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Nr. 21
1e KAMER - 9 januari 1997

1 o HANDELSPRAKTIJKEN -

MET DE
EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE
DAAD- GENEESMIDDELEN- FABRIKANTEN
- INVOERDERS- GROOTHANDELAARS -AANBOD AAN DE VOORSCHRIJVENDE GENEESHEREN- PREMIES - VOORDELEN.

2° GENEESKUNDE -

GENEESMIDDELEN
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- GENEESMIDDELEN- FABRIKANTEN- INVOERDERS- GROOTHANDELAARS- AANBOD AAN
DE VOORSCHRIJVENDE GENEESHEREN- PREMIES - VOORDELEN- VERBOD- HANDELSPRAKTIJKEN EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN.

1o en 2° De wetsbepaling volgens welke het
aan fabrikanten, invoerders en groothandelaars van geneesmiddelen verboden is,
rechtstreeks of zijdelings, premies of voordelen aan te bieden of te verlenen aan
personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven, maakt geen enkel onderscheid
naargelang de aan een voorschrijvende
geneesheer aangeboden premie of voordeel al dan niet de tegenprestatie is voor
een aanvullende prestatie van laatstgenoemde; de miskenning van dat verbod is
een daad die strijdig is met de eerlijke
handelsgebruiken. (Art. 10, tweede lid,
Geneesmiddelenwet; art. 93 Handelspraktijkenwet.)
(SCHERING PLOUGH N.V. T. BIO-THERABEL N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0070.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 10 van de wet van 25 maart 1964
op de geneesmiddelen, als gewijzigd bij de
wet van 21 juni 1983, 93 en 95 van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument,
doordat het arrest het hoger beroep van
eiseres niet gegrond verklaart en het afwijst; dat het aldus het beroepen vonnis
van 5 september 1994 bevestigt op grond
dat: "(eiseres) aan de geneesheren) geld of
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een aankoopbon aanbiedt ofverleent als beloning voor hun medewerking aan de en-.
quete 'SF-36' betreffende 'de evaluatie van
de gezondheidstoestand van aan angina
pectoris lijdende patienten die met een nitraatpatch ('Diafusor') worden behandeld,
terwijl het haar op grond van artikel 10 van
de wet van 25 maart 1964 verboden is premies of voordelen aan te bieden of te verlenen aan personen die geneesmiddelen
mogen voorschrijven; dat eiseres daardoor met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden stelt die verboden zijn bij artikel 93 van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument", dat het arrest bijgevolg eiseres beveelt "die daden te staken op straffe van
een dwangsom van honderdduizend frank
per gelds om of per aankoopbon die zij aan
een geneesheer aanbiedt ofverleent" en beveelt dat die beslissing - beperkt tot de
namen van de partijen in het geding en het
dictum - op kosten van eiseres in het
"Journal du Medecin" wordt bekendgemaakt, op grond van de volgende overwegingen: "dat artikellO (van de wet van 25
maart 1964) inzonderheid bepaalt dat het
aan fabrikanten, invoerders en groothandelaars van geneesmiddelen verboden is,
rechtstreeks of zijdelings premies of voordelen aan te bieden of te verlenen aan personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven; dat op die bepaling, waaraan
luidens artikel16, § 3, van voornoemde wet
strafbepalingen verbonden zijn, geen enkele uitzondering bestaat; dat (eiseres), door
te overwegen dat die bepaling te dezen niet
toepasselijk is daar het een 'vergoeding' betreft voor een aanvullende prestatie van de
geneesheer in het raam van wetenschappelijke enquete die met lofwaardig doel is
opgezet, die bepaling uitlegt op een wijze
die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan; dat die dwingende wetsbepaling helemaal geen onderscheid maakt tussen premies of voordelen die als
tegenprestatie ofvergoeding zouden dienen voor een aanvullende prestatie van de
persoon die geneesmiddelen mag voorschrijven, en premies ofvergoedingen die
geen tegenprestatie zijn voor een aanvullende prestatie van laatstgenoemde; dat het
te dezen gaat om een verbod van praktijken die erin bestaan enig voordeel toe te
kennen aan een beoefenaar van de geneeskunst; dat, zoals de eerste rechter terecht
heeft geoordeeld, het aanbieden en verlenen van de beloofde 'beloning' onlosmakelijk verbonden zijn met de hoedanigheid
van 'personen die geneesmiddelen mogen
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voorschrijven' en dat die hoedanigheid toekomt aan de geneesheren aan wie de enquete te dezen door (eiseres) is voorgesteld; dat de omstandigheid dat de enquete
een wetenschappelijk karakter en een zeker belang voor de patient zou kunnen hebben, geenszins afbreuk doet aan de voornoemde overwegingen die afgeleid zijn uit
de dwingende aard van de hierboven aangehaalde wetsbepaling; dat hieruit volgt dat
de grief die steunt op de schending van artikel10 van de wet van 25 maart 1964, gegrond is; dat de eerste rechter terecht heeft
vastgesteld dat (eiseres) een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft
gesteld door aan de geneesheren geld of een
aankoopbon aan te bieden ofte verlenen als
beloning voor hun medewerking aan de enquete 'SF-36' betreffende 'de evaluatie van
de gezondheidstoestand van aan angina
pectoris lijdende patienten die met een nitraatpatch ('Diafusor') worden behandeld,
terwijl het haar op grond van voornoemde
wetsbepaling verboden is premies of voordelen aan te bieden of te verlenen" en dat
''het voor de toepassing van artikel 93 van
de wet betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument voldoende is dat de met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad de
beroepsbelangen van (verweerster) kan
schaden en dat het niet vereist is dat (verweerster) bewijst schade te hebben geleden; dat zulks te dezen het geval is aangezien het gelaakte gedrag verband houdt
met het op de markt brengen van een
soortgelijk product, de enquete een aanzienlijk aantal geneesheren wil bereik(m, en
de mogelijkheid bestaat dat geneesheren,
wegens het hun gedane aanbod, geneigd
zullen zijn om veeleer het geneesmiddel
'Diafusor' dan het geneesmiddel 'Nitrodyl' voor te schrijven",

terwijlluidens artikel 93 van de wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad,
waardoor een verkoper de beroepsbelangen
van een of meer andere verkopers schaadt
ofkan schaden, verboden is; artikel95 van
de voornoemde wet van 14 juli 1991 de
voorzitter van de rechtbank van koophandel de bevoegdheid verleent om het bestaan vast te stellen en de staking te bevelen van een zelfs onder het strafrecht
vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van die wet uitmaakt; de toepassing van de artikelen 93 en 95 van de wet
van 14 juli 1991 op de handelspraktijken
veronderstelt dat twee voorwaarden ver-
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vuld zijn, te weten, enerzijds de vaststelling dat een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad is gepleegd,
anderzijds dat de beroepsbelangen van een
andere handelaar, al is het maar virtueel
of potentieel, werden geschaad; de feitenrechter, wat de met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden betreft, zonder
onderscheid zijn beslissing kan gronden op
de schending van een bijzondere bepaling van de wet van 14 juli 1991 op de
handelspraktijken of van een speciaal in die
wet vermelde wetsbepaling of van enige andere wetsbepaling; de rechter, in het laatste geval moet vaststellen dat een handelaar, door die wetsbepaling te overtreden,
de beroepsbelangen van een andere handelaar schaadt; de appelrechter te dezen de
door eiseres begane overtreding van artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 afleidt
uit het feit dat zij naar aanleiding van een
studie SF-36 artikel10 van de wet van 25
maart 1964 heeft overtreden; het Hofvan
Beroep te Brussel inzonderheid overweegt
dat op artikellO van de wet van 25 maart
1964 "geen enkele uitzondering bestaat" en
dat er geen onderscheid dient gemaakt tussen wat een geneesmiddelenfabrikant aan
een voorschrijvende geneesheer toekent als
vergoeding voor diens werk en wat als louter voordeel of premie wordt toegekend om
hem ertoe aan te zetten een bepaald geneesmiddel voor te schrijven; de appelrechter uit die interpretatie afleidt dat de
organisatie van een studie over
geneesmiddelenbewaking (SF-36) waarbij de geneesheren een vergoeding krijgen voor het door hen voor die studie geleverde werk, in se strijdig is met artikel10
van de wet van 25 maart 1964; artikel 10
van de wet van 25 maart 1964 nochtans
uitsluitend ertoe strekt te verbieden dat een
geneesmiddelenfabrikant, aan de hand van
premies of voordelen, een voorschrijvende
geneesheer ertoe aanzet om een bepaald geneesmiddel voor te schrijven; die bepaling een farmaceutisch bedrijf geenszins
verbiedt een wetenschappelijke studie met
de hulp van de geneesheren uit te voeren, voor zover de hun daarvoor geboden
vergoeding, enkel het door hen geleverde
werk dekt zonder dat hun enig ander voordeel wordt toegekend; de stelling van de
appelrechter volgens welke de
geneesmiddelenfabrikant geen enkele premie of voordeel mag verstrekken aan een
voorschrijvende geneesheer, de draagwijdte
van artikel 10 van de wet van 25 maart
1964 miskent; het arrest bijgevolg, nu het
vaststelt dat het aanbieden ofverlenen van
geld of een aankoopbon aan geneesheren
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door eisers enkel diende als "beloning"
m.a.w. als vergoeding "voor hun medewerking aan de enquete SF-36 betreffende de
evaluatie van de gezondheidstoestand van
aan angina pectoris lijdende patienten die
met een nitraatpatch worden behandeld",
niet wettig kon beslissen dat eiseres artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 had
overtreden en aldus een met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad had gesteld (schending van alle in het middel aangegeven bepalingen); het arrest althans, nu
het zich ertoe beperkt te verklaren dat op
artikel 10 geen enkele uitzondering bestaat en geen enkel onderscheid maakt tussen premies of voordelen die dienen als tegenprestatie of vergoeding voor een
aanvullende bijzondere wetenschappelijke prestatie (de deelname aan een wetenschappelijke studie) van de persoon die
geneesmiddelen mag voorschrijven, en de
premies of voordelen die geen tegenprestatie zijn voor dat werk, zonder daarbij te
onderzoeken of het geld of de aankoopbons die werden beloofd of aangeboden aan
de geneesheren die aan de omstreden studie SF-36 meewerkten, een aansporing waren orri een geneesmiddel voor te schrijven dan wellouter een vergoeding waren
voor het werk dat de geneesheren hadden verricht naar aanleiding van een wetenschappelijke studie van geneesmiddelenbewaking, de betekenis en de draagwijdte
van artikel 10 van de wet van 25 maart
1964 miskent (schending van die bepaling, gewijzigd bij de wet van 21 juni 1983)
en dus op die grond niet wettig kon beslissen dat eiseres een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad had gesteld en de
staking ervan niet wettig kon bevelen
(schending van de artikelen 93, 95 van de
wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en voor zover nodig, van artikel10 van de wet van 25
maart 1964, gewijzigd bij de wet van 21
juni 1983 op de geneesmiddelen) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres "over haar product
'Diafusor' een enquete, 'SF-36' genoemd, heeft doen uitvoeren, ter evaluatie van de gezondheidstoestand van
aan angina pectoris lijdende patii~n
ten die met een nitraatpatch worden
behandeld, en meer bepaald om de relatie tussen de klinische reactie en de
levenskwaliteit van met 'Diafusor' behandelde patii~nten te onderzoeken" en
dat eiseres aan de geneesheren die be-
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reid waren aan die enquete mee te
werken door de "patch" voor te schrijven die zij op de markt bracht, een
vergoeding ofwel in specien (7.000
frank) ofwel in natura (aankoopbon ter
waarde van ongeveer 10.000 frank)
aanbood;
Overwegende dat luidens artikellO,
tweede lid, van de wet van 25 maart
1964 op de geneesmiddelen het aan fabrikanten, invoerders· en groothandelaars van geneesmiddelen verboden is,
rechtstreeks of zijdelings, premies of
voordelen aan te bieden of te verlenen aan personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven;
Overwegende dat het arrest beslist
dat die wetsbepaling geen enkel onderscheid maakt naargelang de aan
een voorschrijvende geneesheer aangeboden premie of voordeel al dan niet
de tegenprestatie is voor een aanvullende tegenprestatie van laatstgenoemde en dat zij elke praktijk "die
erin bestaat een beoefenaar van de geneeskunst enig voordeel toe te kennen" verbiedt";
Dat het arrest, door die overwegingen, artikel 10 van de wet van 25
maart 1964 correct toepast; dat het
wettig beslist dat eiseres een met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige
daad heeft gesteld, in de zin van artikel 93 van de wet van 14 juli 1991;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal-Advocaat: mrs. Van
Ommeslaghe en Delahaye.
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genoemd artikel zoals het van toepassing
was voor de wijziging ervan bij de wet van
3 augustus 1992,
1e KAMER- 9 januari 1997

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - ALGEMEEN - KEUZE VAN
WOONPLAATS IN BELGIE - BETEKENING IN
HET BUITENLAND - GEVOLG.

2o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - ALGEMEEN - KEUZE VAN
WOONPLAATS - BETEKENING AAN DE GEKOZEN WOONPLAATS - AARD VAN DIE REGEL.

3° OPENBARE ORDE - BETEKENINGEN EN
KENNISGEVINGEN- KEUZE VAN WOONPLAATS
- BETEKENING AAN DE GEKOZEN WOONPLAATS.

1o De betekening in het buitenland is on-

gedaan indien de partij op wier verzoek
ze verricht is, de in Belgie gekozen woonplaats van degene aan wie betekend
wordt, kende (1). (Art. 40, vierde lid,
Ger.W.)
2° en 3° Wanneer de partij op wier ver-

zoek een betekening verricht wordt, de gekozen woonplaats kent van degene aan
wie betekend wordt, dient die partij het
exploot op die plaats te doen betekenen;
het betreft hier geen mogelijkheid maar
een verplichting die bovendien van
openbare orde is. (Art. 40, vierde lid,
Ger.W.)
(ALBELICE T. WILLEMS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0080.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 24 oktober 1995 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;

Over het middel : schending van de artikelen 40, eerste en vierde lid, 861 en 862
van het Gerechtelijk Wetboek, laatst(1) Zie Cass., 15 sept. 1993,A.R. nr. P.93.0234.F
(A. C., 1993, nr. 349); zie oak Cass., 15 mei 1995,

A.R. nr. C.94.0398.F (ibid., 1995, nr. 235), en
carrel. adv.-gen. J.F. Leclercq, in Bull. en Pas.,
1995, I, nr. 235.

doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis tenietdoet, het verzet dat eiser tegen het verstekvonnis van 4 juni
1991 van de vrederechter van het tweede
kanton van Elsene had gedaan bij het op
28 juni 1991 aan de woonplaats van verweerster in Zuid-Afrika betekende exploot niet ontvankelijk verklaart, het vonnis waartegen verzet bevestigt en het
tegenberoep van eiser bijgevolg niet gegrond verklaart op grond dat, '1uidens artikel40, 4°, van het Gerechtelijk Wethoek, de betekening in het buitenland
ongedaan is indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de gekozen woonplaats
van degene aan wie betekend wordt, in
Belgie, kende; (... ) dat (verweerster) te dezen, in de akte houdende betekening van
het vonnis van 4 juni 1991 van de vrederechter, 'woonplaats heeft gekozen ten kantore van de ondergetekende gerechtsdeurwaarde ten einde dezer'; (... ) dat, volgens
(verweerster),artikel40, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek een grand van nietontvankelijkheid invoert waarop de leer
der nietigheden niet van toepassing is; dat
die redenering niet opgaat; dat, krachtens artikel40, 4°, van het Gerechtelijk
Wetboek de keuze van de woonplaats die
is gedaan door de in het buitenland wonende partij, moet worden geeerbiedigd, op
straffe van nietigheid van de in strijd met
die wettelijke verplichting verrichte handelingen (... ); dat niet ontvankelijk is de bij
de nietige akte ingestelde rechtsvordering of het bij die akte ingestelde beroep;
dat artikel 40, 4 °, van het Gerechtelijk
Wetboek de plaats bepaalt waar de betekening dient te geschieden; dat het hier
een volstrekte nietigheid betreft in de zin
van artikel 862, 6°, van het Gerechtelijk
Wetboek; dat derhalve niet dient te worden nagegaan of de nietigheid van de akte
van verzet al dan niet de belangen heeft
geschaad van degene aan wie betekend
wordt",
terwijl de betekening van het verzet van
eiser tegen het verstekvonnis van 4 juni
1991, nu ze is geschied bij het op 28 juni
1991 per post toegezonden exploot van gerechtsdeurwaarder Patron, ofschoon verweerster in het exploot houdende betekening van het verstekvonnis woonplaats had
gekozen ten kantore van gerechtsdeurwaarder Gielen, nietig is op grond van artikel.40, laatste lid, van het Gerechtelijk
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Wetboek; die wetsbepaling niet afwijkt van
de in de artikelen 861 en 862 van het Gerechtelijk Wetboek vervatte regels inzake
nietigheid; de onregelmatigheid van de akte
van verzet te dezen geen onregelmatigheid is in de vermelding dat het exploot is
betekend aan de persoon of aan de bij de
wet bepaalde plaats in de zin van het oud
artikel 862, § 1, 9°, van het Gerechtelijk
Wetboek; zij evenmin valt onder een van de
overige, in voornoemd artikel 862 opgesomde gevallen; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het niet nagaat of de nietigheid van de akte van verzet al dan niet de
belangen had geschaad van degene aan wie
betekend is zoals bepaald is in artikel 861
van het Gerechtelijk Wetboek, de in het
middel aangegeven wetsbepalingen
schendt:

conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.

Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat het door de vrederechter op 4 juni 1991 bij verstek gewezen vonnis aan eiser is betekend op
verzoek van verweerster; dat zij in het
betekeningsexploot woonplaats heeft
gekozen bij de optredende gerechtsdeurwaarder; dat eiser tegen dat vonnis verzet heeft gedaan en dat heeft
betekend aan de woonplaats van verweerster in Zuid-Mrika;
Overwegende dat artikel 40, vierde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek met
name bepaalt dat de betekening in het
buitenland ongedaan is indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de gekozen woonplaats van degene aan wie
betekend wordt, in Belgie, kende;
Dat eiser de gekozen woonplaats
van verweerster kende, zodat hij zijn
verzet aan haar diende te betekenen
aan die plaats; dat het hier niet een
mogelijkheid, maar een verplichting
betreft; dat uit het gebruik van de
woorden "ongedaan is" (in het Frans
"est non avenue") blijkt dat die verplichting de openbare orde raakt;
Dat het middel faalt naar recht;

DELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM
-RAMING.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe- Gelijkluidende
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KAMER -

9 januari 1997

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

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- BEOOR-

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

1o en 2° De schade van de persoon die door

een onrechtmatige daad is beroofd van
een zaak die hem niet kan worden teruggeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag
dat nodig is om een soortgelijke zaak aan te
kopen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° Wanneer een voertuig, dat nieuw werd
aangekocht, in een ongeval is vernield en
de schadelijder niet B.T.W.-plichtig is, omvat de schadevergoeding waarop hij recht
heeft de B.T.W. die wordt berekend valgens het voor nieuwe voertuigen bij de wet
bepaalde tarief; de schadelijder beschikt
uri} over de hem verschuldigde schadevergoeding en het bedrag ervan mag niet
verschillen naargelang van het gebruik
dat de schadelijder ervan zal maken; de
omstandigheid dat het vervangingsvoertuig niet nieuw is aangekocht, heeft
derhalve geen belang, evenmin als de
ouderdom van het vernielde voertuig (2).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(1) Cass., 15 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0448.F
(A. C., 1995, nr. 497), en 28 mei 1996, voltallige
zitting, A.R. nr. P.95.0909.N (ibid., 1996, nr. 192).

(2) Zie de in de vorige noot vermelde arresten; zie ook Cass., 12 nov. 1996, A.R. nr.
P.96.0642.N (A.C., 1996, nr. 432).
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(OUAHABI T. MOTMANS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0095.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 oktober 1995 door de
vrederechter te Verviers in laatste aanleg gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis in hoofdzaak heeft vastgesteld dat eisers voertuig
bij een verkeersongeval op verweerders
voertuig is ingereden; dat verweerders
schade, exclusief BTW door de deskundige als volgt is vastgesteld : waarde van
het voertuig v66r het ongeval: 167.500
frank; af te trekken : waarde van het wrak :
57.750 frank; restwaarde: 116.750 frank;
dat verweerder, die niet BTW-plichtig is,
bovendien meent recht te hebben op een bedrag dat gelijk is aan de BTW van 20,5 pet.
berekend op die restwaarde van 116.750
frank, zijnde 23.934 frank; dat zijn vordering strekt tot betaling van het niet betaalde gedeelte van dat bedrag, zijnde
21.021 frank, heeft beslist dat eiser aansprakelijk is voor het ongeval, en vervolgens eiser veroordeelt tot betaling van het
bedrag van 21.021 frank aan verweerder,
vermeerderd met de compensatoire en de
gerechtelijke interest, en het argument afwijst dat eiser hieruit afleidt "dat sedert de
wet van 25 mei 1993 houdende wijziging
van de BTW, het tarief dat toepasselijk is
bij de aankoop van een motorrijtuig schommelt tussen 0 en 25 pet.", op grand "dat de
aangevoerde wijziging van de BTW-wet
vanzelfsprekend niets heeft gewijzigd aan
de beginselen van de schadeloosstelling, te
weten : de getroffene heeft recht op de volledige vergoeding van zijn schade; de getroffene die door een onrechtmatige daad is
beroofd van een zaak heeft recht op het
herstel van zijn vermogen en dus op de teruggave van de zaak of van een andere volledig soortgelijke zaak; bij ontstentenis van
schadeloosstelling in natura door teruggave, onderstelt de schadeloosstelling bij
ekwivalent de betaling van de bedragen die
noodzakelijk zijn voor het herstel van het
vermogen, dat wil zeggen de aankoop van
een soortgelijke zaak, inclusief de belastingen die op een dergelijke aankoop worden geheven; de bedragen die nodig zijn
voor het herstel van het vermogen zijn integraal verschuldigd, ongeacht de vrije
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keuze van de getroffene om de zaak werkelijk te vervangen of niet; dat het weinig ter zake doet of de getroffene door een
ongeval zijn vernield voertuig al dan niet
heeft vervangen, of doen herstellen, het
gaat erom dat zijn vermogen wordt hersteld en dat hij, als hij dat wenst, en in
valle vrijheid, ofwel, een soortgelijk voertuig kan aankopen, ofwel de schade kan
doen herstellen ( ... ); dat de wet van 23
(lees : 25) mei 1993, die sedert 1 juni 1993
van kracht is het stelsel heeft 'geharmoniseerd', door het verschuldigd zijn van de
BTW, het percentage en de grondslag aan
te passen aan het aankoopcircuit, aldus, bij
aankoop (1) van een nieuw voertuig bij een
garagehouder : BTW van 20,5 pet op de verkoopprijs (de daling van het vroegere tariefwordt 'opgevangen' door het heffen van
een belasting op het in het verkeer brengen); (2) van een tweedehands voertuig bij
een BTW-plichtige die het voor beroepsdoeleinden gebruikte : BTW van 20,5 pet.
op de verkoopprijs en een belasting op het
in het verkeer brengen; (3) van een tweedehands voertuig bij een prive-persoon die
geen BTW-plichtige is : er is geen BTW verschuldigd, alleen een belasting op het in het
verkeerbrengen; (4) van een tweedehandsvoertuig bij een vakman (garagehouder):
BTW van (a) 20,5 pet. op de volledige verkoopprijs als de garagehouder dat voertuig van een BTW-plichtige heeft gekocht;
(b) 20,5 pet. op de winstmarge alleen als de
garagehouder het voertuig van een nietbelastingplichtige heeft gekocht, waarbij de
winstmarge gemiddeld op 19 pet. wordt bepaald bij 'normale' verkopen; dat de BTW
in het nieuwe stelsel, net zoals in het oude,
verschuldigd was ongeacht of de getroffene het beschadigde voertuig verving of
herstelde, de getroffene moet de mogelijkheid krijgen om te kiezen tussen herstellen of een nieuwe aankoop in het door hem
verkozen circuit; dat hij bijgevolg recht
heeft op een BTW van 20,5 pet. zonder dat
hij, evenmin als vroeger, zijn keuze moet
verantwoorden",

terwijl de persoon die door een onrechtmatige daad beroofd is van een zaak recht
heeft op het herstel van zijn vermogen door
teruggave van de zaak die hem is ontnomen; de getroffen, als geen teruggave mogelijk is, recht heeft op de vervangwaarde
van die zaak, d.w.z. het bedrag dat nodig is
om een soortgelijke zaak aan te kopen, rekening houdend met de belasting die op die
aankoop zou moeten worden betaald; wanneer de getroffene, zoals te dezen, niet
BTW-plichtig is, het bedrag dat nodig is
voor de aankoop van een soortgelijke zaak
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de BTW op een dergelijke aankoop omvat, zelfs als het beschadigde voertuig niet
is vervangen; verweerder te dezen, in zijn
conclusie voor de bodemrechter, erkende
dat hij "een voertuig had aangekocht bij de
'Etablissements Ohn' te Eupen; de factuur geen BTW vermeldt; de (verweerder) onmogelijk de winstmarge van de
beroepsverkoper kan achterhalen" - wat
impliceert dat de door verweerder voor de
aankoop van het vervangingsvoertuig betaalde prijs, de BTW omvatte die was berekend op het prijsverschil tussen de verkoopprijs van de beroepsverkoper van
tweedehands voertuigen en de aankoopprijs, overeenkomstig het bijzonder stelsel dat is vastgelegd in artikel 58, § 4, van
het BTW-Wetboek, dat krachtens de wet
van 25 mei 1993 tot wijziging van de belasting op de nieuwe en tweedehands vervoermiddelen, van toepassing is op tweedehands vervoermiddelen; zelfs als
verweerder het beschadigde voertuig niet
had vervangen, wettig rekening diende te
.worden gehouden met de belasting die gepaard zou zijn gegaan met de aankoop van
een vervangingsvoertuig volgens de meest
normale weg, gelet op de ouderdom van het
vernielde voertuig; het vonnis door de voormelde motieven, erkent dat in het stelsel
dat sedert de voornoemde wet van 25 mei
1993 van toepassing is op de verkoop van
nieuwe en tweedehands vervoermiddelen, bij de aankoop "van een tweedehands
voertuig bij een vakman (garagehouder)
20,5 pet. BTW is verschuldigd ... op de
winstmarge aileen, als de garagehouder het
voertuig van een niet-belastingplichtige
heeft gekocht, waarbij de winstmarge gemiddeld op 19 pet. wordt bepaald bij 'normale' verkopen"; het bestreden vonnis, zonder acht te slaan op het door verweerder in
conclusie erkende feit dat hij het
vervangingsvoertuig onder dat stelsel had
aangekocht, beslist dat verweerder recht
heeft op de BTW van 20,5 pet. berekend op
de totale restwaarde van het beschadigde
voertuig op grond dat "in het nieuwe stelsel, de getroffene de mogelijkheid moet krijgen om te kiezen tussen herstellen of een
nieuwe aankoop in het door hem verkozen circuit"; het bestreden vonnis door aldus aan verweerder, tot vergoeding van zijn
schade, een hoger BTW-bedrag toe te kennen dan het bedrag dat hij heeft moeten betalen om een vervangingsvoertuig aan te
kopen, zonder vast te stellen dat verweerder niet de meest normale weg heeft gevolgd om een dergelijk voertuig te kopen,
gelet op de ouderdom van het vernielde
voertuig, aan verweerder een vergoeding
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toekent die grater is dan zijn schade en aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat de partij die door
een onrechtmatige daad beroofd is van
een zaak, recht heeft op het herstel
van haar vermogen door teruggave
van die zaak; dat zij, als geen teruggave mogelijk is, recht heeft op een
vergoeding die gelijk is aan de
vervangwaarde van die zaak, d.w.z.
het bedrag dat nodig is om een soortgelijke zaak aan te kopen;
Dat de benadeelde partij vrij beschikt over de haar verschuldigde vergoeding en dat het bedrag van de vergoeding niet mag schommelen volgens
het gebruik dat die partij daarvan zal
maken;
Overwegende dat de benadeelde
partij, wanneer het beschadigde voertuig nieuw was aangekocht, dus recht
heeft op een BTW berekend volgens
het bij de wet vastgestelde tarief voor
de aankoop van een nieuw voertuig, op
het bedrag van de vergoeding die is
toegekend wegens verlies van het beschadigde voertuig;
Dat de omstandigheid dat het
vervangingsvoertuig niet nieuw is aangekocht, niet ter zake doet; dat evenmin rekening mag worden gehouden
met de ouderdom van het vernielde
voertuig;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat het beschadigde voertuig
nieuw was toen het door verweerder,
die geen BTW-plichtige is, werd aangekocht;
Dat het bestreden vonnis, door te
beslissen dat de benadeelde partij
recht heeft op een BTW van 20,5 pet.,
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek juist toepast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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9 januari 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en Delahaye.
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KAMER-
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Nr. 24

tussen haar en verweerder gevoerde
geding is gewezen over de onderhoudsbijdrage voor de uit het huwelijk van de partijen geboren kinderen; dat verweerder het ambt van
hoofdgriffier uitoefent bij de rechtbank die over dat hoger beroep uitspraak moet doen;
Overwegende dat die omstandigheden bij verzoekster en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechtbank om over de
zaak uitspraak te doen;
Dat het verzoek gegrond is;

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERIJJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING.

Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat de
omstandigheid die is aangevoerd in een
verzoek tot onttrekking van de zaak aan
een rechtbank van eerste aanleg wegens
gewettigde verdenking, namelijk dat de
tegenpartij het ambt van hoofdgriffier uitoefent bij de rechtbank waarbij de zaak
aanhangig gemaakt is, bij de verzoeker en
bij derden gewettigde verdenking kan
doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van die rechtbank om over die
zaak uitspraak te doen, beveelt het de anttrekking van de zaak aan de geadieerde
rechtbank en verwijst het ze naar een andere rechtbank van eerste aanleg (1).
(Artt. 648, zo, 650 en 653 Ger.W.)

Om die redenen, beveelt de onttrekking van de zaak met algemeen rolnummer 158/96 aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg te X.; houdt de kosten
aan en laat de uitspraak daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Y
9 januari 1997 -1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps.

(V .. R ... T.H ... )

Nr. 25
ARREST

(vertaling)
1e KAMER- 10 januari 1997

(A.R. nr. C.96.0412.F)

HET HOF; - Gelet op het op 5 november 1996 ter griffie van het Hof
neergelegde verzoekschrift tot outtrekking van de zaak met algemeen
rolnummer 158/96 aan de Rechtbank
van Eerste Aanleg te X;
Overwegende dat verzoekster uiteenzet dat zij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat in het
(1) Zie Cass., 20 juni 1996, A.R. nr.
C.96.000l.N, en 5 nov. 1996,A.R. nr. P.96.1247.N
(A C., 1996, nrs. 248 en 420).

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- EINDBESLISSING- TUSSENGESCIDL- GETUIGENVERHOOR- WETTIGHEID- PASSIVITEIT VAN DE ElSER

zo

BEWlJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GETUIGEN- GETUIGENVERHOOR- WETTIGHEIDP ASSIVITEIT VAN DE ElSER - TUSSENARREST
- EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID.

1o

en zo Het arrest dat, op vordering van
een partij, een getuigenverhoor beveelt,
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terwijl de wettigheid van deze onderzoeksmaatregel door de andere partij werd betwist op grand van de foutieve passiviteit van de verzoeker van dit getuigenverhoor in de voorafgaande procedure, is
aangaande dit tussengeschil een eindbeslissing waartegen een voorziening in cassatie openstaat (1). (Art. 1077 Ger.W.)
(AERTS E.A. T. VAN BOXMEER)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0448.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikel149 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het hof van beroep bij het bestreden tussenarrest het hoger beroep van
verweerder ontvangt en, alvorens verder
recht te doen, verweerder toestaat "er bewijs door getuigenverhoor van te leveren
dat:
1. wijlen Cordier Lucien kennis had van
het opstellen van de factuur nr. 1/81 dd. 30
juni 1981,
2. wijlen Cordier Lucien de termen van
deze factuur heeft aanvaard;
3. de B.T.W.-verklaring met betrekking
tot voormelde factuur werd opgesteld op order en instructie van wijlen Cordier Lucien;
4. tussen (verweerder) en wijlen Cordier Lucien onderhandelingen werden gevoerd met het oog op aanpassing van het
akkoordprotocol van 19 februari 1981 na
het lichten van de optie door (verweerder)",
en zegt dat het getuigenverhoor zal worden gehouden op maandag 16 maart 1998
van 9 tot 10.30 uur in de raadkamer van de
aldus rechtdoende kamer, op grond dat het
past verweerder toe te laten tot het getuigenverhoor waarom hij verzoekt,
(1) Zie Cass., 22 maart 1945, A. C., 1945-46,
124; 29 sept. 1949, A. C., 1950, 41; 31 okt. 1969,
A. C., 1970, 213; 9 september 1988, A.R. nr. 5829,
en 18 mei 1989, A.R. nr. 8336 (A. C., 1988-89, nrs.
18 en 537); 15 feb. 1990, A.R. nr. F.1040.F (A. C.,
1989-90, nr. 366).
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terwijl eisers, na in hun eerste beroepsconclusie, onder meer op pagina's 6 en 7,
reeds erop te hebben gewezen dat verweerder in het kader van het strafonderzoek al
de opmerkingen aangaande het horen of de
partijdigheid van de getuigen had kunnen formuleren, vermits hij er zelfhet voorwerp van uitmaakte, wat hij blijkbaar nooit
had gedaan, hij op het ogenblik dat het
strafdossier ter inzake lag ter griffie, inclusiefhet requisitoor van de Heer Procureur des Konings, vanaf de ontvangst van
het bericht op 28 september 1990 tot op de
dag van de regeling van rechtspleging door
de Raadkamer op 16 oktober 1990 de mogelijkheid had om aan de bevoegde instanties te melden dat het dossier niet voiledig zou zijn, wat hij evenmin deed, hij
evenmin beroep instelde tegen de beslissing of motivering van de raadkamer en
tenslotte ook niet voor de eerste rechter,
waar hij ruimschoots alle mogelijkheden en
tijd had om alle nuttige stukken te bestuderen, aanvullend te concluderen omtrent
dit argument of nieuwe stukken aan te
brengen, indien hij dit nodig achtte, zulks
deed, in hun aanvullende beroepsconclusie,
neergelegd ter griffie van het Hof op 19 januari 1993, meer in het bijzonder op
pagina's 4 en 5, betoogden dat de vordering van verweerder ten subsidiaire titel gesteld, waarbij hij vroeg het bewijs van een
aantal elementen te mogen leveren door
alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, diende te worden afgewezen,
Zij ter zake aanvoerden :
- dat verweerder, die tweemaal het
voorwerp van een strafonderzoek heeft uitgemaakt, alle opmerkingen aangaande de
getuigen had kunnen formuleren, wat hij
nooit heeft gedaan,
- dat ook voor de eerste rechter verweerder nooit verzocht om getuigen te horen,
- dat verweerder derhalve wegens 'Zijn
passiviteit van zijn vordering met betrekking tot het getuigenverhoor diende te worden afgewezen,
- dat overigens het gevraagde getuigenverhoor niet dienend en afdoend kan
zijn zoals vereist door de wet, Eisers aldus het recht van verweerder om vooralsnog een getuigenverhoor uit te lokken, betwistten,
Zodat het bestreden arrest, dat oordeelt
dat het past, alvorens ten gronde recht te
doen, verweerder toe te laten tot het getuigenverhoor waarom hij verzoekt, zonder een antwoord te verstrekken op eisers' beroepsbesluiten betre:lfende het recht

58

HOF VAN CASSATIE

van verweerder om vooralsnog een getuigenverhoor uit te lokken niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grandwet van 17 februari 1994) :

Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, waarvan kennis werd gegeven aan de partijen overeenkomstig
artikel1097 van het Gerechtelijk Wethoek : de voorziening is gericht tegen een beslissing alvorens recht te
doen;
Overwegende dat de eisers in hun
appelconclusies de verwerping vorderden van de subsidiaire vordering van
verweerder, strekkende tot het houden van een getuigenverhoor, niet enkel op grand van opportuniteitsredenen, maar ook op grand van de
niet toelaatbaarheid van dit bewijsmiddel wegens de foutieve passiviteit van verweerder in de voorafgaande
procedure;
Overwegende dat het arrest, door
het gevorderde getuigenverhoor te bevelen, beslist over de toelaatbaarheid
van een bewijsmiddel en een eindbeslissing neemt over een tussengeschil
waartegen voorziening in cassatie
openstaat;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het middel :
Overwegende dat de eisers het bedoelde verweer hebben gevoerd;
Dat het arrest dit verweer niet beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen.

Nr. 26

10 januari 1997 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 26
3e KAMER - 13 januari 1997

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOENONDERZOEKSMAATREGEL- GETUIGENVERHOOR- TUSSENGESCHIL- BESLISSING TOT
VERHOOR VAN BIJKOMENDE GETUIGE- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen een beslissing, oak al zou zij onregelmatig zijn,
waarbij een rechter tijdens het getuigenverhoor ingaat op het verzoek van een
partij een andere getuige voor te brengen (1). (Artt. 612 en 941 Ger.W.)
(ROOTHANS E.A. T. NEW VANDEN BORRE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. S.95.0136.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 25 juli 1995 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : cassatieberoep is
niet toegelaten tegen een beslissing alvorens recht te doen :
(1) Zie Cass., 14 mei 1987, AR. nr. 7730 (A. C.,
1986-87, nr. 539).

Nr. 27
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Overwegende dat voorziening in
cassatie tegen vonnissen alvorens
recht te doen, slechts openstaat na het
eindvonnis;

Nr. 27

Dat geen cassatieberoep openstaat
tegen een beslissing, ook al zou zij onregelmatig zijn, waarbij een rechter
ingaat op het verzoek gegrond op artikel 941 van het Gerechtelijk Wethoek, een bijkomende getuige te horen;

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE

Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat : 1. het Arbeidshof te Antwerpen op 23 maart 1995
een getuigenverhoor heeft bevolen en
hiermede de arbeidsrechtbank heeft
belast; 2. de getuigenlijsten zowel
wat het getuigenverhoor als het tegenverhoor betreft, tijdig werden neergelegd en getuigenverhoor en tegenverhoor werden gehouden voor de
arbeidsrechtbank; 3. verweerster op
18 juli 1995 aan het Arbeidshof op
grond van artikel 941 van het Gerechtelijk Wetboek gevraagd heeft een
bijkomende getuige te laten oproepen;
Dat kamervoorzitter Duys een
datum heeft vastgesteld voor het
horen van de bijkomende getuige
en beslist heeft zelf de getuige te
horen;
Dat de bestreden beslissing aldus
een beslissing is alvorens recht te
doen en het middel van niet-ontvankelijkheid mitsdien gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten;
13 januari 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger en Verbist.

3e

KAMER-

13 januari 1997

OPZEGGING- 'IERMIJN- BEREKENING- ANCIENNITEIT.

Tijdens de opzeggingstermijn wordt geen
ancienniteit verworven. (Art. 82, § 4,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(PIECHOTA T. SCHEPERS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0017.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 16 februari 1993 en
15 november 1994 door het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

Over het middel van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verweerders : de N.V. Velda was geen partij voor het arbeidshof :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat voor het arbeidshof partij
was onder de benaming N.V. Velda,
een naamloze vennootschap wier benaming toen gewijzigd was in N.V.
Velda International;
Dat aldus blijkt dat laatstgenoemde
vennootschap partij was voor het
arbeidshof;
Dat de voorziening in zoverre ze gericht is tegen de verweerders in hun
hoedanigheid van curators van het
faillissement van de N.V. Velda, niet
ontvankelijk is;
Over het middel gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 32, 37 § 1, 39 § 1 en
82 §§ 1, 2, 3 en 4, van de wet van 3 juli
1978, betreffende de arbeidsovereenkomst,
gewijzigd bij de wet van 17 november 1987
en bij het Koninklijk Besluit van 14 december 1984 en v66r de wijziging bij de wet
van 20 juli 1991,
doordat het bestreden arrest van 16 februari 1993 zegt dat de factor "wettelijke
termijn" in de stipulatie onder art. 1, punt
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2 va:n de bedrijfs-C.A.O. in het huidige geval negen maanden bedraagt en het bestreden arrest van bevestiging van 15 november 1994 de vordering van eiseres tot
betaling van een bijkomende opzegvergoeding van 212.572 fr. ongegrond verklaart op de volgende gronden : "Wij bevinden dat de uitspraak van de eerste
rechter kan worden bijgetreden : (eiseres) had bij (verweerster) een ancienniteit van vijftien jaar, nl. van 1 april197 4 tot
en met 31 maart 1989; dit geeft een wettelijke termijn van negen maanden. Het feit
dat de opzegging op 1 april 1989 ingaat,
voegt niets aan het aantal gerealiseerde
dienstjaren toe; luidens het door (eiseres)
ingeroepen art. 87,(lees: 82) paragraaf 4,
van de Arbeidsovereenkomstenwet moet
men zich richten naar de ancienniteit die
verworven was op het ogenblik dat de opzegging begint te lopen; dat tewerkstelling vanaf dat ogenblik irrelevant is",

terwijl, de bij art. 37, van de wet van 3
juli 1978 bepaalde opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de
maand volgend op die waarin kennis van
de opzegging is gegeven; dat de opzeggingstermijn welke door de werkgever moet
worden in acht genomen krachtens art. 82
§ § 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978, ten
minste 3 maanden bedraagt voor de bedienden die minder dan 5 jaar in dienst zijn
en vermeerderd wordt met 3 maanden bij
de aanvang van elke nieuwe periode van 5
jaar dienst bij dezelfde werkgever; dat die
opzeggingstermijn moet berekend worden volgens de verworven ancienniteit op
het ogenblik dat de opzegging ingaat; dat
de opzegging van eiseres inging op 1 april
1989; dat de opzeggingstermijn derhalve
moet berekend worden volgens de verworven ancienniteit op 1 april 1989; dat eiseres bij verweerster in dienst was vanaf 1
april1974; dater op 31 maart 1989 reeds
3 periodes van 5 jaar dienst bij verweerster
verstreken waren; dat er op 1 april 1989
een nieuwe periode van vijfjaar dienst bij
verweerster inging; dat de wettelijke opzeggingstermijn krachtens art. 82 §§ 2 en
3, van de wet van 3 juli 1978 derhalve niet
korter mocht zijn dan twaalf maanden; dat
de bestreden arresten derhalve ten onrechte beslisten dat het feit dat de opzegging inging op 1 april 1989 niets toevoegt
aan het aantal gerealiseerde dienstjaren
(schending van art. 32, 37 § 1, 39 § 1, en 82
§§ 1, 2, 3 en 4, van de wet van 3 juli 1978)
en ten onrechte beslist hebben dat de ancienniteit van eiseres bij verweerster een
wettelijke opzeggingstermijn geeft van negen maanden (schending van art. 32, 37 §
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1, 39 § 1, en 82 §§ 1, 2, 3 en 4, van de wet
van 3 juli 1978), zodat de bestreden arresten de in het middel aangewezen bepalingen geschonden hebben :
Overwegende dat, krachtens artikel 82, § 4, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de opzeggingstermijnen moeten worden berekend volgens
de verworven ancienniteit op het ogenblik dat de opzegging ingaat;
Dat uit die bepaling volgt dat geen
ancienniteit wordt verworven tijdens
de opzeggingstermijn;
Dat het arrest van 16 februari 1995,
dat de ancienniteit van eiseres bepaalt op vijftien jaar, namelijk "van 1
april 197 4 tot en met 31 maart 1989"
en geen rekening houdt met de tewerkstelling op 1 april 1989, dag
waarop de opzegging ingaat, de in het
middel aangewezen bepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 januari 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Kirkpatrick.
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1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- GEBREKAAN BELANGGROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- DISCRIMINERENDE NATIONALE WETSBEPALINGEN - DIS CRIMINATIE GESTEUND OP VERKEERDE WETSBEPALING- GEVOLG.
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2° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPA·
LINGEN- ALGEMEEN- VRIJ WERKNEMERSVERKEER- WERKINGSSFEER RICIITLIJN- SOCIALE ZEKERHEID - GELIJKE BEHANDELING
MANNEN EN VROUWEN- PENSIOENEN- EXCEPTIE- OUDERDOMSPRESTATIE UIT HOOFDE
AFGELEIDE RECIITEN ECHTGENOTE- NATIONALE WETGEVING BEDRAG GEZINSPENSIOEN VERLIES SOCIALE-ZEKERHEIDSVOORDEEL- TOELAATBAARHEID.

3° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- VRIJ WERKNEMERSVERKEER- VERDRAGSCONFORME INTERPRETATIE - SOCIALE ZEKERHEID - GELIJKE
BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN- PENSIOENEN EXCEPTIE OUDERDOMSPRESTATIE UIT HOOFDE AFGELEIDE RECHTEN ECHTGENOTE- NATIONALE WETGEVING
- BEDRAG GEZINSPENSIOEN - VERLIES
SOCIALE-ZEKERHEIDSVOORDEEL- PLICHT NATIONALE RECHTER

4° PENSIOEN-

WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- VRIJ WERKNEMERSVERKEERGELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN- EXCEPTIE - OUDERDOMSPRESTATIE
UIT HOOFDE AFGELEIDE RECHTEN ECHTGENOTE - NATIONALE WETGEVING- BEDRAG
GEZINSPENSIOEN VERLIES SOCIALE
ZEKERHEIDSVOORDEEL- GEMEENSCHAPSRECHT- VERDRAGSDOELSTELLING- PLICHT
NATIONALE RECHTER

1o Het middel van niet-ontvankelijkheid we-

gens gebrek aan belang afgeleid uit enige
discriminerende bepalingen of in toepassing van de Belgische wet in dit verband,
dient verworpen wanneer de aangeklaagde discriminatie hier niet uit voortvloeit.
2° Het gemeenschapsrecht verzet zich niet
tegen een nationale wettelijke regeling die
een gezinspensioen toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen
of als zodanig geldend voordeel geniet,
dock hem een minder voordelig pensioen
toekent wanneer zijn echtgenoot een pensioen of een als zodanig geldend voordeel geniet (1). (Artt. 48 en 51 E.E.G.Verdrag 25 maart 1957; art. 12, tweede
lid, verordening E.E.G. nr. 1408/71 van
14 juni 1971 van de Raad; art. 4 E.E.G.richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978; art. 3, §
1, eerste lid, en § 8, wet 20 juli 1990.)
(1) H.v.J., Van Munster, 5 okt. 1994, zaak C.,
165/91, Jur.H.v.J. 1994, I, 4661.
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3° en 4° Het staat niet aan de nationale
rechter om uitdrukkelijke en dwingende
wetsbepalingen inzake rustpensioen, buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen van het gebrek aan coordinatie
tussen stelsels van sociale zekerheid weg
te werken, als het gemeenschapsrecht dit
niet oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van de nationale normen die hi}
hanteert, de norm uitleggen op een wijze
die zoveel mogelijk het uri} verkeer van
werknemers bevordert (2). (Artt. 5, 48 en
51 E.E.G.-Verdrag; art. 3, § 1, eerste lid,
en § 8, wet 20 juli 1990.)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. SWOLFS)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0062.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1996 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel gesteld als volgt :
schending van artikelen 5, 48, 51, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gesloten te Rome op 25 maart
1957, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, zoals laatst gewijzigd bij het Verdrag van 7 februari 1992 gesloten te Maastricht, goedgekeurd bij de wet van 26 november 1992, 12, tweede lid van de Verordering (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni
1971 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen, 4, van de richtlijn 79/7 EEG van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging
van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, 1 § 1, 3 § 1,
eerste lid, a) en b), en § 8, van de wet van
20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en
(2) Raadpl. H.v.J., Barber, 17 mei 1990, zaak
C.262/88, zie concl. adv.-gen. Van Gerven,
Jur.H.v.J. 1990, p. 1-1937; JAN WOUTERS, "Recente ontwikkelingen van het Europese Gemeenschapsrecht inzake gelijke behandelingen van
mannen en vrouwen", inActuele Problemen van
het sociale zekerheidsrecht, J. VAN STEENBERGHE,
A. VAN REGENWORTEL, p. 170.
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tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, 25, van het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen van de
werknemers, 52, van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de bestreden administratieve beslissingeh genomen door de Rijksdienst voor
Pensioenen op 8 mei 1992 en 26 juni 1992
vernietigt en voor recht zegt dat verweerder met ingang vanaf 1 december 1992 gerechtigd is op een rustpensioen als werknemer ten laste van Belgie ten bedrage van
425.153 fr. (index 374.67) op volgende granden : De door de R.V.P. ingeroepen toe te
passen rechtsregels liggen vervat in artikel3 § 1 en§ 8, van de wet van 20.7.1990
(dat in wezen, wat het voorliggende probleem betreft, niet verschilt van artikel 10
§ 1 en§ 4, in fine, van het K.B. no 50). Ret
gaat in artikel10 van het K.B. no 50 en in
artikel 3 § 1 en § 8 van de wet van
20.7.1990, wanneer men zein hun geheel
leest, om een formule van berekening van
het rustpensioen, maar in zijn effect tegelijk om een beperking van de cumulatie van
uitkeringen, zij het in hoofde van echtgenoten. Ret is duidelijk dat het hier ook gaat
om een cumulatiebeperking in de zin van
artikel 12, tweede lid, van Verordening
1408/71. Deze berekeningsregel!
cumulatiebeperking is zonder onderscheid
van toepassing op eigen onderdanen van de
andere Lid-Staten (arrest van Munster,
overweging 19) en is op gelijke wijze van
toepassing voor Belgen die enkel in Belgie hebben gewerkt (verzekerd zijn geweest, en voor migrerende werknemers of
onderdanen van een andere Lid-Staat. Deze
regeling valt niet onder het toepassingsgebied van artikel12, tweede lid, van verordening 1408/71 dat volgens het arrest van
het Rofvan Justitie van 20.4.1988 (zaak
151/87, Bakker, Jus. 1989, 2009 e.v.) enkel geldt voor cumulatie van uitkeringen in
hoofde van eenzelfde persoon (overweging 12-14) ... De regeling van artikel3 §
1 en§ 8 van de wet van 20.7.1990 zou bijgevolg aileen buiten toepassing kunnen blijven indien zij strijdig zou zijn met een andere regel of norm van het gemeenschapsrecht. In dit verband dient dan verder de
lezing van de rechtspraak van het Rofvan
Justitie onderzocht. Meer in bijzonder het
arrest van Munster/R.V.P. (Jur. 1994, I,
4661-4700), dat zowel door de R.V.P. als
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door de eerste rechter wordt aangehaald.
De dicta van het arrest van Munster geven aanleiding tot een uiteenlopende interpretatie. Deze dicta dienen te worden gelezen en gei:nterpreteerd in het licht van de
aan het Rof gestelde vragen, en de overwegingen van het arrest en de conclusies
van de advocaat-generaal ... Op de door het
Rof geherformuleerde vraag antwoordt het
Rof in het dictum 1 : "Ret gemeenschapsrecht, inzonderheid artikelen 48 en 51
EEG-Verdrag en artikel4, lid 1, van richtlijn 79/9/EEG van de 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, verzet zich niet tegen een nationale wettelijke regeling die een "gezinspensioen" toekent aan een werknemer wiens echtgenoot
alle beroepsarbeid heeft gestaakt en geen
rustpensioen of als zodanig geldend voordeel geniet, doch hem een minder voordelig "alleenstaandenpensioen" toekent wanneer zijn echtgenote een pensioen of een als
zodanig geldend voordeel geniet, zoals het
pensioen dat krachtens de Algemeen
Ouderdomswet aan Mevrouw Van Munster is toegekend". Dit op basis van de overweging (19) dat de in geding zijnde bepaling van de Belgische wettelijke regeling
zonder onderscheid van toepassing is op eigen onderdanen en op onderdanen van de
andere Lidstaten. "Op zich is zij niet te beschouwen als een belemmering van het vrij
verkeer van werknemers ... Op de tweede
geherformuleerde vraag wordt aldus door
het Rofbeantwoord: "De nationale rechters, die met het oog op de toepassing van
een be paling van zijn nationaal recht een
sociale zekerheidsuitkering kwalificeert die
onder de wettelijke regeling van een ander Lid is toegekend, moet zijn nationale
wetgeving uitleggen in het licht van de
doelstellingen van de artikelen 48 tot en
met 51 EEG Verdrag en moet zoveel mogelijk voorkomen, dat zijn uitlegging de migrerende werknemer ervan weerhoudt
daadwerkelijk zijn recht van vrij verkeer
uit te oefenen". Dit dictum moet gelezen
worden in samenhang met de conclusies
van de Advocaat-generaal en de overwegingen van het arrest zelf ... Ret Arbeidshof dient bijgevolg te besluiten dat, aangezien de cumulatiebeperkende regel van
artikel 3 § 1 en § 8, van de wet van
20.7.1990 (voorheen art. 10 KB. nr. 50), zoals die door de R.V.P. wordt toegepast t.a.v.
Swolfs, de gevolgen teweegbrengt die door
het Rofvan Justitie in zijn overwegingen
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bij het arrest van Munster worden beoordeeld als een belemmering voor het vrij verkeer van werknemers, en dus in strijd met
artikel 48 van het EEG Verdrag, en, daar
er geen andere interpretatie mogelijk is die
dit effect niet meebrengt, deze regel ten
aanzien van Swolfs buiten toepassing moet
worden gelaten, overeenkomstig de eerdere rechtspraak van het Hofvan Justitie : "Het staat aan de nationale rechter
voor wie een beroep wordt gedaan op een
rechtstreeks toepasselijke verdragsbepaling, om ten voile gebruik makend van de
hem door zijn nationale recht toegekende
beoordelingsvrijheid nationale bepalingen in overeenstemming met de eisen van
het gemeenschapsrecht uit te leggen en toe
te passen, en wanneer dit niet mogelijk is,
elke daarmee strijdige nationale bepaling
buiten toepassing te laten (arrest Hofvan
Justitie 4.2.1988, Jur. 1988, 673). De bepalingen van artikel 3 § 1 "geen rust- of
overlevingspensioen of geen als dusdanig
geldende uitkeringen geniet", en § 8, van de
wet van 20.7.1990, dienen dus ten aanzien van Swolfs buiten toepassing te blijven, en het rustpensioen dient hem dus ook
van af 1.12.1992 verder toegekend te worden aan het bedrag voor een gezin, zonder dat het bedrag van het Nederlands pensioen van zijn echtgenote in mindering
wordt gebracht,

terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen
van artikel 3 § 1 eerste lid a) en § 8 van de
wet van 20 juli 1990, voorzien dat het genot, in hoofde van de andere echtgenoot,
van een rustpensioen of een als zodanig geldende uitkering, toegekend krachtens de regeling van een vreemd land, in casu de N ederlandse algemene ouderdomswetgeving
geen beletsel vormt voor de toekenning aan
de andere echtgenoot, in casu verweerder, van een rustpensioen berekend met
toepassing van vermelde § 1, eerste lid, a)
en b) voor zover het globale bedrag van bedoelde pensioenen en als zodanig geldende
uitkeringen van de eerstgenoemde echtgenoot kleiner is dan het verschil tussen de
bedragen van de andere echtgenoot, respectievelijk berekend met toepassing van §
1, eerste lid, a), en van § 1, eerste lid, b)
van dit artikel; in dat geval wordt het totale bedrag van bedoelde pensioenen en van
de als zodanig geldende uitkeringen van
eerstgenoemde echtgenoot in mindering gebracht op het rustpensioen van de andere
echtgenoot; dat deze bepalingen, volgens
het arrest van 20 april 1988 van het Hof
van Justitie inzake Bakker, geen anticumulatiebepaling zijn in de zin van artikel 12, tweede lid, van de Verordening van
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1408/71 van de Raad van 14juni 1971; dat
immers deze bepalingen van de wet van 20
juli 1990 de cumulatie van de verschillende pensioenen niet verbieden en enkel
de berekening ervan regelen; dat het bestreden arrest ten onrechte oordeelt dat de
kwestieuze bepalingen toch een cumulatiebeperking zouden uitmaken (schending van
art. 1 § 1, 3 § 1 en § 8, van de wet van 20
juli 1990, 25, van het K.B. n" 50 van 24 oktober 1967, 52, van het K.B. van 21 december 1967, 12, tweede lid, van de Verordening n" 1408/71 EEG van de Raad van
14 juni 1971),

tweede onderdeel, de bepalingen van artikel 3 § 1 eerste lid a) en § 8 van de wet
van 20 juli 1990 voorzien dat het genot, in
hoofde van de andere echtgenoot, van een
rustpensioen of een als zodanig geldende
uitkering, toegekend krachtens de regeling in een vreemd land, in casu de Nederlandse algemene ouderdomswetgeving, geen
beletsel vormt voor de toekenning aan de
andere echtgenoot, in casu verweerder, van
een rustpensioen berekend met toepassing van vermelde § 1, eerste lid a), voor zover het globale bedrag van bedoelde pensioenen en als zodanig geldende uitkeringen van de eerstgenoemde echtgenoot
kleiner is dan het verschil tussen de bedragen van de andere echtgenoot, respectievelijk berekend met toepassing van § 1,
eerste lid, a) en van § 1, eerste lid, b) van
dit artikel; dat deze bepalingen volgens het
arrest van het Hofvan Justitie van 5 oktober 1994 van het Hofvan Justitie inzake Van Munster niet indruisen tegen het
gemeenschapsrecht, inzonderheid artikelen 48 en 51 van het EEG Verdrag en artikel 4 van de richtlijn 7917 EEG van de
Raad van 19 december 1978; dat immers de
nationale regeling waarbij het gezinspensioen wordt verminderd met de prestaties inzake ouderdom verleend aan de
echtgenote van de rechthebbende uit hoofde
van afgeleide rechten, niet strijdig is met
de gemeenschapsbepaling van vrij verkeer van de werknemers (schending van
art. 1 § 1, 2, § 1 eerste lid, a en b, en § 8,
van de wet van 20 juli 1990, 25, van het
K.B. n" 50 van 24 oktober 1967, 52, van het
K.B. van 21 december 1967, 5, 48, 51, van
het Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de Europese gemeenschap); dat het
feit dat de toepassing van deze bepalingen op migrerende werknemers als verweerder onverwachte gevolgen kan teweegbrengen omdat de pensioenaanvragen van
deze laatste werknemer onder twee wetgevingen vallen, niet tot gevolg heeft dat de
dwingende bepaling van artikel 3 § 1 en 6
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(lees : 8) van de wet van 20 juli 1990 buiten toepassing moeten blijven; dat de
verdragsconforme interpretatie der nationale bepaling niet tot gevolg kan hebben
dwingende bepalingen van de nationale
wetgeving, zoals deze van de Belgische wet
van 20 juli 1990, buiten toepassing te laten (schending van art. 1, § 1, 3, § 1, eerste lid, a en b, § 8, van de wet van 20 juli
1990, 25, van het K.B. n" 50 van 24 oktober 1967, 52, van het K.B. van 21 december 1967, 5, 48, 51, van het Verdrag van 25
maart 1957 betreffende de Europese Gemeenschap, 4, van de richtlijn 79/7 EEG
van de Raad van 19 december 1978, zodat het bestreden arrest de in het middel
aangewezen bepalingen geschonden heeft;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel vertoont
geen belang, nu artikel 3 van de wet
van 20 juli 1990 strijdig is met de artikel n 10 en 11 van de Grondwet, vermits et gelijke situaties op een ongelijke :wijze behandelt of, ten minste,
voor dat nderscheid in behandeling,
rekening houdende met het doel en de
gevolgen van de genomen maatregel,
geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat, welke rechtsgrond
prejudicieel aan het Arbitragehof dient
te worden voorgelegd om dan door het
Hof ambtshalve te worden ingevuld :
Overwegende dat de aangeklaagde
discriminatie niet voortvloeit uit artikel 3 van de wet van 20 juli 1990,
maar uit de bepalingen van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat : 1. verweerder prestaties
he eft geleverd in Belgie en N ederland; 2. aan verweerder op 14 februari
1992 werd medegedeeld dat hem een
gezinspensioen werd toegekend door
de Belgische overheid; 3. op dezelfde
dag aan verweerder ter kennis werd
gebracht dat hij in toepassing van de
N ederlandse Algemene Ouderdomswet, hiema te noemen : AOW, een
ouderdomspensioen kreeg evenals een
toeslag op dit ouderdomspensioen we-
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gens het duurzaam en gezamenlijk
voeren van een huishouding met een
partner jonger dan 65 jaar; 3. met ingang vanaf 1 december 1992, aan de
echtgenote van verweerder, die geen
beroepsactiviteit had gehad en ondertussen 65 jaar oud was geworden, een
ouderdomspensioen werd toegekend in
het kader van de Nederlandse AOW
en het AOW-pensioen van verweerder met eenzelfde bedrag werd verminderd; 4. hieropvolgend het gezinspensioen aan verweerder toegekend
krachtens de hiema omschreven wetsbepalingen verminderd werd met de
uitkering gedaan aan de echtgenote
van verweerder;
Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, 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, het recht
op rustpensioen per kalende:rjaar
wordt verkregen naar rata van een
breuk van bepaalde brutolonen en
in aanmerking genomen ten belope
van: a) 75 pet. voor de werknemers
van wie de echtgenoot elke beroepsactiviteit heeft gestaakt en die geen
rust- en overlevingspensioen en geen
als dusdanig geldende uitkeringen geniet krachtens een regeling van een
vreemd land, b) 60 pet. voor de andere werknemers;
Dat, krachtens § 8 van dit artikel,
het genot in hoofde van een van de
echtgenoten van een of meer rust- of
overlevingspensioenen of als zodanig
geldende uitkeringen, toegekend
krachtens een of meer Belgische regelingen ofkrachtens een regeling van
een vreemd land, geen beletsel vormt
voor de toekenning aan de andere
echtgenoot van een rustpensioen berekend met toepassing van § 1, eerste lid, a, van dit artikel voor zover het
globale bedrag van bovenbedoelde pensioenen en van de als zodanig geldende uitkeringen van de eerstgenoemde echtgenoot kleiner is dan het
verschil tussen de bedragen van het
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rustpensioen van de andere echtge- dat het pensioen van de echtgenote
noot, respectievelijk berekend met toe- van verweerder een als pensioen gelpassing van § 1, eerste lid, a, en van dende uitkering was, en oordelen dat
§ 1, eerste lid, b, van dit artikel; dat in er geen interpretatie mogelijk is die de
dit geval evenwel het totale bedrag onverwachte gevolgen van het gebrek
van bovenbedoelde pensioenen en van aan coordinatie in het belang van het
de als zodanig geldende uitkeringen, vrij verkeer van werknemers kan wegvan eerstgenoemde echtgenoot in min- werken, niet vermochten de Belgische
dering wordt gebracht op het bedrag wet niet toe te passen;
van het rustpensioen van de andere
Dat het onderdeel gegrond is;
echtgenoot;
Overwegende dat de appelrechters
Om die redenen, vernietigt het beoordelen dat het pensioen dat toegekend werd aan de niet werkende echt- streden arrest; beveelt dat van dit argenote van verweerder een uitkering rest melding zal worden gemaakt op
is in de zin van dit artikel; dat zij ech- de kant van het vernietigde arrest; geter, met verwijzing naar arresten van let op artikel1017, tweede lid, van het
het Hofvan Justitie, beslissen dat de Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiregeling van de wet van 20 juli 1990 ser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
buiten toepassing moet blijven;
. Overwegende dat, zoals het Hofvan
13 januari 1997 - 3e kamer- VoorzitJustitie der Europese Gemeenschap- ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter pen reeds heeft vastgesteld in een ar- Verslaggever : de h. Verougstraete - Gerest van 5 oktober 1994 inzake Van lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
Munster, het gemeenschapsrecht zich advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
niet verzet tegen een nationale wet- Houtekier en Verbist.
telijke regeling die een gezinspensioen
toekent aan een werknemer wiens
echtgenoot elke beroepsarbeid heeft
gestaakt en geen rustpensioen of als
zodanig geldend voordeel geniet, doch
hem een minder voordelig pensioen Nr. 29
toekent wanneer zijn echtgenoot een
pensioen of een als zodanig geldend
2e KAMER- 14 januari 1997
voordeel geniet;
Dat het aan de nationale rechter 1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
niet staat om uitdrukkelijke en dwinARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFgende wetsbepalingen buiten toepasZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- DEELNEMINGsing te laten om de nadelige gevolVOORWAARDEN- WETSBEPALINGEN- VERgen van het gebrek aan coordinatie
MELDING.
tussen stelsels van sociale zekerheid
weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet oplegt, ook al kan hij, in 2° MISDRIJF- DEELNEMING- VOORWAARDEN- WETSBEPALINGEN- VERMELDING.
de uitlegging van de nationale normen die hij hanteert, de norm uitleg- 3° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN
gen op een wijze die zoveel mogelijk
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) het vrij verkeer van werknemers beVERDOVENDE MIDDELEN- DRUGWET- DEELvordert;
NEMING- VERENIGING- BESTANDDELENMOTIVERING.
Overwegende dat appelrechters die
vaststellen dat de toepasselijke norm 1o en 2° De rechter verantwoordt de ververplichtte het bedrag van het penoordeling van een beklaagde als deelnesioen van de echtgenote van verweermer aan een misdaad of een wanbedrijf
der in mindering te brengen op het benaar recht door de omschrijving van de
drag van het gezinspensioen, op grond
deelneming - die de bestanddelen van
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het misdrijf noch de straf betreft - in de
bewoordingen van de wet, zonder dat hij
hierbij van de toepasselijke wetsbepalingen melding dient te maken (1). (Artt. 66
Sw. en 163 en 195, eerste lid, Sv.)
3° De rechter verantwoordt de veroorde-

ling van een beklaagde als deelnemer aan
invoer, uitvoer, vervaardiging, bezit, verkoop, tekoopstelling, aflevering of aanschaf van verdovende middelen, met de
omstandigheid dat het misdrijf een daad
van deelneming aan een hoofd- of bijkomende bedrijvigheid is, naar recht op
grand van zijn vaststelling, in de motivering, dat deze beklaagde als controlerend en vergezellend drugkoerier optrad, zijnde een naar het oordeel van de
rechter in de onderzochte modus operandi van drugtrafieken noodzakelijk optreden. (Artt. 66 Sw. en 2bis, §§ 1 en 3b,
Drugwet.)
(DIAFERIO)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1469.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel in zoverre het neerkomt op kritiek op de
beoordeling van feiten door de rechter en in zoverre het onderzoek ervan het Hofzou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appelrechters
uit de feitelijke gegevens die zij vermelden en waarvan zij vrij de bewijswaarde apprecieren, besluiten dat eiser wetens en willens, binnen een
gestructureerde organisatie, zijn medereiziger Giampaoli, in wiens bagage drugs werden aangetroffen, als
controlerend drugkoerier begeleidde en
dat in het licht van de alombekende en
regelmatig weerkerende modus operandi bij drugtrafieken eiser als ver(1) Zie Cass., 13 dec. 1978 (A. C., 1978-79, 437).

Nr. 29

gezellende koerier een vast onderdee! is in de uitvoering in gestructureerd verenigingsverband van de
onderzochte drugtrafiek;
Dat zij door de feitelijke gegevens te
vermelden waarop zij hun beslissing
laten steunen en waarbij zij eisers als
"afdoende" en "uitvoerige" verklaring van de feiten aangevoerd verweer - waarvan zij de "aanvaardbaarheid" beoordelen - onderzoeken
en afwijzen - wat uiteraard geen
motiveringsgebrek is- de andere,
eventueel strijdige, door eiser aangevoerde feitelijke gegevens verwerpen;
Dat zij door hun motivering eisers
verweer verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de artikelen 163
en 195 Wetboek van Strafvordering
geen nietigheid vermelden; dat het
middel de aanvoering inhoudt dat de
beslissing niet naar recht met redenen is omkleed;
Overwegende dat de rechter een veroordeling van een beklaagde als deelnemer aan een misdaad of een wanbedrijf naar recht verantwoordt door
de omschrijving van de deelneming die de bestanddelen van het misdrijf
noch de straf betreft - in de bewoordingen van de wet, zonder dat hij hierbij van de toepasselijke wetsbepalingen melding dient te maken;
Overwegende dat, zoals in het middel wordt vermeld, de appelrechters
door hun motivering vaststellen dat eiser aan het misdrijf deelnam als controlerend en vergezellend drugkoerier,
zijnde een naar hun oordeel in de modus operandi van drugtrafieken, zoals te dezen onderzocht, voor het misdrijf noodzakelijk optreden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
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Overwegende dat eiser onder de
dossierstukken de akten niet aanwijst waarvan de bewijskracht door de
appelrechters zou zijn miskend;
Dat het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 januari 1997- 2• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P.A. Dillen,
Brussel.
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7o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGVOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVINGMIDDEL GERICHT TEGEN EEN ARREST VAN
HET HOF- ONTVANKELIJKHEID.

go CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGVOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVINGMIDDEL GERICHT TEGEN EEN ARREST VAN
HET HOF- ONTVANKELIJKHEID.

go REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- FOUTIEVE MOTIVERING- GEVOLG.

10° TAALGEBRUIK-

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEGSTRAFZAKEN- DOSSIER- STUKKEN IN EEN
ANDERE TAAL- GEVOLG.

11 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- RECHTSPLEGING- DOSSIERSTUKKEN IN EEN ANDERE TAAL- VERBAND.

12° TAALGEBRUIKNr. 30

2•

KAMER-

14 januari 1997

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- MOTIVERING.

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEGSTRAFZAKEN -DOSSIER- STUKKEN IN EEN
ANDERE TAAL- VOORLOPIGE HECHTENIS GEVOLG.

13° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING OPROEPING FAXPOST
ENGELSTALIGE VERMELDING - GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- CASSATIEBEROEP- CONTROLEDOSSIER- INHOUD.

3° VOORLOPIGE

HECHTENIS

CASSATIEBEROEP- HANDHAVING- CONTROLE- DOSSIER- INHOUD.

4 ° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN ALGEMEEN- SAMENSTELLING DOSSIER VOORLOPIGE HECHTENIS- CONTROLE- DOSSIER- INHOUD.

5o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- BESLISSING- PLAATS EN DATUM
VAN DE FElTEN- VERMELDING- ONTSTENTENIS - GEVOLG.

14 ° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN -ALLERLEI- VOORLOPIGE HECHTENIS
- HANDHAVING- OPROEPING- FAXPOSTENGELSTALIGE VERMELDING- GEVOLG.

15° TAALGEBRUIK-

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEGSTRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING- OPROEPING- FAXPOST- ENGELSTALIGE VERMELDING- GEVOLG.

1o Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de be-

slissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis (1); zij moeten evenwel antwoorden op de conclusies
van de partijen. (Art. 23, 4", Wet Voorlopige Hechtenis.)

6° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGMIDDEL GERICHT TEGEN DE BETEKENINGONTVANKELIJKHEID.

(1) Cass., 13 maart 1991,A.R. nr. 8947 (A.C.,
1990-91, nr. 364).
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2°, 3° en 4 o Wanneer het Hof oordeelt over
een cassatieberoep inzake handhaving
van de voorlopige hechtenis moet en mag
het slechts de wettigheid van het bestreden arrest onderzoeken; hieruit volgt dat
het dossier dat aan het Hof moet worden overgemaakt, sler;hts de stukken moet
bevatten die deze controle moeten mogelijk maken en niet het gehele dossier van
het gerechtelijk onderzoek. (Art. 31, §§ 2
en 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
5° De beslissing van het onderzoeksgerecht
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis moet plaats en datum van de
feiten die het aanhoudingsmandaat rechtvaardigen, niet vermelden om wettig te
zijn (2).
6° Niet ontvankelijk is het middel dat niet
gericht is tegen de bestreden beslissing,
maar slechts tegen de betekening ervan.

7o Niet ontvankelijk is het middel dat niet
gericht is tegen de bestreden beslissing,
maar dat neerkomt op kritiek op een arrest van het Hof waarbij het beslist heeft,
in de zaak van een medeverdachte die
rechter is, een van de daartoe geeigende
rechtsplegingen toe te passen in plaats
van de andere. (Art. 4 79 e.v. Sv.)

so
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Niet ontvankelijk is het middel dat niet
gericht is tegen het bestreden arrest maar
dat neerkomt op kritiek op een arrest van
het Hof (inzake de eerste handhaving van
de voorlopige hechtenis van eiser) waarbij het oordeelde dat eiser onderworpen is
aan dezelfde rechtspleging als een medeverdachte die rechter is. (Art. 4 79 e.v. Sv.)

11 o en 12° Het recht van de verdachte, te

vorderen dat bij zijn dossier een vertaling, in de taal die hij verstaat, wordt gevoegd van de verklaringen van getuigen of klagers in een andere landstaal,
heeft geen verband met de beslissing van
een onderzoeksgerecht dat uitspraak doet
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis (4). (Art. 22 Taalwet Gerechtszaken.)
13°, 14° en 15° Het middel dat niet uitlegt waarom de omstandigheid dat de
verzendingsbewijzen van de faxpost "transmission-report"- in de Engelse
taal zijn gesteld, de nietigheid tot gevolg heeft van het per faxpost gegeven bericht, waarvan niet betwist wordt dat het
in de Nederlandse taal is gesteld, kan niet
aangenomen worden. (Art. 22, derde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(CNUDDE)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0005.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 december 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over de in het derde, het vierde, het
vijfde en het zesde middel aangevoerde
schending van artikel 149 Grondwet :
Overwegende dat artikel149 Grondgo Een foutieve motivering levert op zichzelf geen miskenning op van de verplich- wet niet toepasselijk is op de beslisting te antwoorden op de conclusies van singen van de onderzoeksgerechten inde partijen (3).
zake voorlopige hechtenis; dat artikel
23, 4 o Voorlopige Hechteniswet even10° Het recht van de verdachte, te vorde- wei bepaalt dat het onderzoeksgerecht
ren dat bij zijn dossier een vertaling, in
de taal die hij verstaat, wordt gevoegd moet antwoorden op de conclusies van
van de verklaringen van getuigen of kla- de partijen;
gers in een andere landstaal, impliceert
Over het eerste middel :
niet dat deze verklaringen nietig zijn of
Overwegende dat het Hof wanneer
uit de de batten moeten worden geweerd.
het oordeelt over een cassatieberoep bij
(Art. 22 Taalwet Gerechtszaken.)
toepassing van artikel 31, § 2, Voorlopige Hechteniswet, slechts de wettigheid van het bestreden arrest moet
(2) Zie Cass., 2 april1985, A.R. nr. 9439 (AC.,
1984-85, nr. 469), 21 mei 1985, A.R. nr. 9538 en mag onderzoeken; dat hieruit volgt

(ibid., nr. 570), en 11 feb. 1992, A.R. nr. 6351
(A.C., 1991-92, nr. 302).
(3) Zie Cass., 14 mei 1985, A.R nr. 9461 (A. C.,
1984-85, nr. 549).

(4) Zie Cass., 9 okt. 1991, A.R. nr. 9397ter
(A.C., 1991-92, nr. 77).
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dat het dossier dat aan het Hof moet kenning oplevert van de verplichting
worden overgemaakt bij toepassing te antwoorden op de conclusies van de
van artikel 31, § 3, van vermelde wet, partijen;
slechts de stukken moet bevatten die
Overwegende, voor het overige, dat
deze controle moeten mogelijk rnaken en niet het gehele dossier van het de appelrechters met de in het middel aangehaalde consideransen het
gerechtelijk onderzoek;
Dat het Hof te dezen in staat is om vermelde verweer van eiser verweraan de hand van het bestreden ar- pen, hierdoor zijn conclusie beantwoorrest en het hem overgemaakte dos- den, en de beslissing regelmatig met
sier inzake voorlopige hechtenis de redenen omkleden en naar recht vercontrole uit te oefenen welke de wet antwoorden;
hem opdraagt;
Dat het middel niet kan worden
Dat het middel niet kan worden aangenorrien;
aangenomen;
Over het vierde middel :
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel niet
Overwegende dat artikel 22 Taalgericht is tegen het bestreden arrest, wet Gerechtszaken, enerzijds, niet bemaar slechts tegen de betekening er- paalt dat de in de Franse taal gestelde
van;
verklaringen van getuigen of klagers
Dat het middel niet ontvankelijk is; nietig zijn of uit de debatten moeten
worden geweerd, doch enkel dat de
Over het derde middel :
verdachte
die aileen Nederlands of
Overwegende dat het middel, in zoverre het neerkomt op kritiek, ener- Duits verstaat, kan vorderen dat bij
zijds, op het arrest van het Hofvan 24 zijn dossier een Nederlandse ofDuitse
september 1996 waarbij het heeft b~ vertaling ervan wordt gevoegd, anderslist dat het verantwoord voorkomt m zijds, geen verband houdt met de bede zaak van N., kamervoorzitter in het slissing van een onderzoeksgerecht dat
Hof van Beroep te (... ), verdacht van uitspraak doet over de handhaving
omkoping, de rechtspleging van de ar- van de voorlopige hechtenis;
tikelen 4 79 en volgende Wetboek van
Overwegende dat het middel niet
Strafvordering toe te passen in plaats uitlegt waarom de omstandigheid dat
van de procedure als bepaald bij ar- de verzendingsbewijzen van de faxtikel 485 en volgende van hetzelfde post - "transmissionreport" - in de
wetboek, en de zaak naar de eerste Engelse taal zijn gesteld, de nietigvoorzitter van het Hofvan Beroep te heid tot gevolg heeft van het per faxBrussel heeft verwezen teneinde aan- post gegeven bericht, waarvan niet
wijzing van een magistraat die als on- wordt betwist dat het in de Nederderzoeksrechter zal optreden, ander- landse taal is gesteld;
zijds, op het arrest van het Hofvan 17
december 1996 inzake de eerste handOverwegende dat de passus van het
having van de voorlopige hechtenis arrest "dat er gebruik werd gemaakt
waarbij het oordeelde dat uit de uit- van de N ederlandse taal in de akten
breidende rechtsvordering van de van de procedure en voor de onderprocureur-generaal bij het Hof van Be- vragingen van (eiser)", moet gelezen
roep te Brussel van 27 november 1996 worden samen met het vervolg "dat de
volgt dat eiser aan dezelfde proce- onmiddellijke eenvormig verklaarde
dure wordt onderworpen als de ka- beedigde vertaling van de in de franse
mervoorzitter N., niet tegen het be- taal overeenkomstig de wet opgestelde
streden arrest is gericht, mitsdien niet documenten niet redelijk kan vereist
ontvankelijk is;
worden in de loop van het onderzoek";
Overwegende dat een eventuele fo.u- dat de appelrechters met deze consitieve motivering op zichzelf geen m1s- deransen eisers verweer verwerpen,
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hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat de appelrechters
met de considerans "dat de geiidieerde
onderzoeksrechter alleszins met de gewone zending werd belast, te weten,
het onderzoek ten laste en ten ontlaste van (eiser) te voeren", de
aanwijzingsbeschikking van 2 oktober 1996 van de eerste voorzitter van
het Hof van Beroep te Brussel niet bespreken of uitleggen, doch slechts de
wettelijke opdracht van de onderzoekende magistraat in hun eigen bewoordingen beschrijven;
Overwegende dat voor het overige
de appelrechters met de in het middel aangehaalde consideransen het
verweer van eiser verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en
de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het uitgaat van de onderstelling dat de beslissing van het
onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige hechtenis
plaats en datum van de feiten die het
aanhoudingsmandaat rechtvaardigen, moet vermelden om wettig te zijn,
faalt naar recht;
Dat de appelrechters met de in het
middel aangehaalde consideransen
zeggen dat eiser uit de elementen van
het dossier kan begrijpen waarvan hij
wordt verdacht; dat eiser niet opkomt
tegen deze feitelijke vaststelling van de
appelrechters; dat uit deze feitelijke
vaststelling volgt dat volgens de appelrechters eiser weet waar en wanneer
de hem ten laste gelegde feiten zouden hebben plaatsgegrepen;
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Overwegende dat eiser wordt verdacht van omkoping van een rechter, dit is naar luid van de artikelen
249 en 252 Strafwetboek een feit dat
bestraft wordt met opsluiting van tien
tot vijftien jaar, derhalve een misdaad; dat naar luid van artikel 21
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering de strafvordering
betreffende een misdaad ve:rjaart door
verloop van tien jaren;
Dat in deze context de appelrechters
met de vaststelling dat de feiten waarvan eiser wordt verdacht, "recent" zijn,
diens aanvoering dat de ten laste gelegde feiten verjaard zijn, verwerpen;
Overwegende dat voor het overige
de appelrechters met de in het middel aangehaalde consideransen het
verweer van eiser verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en
de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zevende middel :
Overwegende dat artikel 16, § 1,
derde lid, Voorlopige Hechteniswet zelf
vermeldt: "als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de in vrijheid
gelaten verdachte nieuwe misdaden of
wanbedrijven zou plegen"; dat noch de
wetgever, noch de appelrechters met
deze woorden zeggen of onderstellen
dat de schuld van de verdachte, te dezen eiser, reeds vaststaat;
Dat het middel berust op een verkeerde lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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14 januari 1997- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. B. De
Geest, Brussel.
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RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN- CORRECTIONELE RECHTBANK
-DADEN REGELMATIG TER TERECHTZITTING
VERRICHT DOOR DAARTOE BEVOEGDE RECHTERS- VERDERE BEHANDELING- VONNISANDERE RECHTERS- WETTIGHEID- VOOR.WAARDEN.

lndien regelmatig met de behandeling van
een zaak is begonnen door daartoe bevoegde rechters, gronden de rechters, die
ter vervanging van de eerstgenoemden
zijn aangewezen om de zaak verder te behandelen en te beslissen, hun overtuiging wettig op de reeds verrichte daden
van onderzoek, als zij alle terechtzittingen hebben bijgewoond waartoe de zaak
na hun aanwijzing aanleiding heeft gegeven; derhalve zijn noch het vonnis, dat
recht doet op de burgerlijke rechtsvorderingen waarvan akte is genomen ter terechtzitting waarop de zaak regelmatig
door de eerste rechters is begonnen en dat
steunt op de verklaringen van de deskundigen die op dezelfde terechtzitting zijn
opgenomen, noch het arrest dat naar de
redenen van dat vonnis verwijst, nietig
(1). (Art. 779 Ger.W.)
(GUERRA T. "D.K.V. INTERNATIONAL" E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0700.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 april 1996 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
(1) Cass., 9 juni 1982, A.R. nr. 2236 (A. C., 198182, nr. 600).
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A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel : schending van artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest, dat in hoger beroep uitspraak doet over het door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi op 7
november 1994 gewezen vonnis, waarbij eiser, op de strafvordering, wegens overtreding van de artikelen 418, 419 en 420 van
het Strafwetboek, is veroordeeld tot een
hoofdgevangenisstraf, met uitstel, en een
geldboete en waarbij hij, op de burgerlijke rechtsvordering, is veroordeeld om de
verschillende partijen die zich tegen hem
burgerlijke partij hadden gesteld te vergoeden, het bestreden vonnis grotendeels
bevestigt wat de beslissing op de strafvordering betreft, in zoverre het meer bepaald de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen verklaart, hem een geldboete
oplegt, over de kosten uitspraak doet en
aan eiser een vaste vergoeding van 1.000
frank oplegt (doch het vonnis wijzigt wat
betreft de duur van de hoofdgevangenisstraf, de duur van het uitstel en
de veroordeling tot een storting ten voordele van het bij de wet van 1 augustus
1985 opgerichte fonds), en wat de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering betreft, doordat het weliswaar de beslissing
op enkele punten wijzigt en daarbij op eigen gronden steunt, maar ook de gronden van de eerste rechter betreffende tal
van rechtspunten overneemt,
terwijl het in strafzaken toepasselijke artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, bepaalt : "Het vonnis kan enkel
worden gewezen door het voorgeschreven
aantal rechters. Dezen moeten aile zittingen over de zaak bijgewoond hebben. Een
en ander op straffe van nietigheid"; het beroepen vonnis te dezen gewezen werd door
rechters die niet aile zittingen over de zaak
hebben bijgewoond; de correctionele rechtbank op 24 januari 1994 immers samengesteld was uit de rechters Dallons, Evaldre
en Lecomte; op die terechtzitting de beklaagde in zijn verklaringen is gehoord en
er akte is verleend van de burgerlijkepartijstellingen van DKV International,
Laurent Mahau, Leon Libotte, Henriette
Luyck en Barbara Libotte, die een conclusie neergelegd hebben, en de deskundige
Bernard Fievet en de getuige Daniel Marlier gehoord zijn in hun in het procesverbaal van de terechtzitting weergegeven verklaringen; op de terechtzitting van
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19 september 1994, waarnaar de zaak voor
voortgezette behandeling werd verdaagd, de
rechters Dallons, Levecque en Allard aanwezig waren; het proces-verbaal van die terechtzitting vermeldt dat "de zaak ab initio is hervat", dat de ouders van Carole
Rouffiange, die een conclusie neergelegd
hebben, zich burgerlijke partij hebben gesteld, dat eiser een conclusie heeft neergelegd en het openbaar ministerie de zaak
heeft samengevat en conclusie heeft genamen en dat de zaak in beraad is genomen;
het nieuwe rechtscollege eiser evenwel niet
opnieuw gehoord heeft, de burgerlijke partijen DKV International, Laurent Mahau,
Leon Libotte, Henriette Luyck en Barbara Libotte zich niet opnieuw burgerlijke partij gesteld hebben en hun eerder
neergelegde conclusie niet opnieuw hebben ingediend, en de deskundige Fievet en
de getuige Marlier niet opnieuw gehoord
zijn; de rechtbank in het beroepen vonnis, dat gewezen is door de rechters Dallons, Levecque en Allard, haar beslissing
grondt op daden van onderzoek, ofschoon
deze zijn verricht ter terechtzitting van 24
januari 1994, waaraan niet al die rechters hebben deelgenomen en die daden niet
opnieuw zijn verricht ter terechtzitting van
19 september 1994; de rechtbank immers
de burgerlijke rechtsvorderingen van DKV
International, Laurent Mahau, Leon Libotte, Henriette Luyck en Barbara Libotte,
waarvan akte is genomen ter terechtzitting van 24 januari 1994, (gedeeltelijk) toewijst, en in haar motivering verwijst naar
de toelichtingen die de deskundige Fievet
en de getuige Marlier op dezelfde terechtzitting hebben verstrekt (zie het beroepen vonnis, p. 8); het beroepen vonnis bijgevolg nietig is krachtens artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
het bestreden arrest, nu het dat vonnis grotendeels bevestigt en vele gronden ervan
overneemt, aldus de nietigheid van het beroepen vonnis overneemt en dus eveneens
door nietigheid is aangetast :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de correctionele rechtbank op
de terechtzitting van 24 januari 1994
samengesteld was uit de rechters Dallons, Evaldre en Lecomte; dat de
rechtbank op de terechtzitting van 19
september 1994 tot en met de terechtzitting van 7 november 1994, datum
van de uitspraak, samengesteld was
uit de rechters Dallons, Levecque en
Allard, en dat de behandeling van de
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zaak vanaf 19 september "ab initio" is
hervat voor de anders samengestelde
rechtbank;
Overwegende dat wanneer de behandeling van een zaak regelmatig is
begonnen door daartoe bevoegde rechters, de rechters, die ter vervanging
van de eerstgenoemden werden aangewezen om de zaak verder te behandelen en erover uitspraak te doen, hun
overtuiging wettig gronden op de reeds
uitgevoerde onderzoeksopdrachten, nu
zij alle debatten hebben bijgewoond
waartoe de zaak achteraf aanleiding
heeft gegeven;
Overwegende dat het beroepen vonnis, dat recht doet op de burgerlijke
rechtsvorderingen waarvan akte is genomen ter terechtzitting van 24 januari 1994 en dat gegrond is op de
door de deskundige Fievet en de getuige Marlier op dezelfde terechtzitting afgelegde verklaringen, alsook het
bestreden arrest dat naar de redenen van dat vonnis verwijst, niet nietig zijn;
Dat het arrest, nu het het beroepen vonnis bevestigt door te verwijzen naar bepaalde redenen van dat
vonnis, artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
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;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld door :
1. de vennootschap D.K.V. International, Laurent Mahau, Leon Libotte,
Henriette Luyck, Jacques Rouffiange
en Marie-Christine Lebon in hun hoedanigheid van wettelijke beheerders
van hun dochter Carole;
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
2. de andere verweerders :
Overwegende dat eiser geen enkel
bijzonder middel aanvoert;
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Om die redenen, verleent akte van
de afstand van eisers voorziening, in
zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die zijn ingesteld tegen de
naamloze vennootschap D.K.V. International, Laurent Mahau, Leon Libotte, Henriette Luyck, Jacques Rouffiange en Christine Lebon, handelend
in hun hoedanigheid van wettelijke beheerders van de rechten van hun dochter Carole; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiser in
de kosten.
15 januari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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2e KAMER- 15 januari 1997

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF·
ZAKEN -ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING- DOOR DE WET VOORGESCHREVEN AANTEKENINGEN- HANDTEKENINGEN- VOORZITTER- GRIFFIER
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1o Het proces-verbaal waarin de griffier de

bij de artt. 155 en 189 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel
door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het proces-verbaal dat
die aantekeningen bevat authenticiteit te
verlenen, is substantieel (1). (Art. 10 wet
1 mei 1849.)
2° De vernietiging, op het cassatieberoep

van de beklaagde, van een eerste vonnis
dat gewezen is op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, heeft de vernietiging tot gevolg van het tweede vonnis dat op het vernietigde vonnis is gevolgd (2).
3° Wanneer de beslissing waarbij de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, op diens cassatieberoep wordt
vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de beklaagde, als vrijwillig tussengekomen partij voor de
feitenrechter, wordt veroordeeld om schadevergoeding aan de burgerlijke partij te
betalen, haar reden van bestaan, oak al
is het cassatieberoep van de vrijwillig
tussengekomen partij niet ontvankelijk
(3).
(GLOESENER, "NORWICH UNION FIRE INSURANCE
SOCIETY LIMITED" N.V. NAAR ENGELS RECHT
T. LELIEUR)
ARREST

CAS SATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE- CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE- EERSTE VONNIS- VEROORDELING TOT BETALING VAN DEFINITIEVE BEDRAGEN EN AANHOUDEN VAN HET OVERIGE
VAN DE UITSPRAAK- TWEEDE VONNIS GEWEZEN OP DE GEVOLGEN VAN DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VERNIETIGING VAN HET
EERSTE VONNIS- GEVOLG VOOR HET TWEEDE
VONNIS.

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1168.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 8 november 1994 en
12 juni 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof van
6 september 1995 :

3° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- VERZEKERAAR BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE- VEROORDELING
IN SOLIDUM VAN DE BEKLAAGDE EN DEVERZEKERAAR- CASSATIEBEROEP VAN DEVERZEKERAAR - NIET-ONTVANKELIJKHEID CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- VERNIETIGING- GEVOLG.

(1) Cass., 13 dec. 1994, A.R. nr. P.93.1092.N
(A.C., 1994, nr. 552).
(2) Zie Cass., 14juni 1995, A.R. nr. P.95.0094.F
(A.C., 1995, nr. 295).

(3) Cass., 29 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0642.F
(A.C., 1995, nr. 514).
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I. Op de voorzieningen van Elise
Gloesener:
A. tegen bet vonnis van 8 november 1994:
Overwegende dat bet proces-verbaal
van de terecbtzitting van de correctionele recbtbank van 11 oktober 1994,
waarop de zaak werd bebandeld en
naar een latere terecbtzitting werd
verdaagd voor uitspraak van bet vonnis, niet is ondertekend door de voorzitter en niet vermeldt dat hij in de onmogelijkbeid verkeerde te tekenen;
Overwegende dat luidens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849 de bij de
artikelen 155 en 189 van bet Wetboek
van Strafvordering voorgescbreven
aantekeningen zowel door de voorzitter als de griffier ondertekend moeten worden; dat dit vormvereiste is
voorgescbreven teneinde aan bet
proces-verbaal autbenticiteit te verlenen en dus substantieel is;
Dat bet proces-verbaal van de terecbtzitting van 11 oktober 1994 dus
niet op autbentieke wijze vaststelt dat
de erin vermelde vormvereisten zijn
nagekomen; dat de regelmatigbeid van
de tijdens die terecbtzitting gevoerde
recbtspleging evenmin blijkt uit bet
vonnis van 8 november 1994; dat bet
vonnis bijgevolg door nietigbeid is aangetast;
Dat bet middel gegrond is;
B. tegen bet vonnis van 12 juni
1996:
Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert;
Overwegende evenwel dat de hierna
uit te spreken vernietiging van bet
vonnis van 8 november 1994 de vernietiging van bet daaropvolgende vonnis van 12 juni 1996 tot gevolg beeft;
II. Op de voorzieningen van Norwicb Union Fire Insurance Society Limited, naamloze vennootscbap naar
Engels recbt :
A. tegen bet vonnis van 8 november 1994:
Overwegende dat uit de stukken
waarop bet Hof vermag acbt te slaan,
niet blijkt dat eiseres, vrijwillig tus-
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senkomende partij, baar voorziening
aan verweerder beeft doen betekenen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de beslissing waarbij eiseres, in baar boedanigbeid van verzekeraar van beklaagdes burgerrecbtelijke aansprakelijkbeid waartoe bet gebruik van bet door
baar bestuurde voertuig aanleiding
kon geven, "in solidum" met baar veroordeeld wordt tot vergoeding van de
scbade van verweerder, evenwel doelloos wordt ten gevolge van de bierna,
op de voorziening van eiseres Elise
Gloesener, beklaagde, uit te spreken
vernietiging van de beslissing op de
door verweerder tegen baar ingestelde
burgerlijke recbtsvordering;
B. tegen bet vonnis van 12 juni
1996:
Overwegende dat eiseres, die zicb
regelmatig in cassatie beeft voorzien,
geen middel aanvoert;
Overwegende evenwel dat de beslissing waarbij eiseres, in baar voornoemde boedanigbeid van verzekeraar, "in solidum" met baar veroordeeld wordt tot betaling van
scbadevergoeding aan verweerder,
doelloos wordt ten gevolge van de
bierna, op de voorziening van de eiseres Elise Gloesener, beklaagde, uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de door verweerder tegen baar
ingestelde burgerlijke recbtsvordering;
Om die redenen, zonder acbt te
slaan op de memorie, in zoverre zij is
neergelegd in naam van de tweede eiseres, nu die memorie geen kritiek bevat op bet vonnis van 8 november
1994 en geen verband boudt met de
ontvankelijkbeid van de door eiseres
tegen dat vonnis ingestelde voorziening, vernietigt de bestreden vonnissen van 8 november 1994 en 12 juni
1996, in zoverre zij uitspraak doen
over de door verweerder tegen de eiseres Elise Gloesener ingestelde burgerlijke recbtsvordering; verwerpt de
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voorzieningen van Norwich Union Fire
Insurance Society Limited, naamloze
vennootschap naar Engels recht; zegt
evenwel dat de veroordelingen van die
vennootschap, vrijwillig tussenkomende partij, tot betaling van schadevergoeding aan verweerder, doelloos zijn; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
vonnissen; veroordeelt verweerder in
de helft van de kosten van de voorzieningen van Elise Gloesener en veroordeelt de eiseres Norwich Union Fire
Insurance Society Limited, naamloze
vennootschap naar Engels recht, in de
andere helft van voornoemde kosten,
alsook in de kosten van haar voorzieningen; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank van Nijvel, zitting houdende in
hager beroep.
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eventuele bestaan impliceert van een van
de bij art. 473, Sw., bepaalde verzwarende omstandigheden die in het bewezen verklaarde misdrijf echter niet begrepen is (1).
(KORAC, MUSTAFOSKI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1484.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1996 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van Zoran Korac:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
15 januari 1997 - 2e kamer - VoorzitOver het eerste middel :
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - GeOverwegende dat het arrest eiser
lijkluidende conclusie van de h. De onder meer veroordeelt wegens diefadvocaat-generaal
AdvoRiemaecker,
stal, gepleegd door middel van gecaat ; mr. Biitzler.
weld of bedreiging met een van de bij
artikel 4 72 van het Strafwetboek bepaalde omstandigheden (tenlastelegging A);
Dat het arrest, rechtdoende op de
door Philippe Descamps en de naamNr. 33
loze vennootschap Axa Belgium ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
2e KAMER - 15 januari 1997
inzonderheid een medisch deskundigenonderzoek beveelt en de deskun1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN
dige de opdracht geeft Philippe DesSTRAFVORDERING- VERPLICHTING TOT OMcamps te onderzoeken en onder meer
SCHRIJVING- VERZWARENDE OMSTANDIG"de graad van mogelijke blijvende arHEDEN- GEVOLGEN.
beidsongeschiktheid vast te stellen",
2° DIEFSTAL EN AFPERSING - OM- waardoor het arrest de mogelijkheid
openlaat dat er een bij artikel 4 73 van
SCHRIJVING- VERZWARENDE OMSTANDIGhet Strafwetboek bepaalde verzwaHEDEN- GEVOLGEN.
rende omstandigheid zou kunnen be1o en 2° Tegenstrijdig is de beslissing waar- staan die niet in het bewezen verbij, op de strafvordering, een veroorde- klaarde misdrijf is begrepen; dat het
ling wordt uitgesproken wegens dief- arrest aldus tegenstrijdig is;
stal, gepleegd door middel van geweld of
Dat het middel gegrond is;
bedreiging met een van de bij art. 472
Sw., bepaalde omstandigheden, en, op de
burgerlijke rechtsvordering, een deskundigenonderzoek bevolen wordt teneinde de
graad van mogelijke blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen, nu zij het

(1) Zie Cass., 30 maart 1994, A.R. nr.
P.93.1596.F (A. C., 1994, nr. 155), en 16 mei 1995,
A.R. nr. P.95.0327.N (ibid., 1995, nr. 240).
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Overwegende dat het bewijs van een
bij artikel 4 73 van het Strafwetboek
bepaalde verzwarende omstandigheid zou leiden tot een zwaardere
kwalificatie van de tenlastelegging A
die wordt afgeleid uit feitelijke omstandigheden waarvan de raadkamer geen kennis had op het ogenblik
van de correctionalisering;
Dat de correctionele rechtbank hierdoor onbevoegd wordt om kennis te nemen .van het geheel van de tenlasteleggingen, die door het hof van beroep
bewezen zijn verklaard en als een collectief misdrijf zijn omschreven;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
naamloze vennootschap A.I.G. Europe en de naamloze vennootschap
Viatour tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de door de
verweerders tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, die gesteund zijn op eerstgenoemde beslissing;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door
Philippe Descamps en de naamloze
vennootschap Axa Belgium ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering de vernietiging tot gevolg
heeft van de niet-definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die gesteund zijn op eerstgenoemde beslissing;
II. Op de voorziening van Tasim
Mustafoski:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
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Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van artikel 149 van
de Grondwet :
Overwegende dat het arrest eiser,
als dader of mededader samen met Zoran Korac, onder meer veroordeelt wegens dezelfde, hierboven vermelde tenlastelegging van diefstal door middel
van geweld ofbedreiging (tenlastelegging A) en hem hoofdelijk met ·dezelfde
beklaagde veroordeelt om de schade
van de verweerders te vergoeden;
Overwegende dat het arrest op de
hierboven, als antwoord op het eerste middel van de eerste eiser uiteengezette gronden, tegenstrijdig is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
naamloze vennootschappen A. I. G. Europe en Viatour ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslissingen op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, die gesteund zijn op
eerstgenoemde beslissing;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door
Philippe Descamps en de naamloze
vennootschap Axa Belgium ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om een provisie aan de
verweerders te betalen, een medisch
deskundigenonderzoek beveelt en de
uitspraak over het overige aanhoudt;
dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
geen uitspraak doet over een
bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening bijgevolg niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de
vernietiging tot gevolg heeft van de
niet-definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die gesteund zijn op
eerstgenoemde beslissing;

Nr. 34
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Om die redenen, ongeacht het
tweede middel van de eerste eiser en
de door de tweede eiser aangevoerde
middelen, die niet kunnen leiden tot
ruimere cassatie of cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over
de ten laste van en tegen de eisers ingestelde rechtsvorderingen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt iedere verweerder in een achtste van de
kosten en laat het overige gedeelte van
voornoemde kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.

ouders of voor een van hen geen vrijstelling inhoudt van hun verplichting om bij
te dragen in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de
kinderen (1). (Art. 203 B.W.)
(D ... T.V .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96. 0062.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1995 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

15 januari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger; Hougardy, Brussel.

Over het middel : schending van de artikelen 203, 303 (voor de opheffing ervan bij
artikel 4 van de wet van 13 april1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van
het ouderlijk gezag), 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 806 van het Gerechtelijk
Wetboek,
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doordat het arrest het beroepen vonnis
waarbij het verzet van eiser tegen het uitvoerend beslag onder derden van 28 juli
1994 wordt verworpen, bevestigt op al de
gronden ervan, die thans als volledig weergegeven worden beschouwd,

1e KAMER- 16 januari 1997

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE VOORLOPIGE
MAATREGELEN- LEVENSONDERHOUD- BIJDRAGE VAN DE OUDERS- BESCIDKKING- AFWIJKENDE OVEREENKOMST- WETTIGHEID.

2° LEVENSONDERHOUD -

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- ONDERHOUD EN
OPVOEDING VAN DE KINDEREN- BIJDRAGE
VAN DE OUDERS- BESCHIKKING- AFWIJKENDE OVEREENKOMST- WETTIGHEID.

1o en 2° Geen enkele wetsbepaling staat er-

aan in de weg dat ouders over hun respectieve bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende
opleiding van hun kinderen een overeenkomst sluiten die afwijkt van de wijze van
bijdrage die de voorzitter, rechtsprekend
in kart geding, tijdens het echtscheidingsgeding heeft vastgelegd, voor zover die
overeenkomst de rechtmatige belangen
van de kinderen niet aantast en voor de

terwijl eiser in zijn appelconclusie betoogde dat de partijen na de op 19 juni
1985 bij verstek gewezen beschikking een
overeenkomst hadden gesloten over de bijdrage van eiser in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van het gemeenschappelijk kind, en dat hij die overeenkomst beweerde te kunnen bewij zen
aan de hand van een geschrift van verweerster; hij subsidiair aanbood het volgende door getuigen te bewijzen : "in mei
1988 zijn (verweerster) en (eiser) overeengekomen dat de door de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in
kort geding gewezen beschikking van 19
juni 1985 wel degelijk nietig en niet bestaande was, aangezien ze bij verstek was
gewezen en niet binnen een jaar na de uitspraak was betekend. Zij kwamen overeen het statuut van het kind in der minne
te regelen; zo werd de bijdrage van de vader vastgesteld op 6.000 frank per maand.
Die overeenkomst werd nooit herzien"; hoewei in beginsel de in kort geding bevolen
(1) Cass., 8 mei 1992,A.R. nr. 7892 (A.C., 199192, nr. 466).
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voorlopige maatregelen betreffende de onderhoudsbijdrage aan het minderjarig kind
uitwerking blijven hebben niet alleen zolang de vordering tot echtscheiding hangende is, maar ook na de overschrijving,
geen enkele wetsbepaling eraan in de weg
staat dat de ouders over hun respectieve
bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van
hun kinderen een overeenkomst sluiten, die
afwijkt van de bijdrageregeling die de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, tijdens het echtscheidingsgeding heeft vastgelegd; zulks a fortiori het geval is,
wanneer die regeling is vastgelegd in een
bij verstek gewezen beschikking die, nu ze
niet binnen het jaar is betekend, krachtens artikel 806 van het Gerechtelijk Wethoek als niet bestaande wordt beschouwd;
de overeenkomst, krachtens artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek, strekt tot wet
tussen de partijen die haar hebben aangegaan, voor zover zij de rechtmatige belangen van de kinderen niet miskent en zij
voor de ouders of voor een van hen geen
onthe:ffing inhoudt van de verplichting om
de kinderen levensonderhoud, opvoeding en
een passende opleiding te verstrekken; het
arrest derhalve, nu het beslist dat de partijen geen dading kunnen aangaan over de
in een rechterlijke beslissing voor een kind
vastgelegde onderhoudsverplichting, dat de
respectieve rechten en verplichtingen van
de partijen enkel worden vastgelegd in de
rechterlijke beslissing die client als titel
voor het litigieuze beslag en enkel bij een
nieuwe beslissing kunnen worden gewijzigd, en nu het op die grond geen uitspraak
doet over het bestaan van de bedoelde overeenkomst en over het door eiser subsidiair gedane bewijsaanbod, een schending inhoudt van de artikelen 202 en 303
van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan de partijen in beginsel over hun respectieve bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van hun kinderen een overeenkomst
kunnen sluiten, die afwijkt van de bijdrageregeling die de voorzitter, rechtsprekend in
kort geding, heeft vastgelegd, het arrest,
voor zoveel nodig, tevens artikel 806 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt; het bovendien, in zoverre het niet vaststelt dat de
bedoelde overeenkomst strijdig is met de
rechtmatige belangen van het kind, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, door die overeenkomst elke verbindende kracht te ontzeggen :

Overwegende dat het arrest vermeldt dat eiser "betoogt dat de par-
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tijen een overeenkomst hebben gesloten waarbij hij aan het kind Michael
een maandelijkse onderhoudsbijdrage
van 6.000 frank zou betalen in plaats
van de maandelijkse bijdrage van
8.500 frank, zoals was vastgelegd in de
bij verstek gewezen beschikking; dat
de partijen nochtans geen dading kunnen aangaan over de in een rechterlijke beslissing voor een kind vastgelegde onderhoudsverplichting; dat de
respectieve rechten en verplichtingen van de partijen enkel worden vastgelegd in de rechterlijke beslissing, die
geldt als titel voor het litigieuze beslag, en enkel bij een nieuwe beslissing over de zaak zelf kunnen worden gewijzigd";
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling eraan in de weg staat dat
ouders over hun respectieve bijdrage
in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van hun
kinderen een overeenkomst sluiten, die
afwijkt van de bijdrageregeling die de
voorzitter, rechtsprekend in kort geding, tijdens het echtscheidingsgeding
heeft vastgelegd, voor zover die overeenkomst de rechtmatige belangen van
de kinderen niet miskent, wat te dezen niet wordt aangevoerd, en die
overeenkomst voor de ouders of voor
een van hen geen onthe:ffing inhoudt
van hun verplichting om de kinderen levensonderhoud, opvoeding en
passende opleiding te bezorgen;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het beslist dat "noch het zogezegde bewijs van een ( ... ) overeenkomst, noch het door (eiser) subsidiair
gedane bewijsaanbod relevant zijn" en
"dat aileen een uitvoerbare titel waarbij de onderhoudsbijdrage zou worden verminderd tot 6.000 frank per
maand- quod non- relevant zou
zijn", de beslissing niet naar recht verantwoordt;
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;
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houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
16 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijklui·
dende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. Draps.
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lastingplichtige een aanslagbiljet heeft
ontvangen; de belastingplichtige die erkent dat hi} het aanslagbiljet heeft ontvangen, zij het op een tijdstip dat zo lang
na de op dat stuk vermelde verzendingsdatum lag dat zijn recht om bezwaar in
te dienen niet binnen de bij de wet bepaalde termijn kon worden uitgeoefend,
en de administratie het tegendeel niet bewijst, heeft recht op een verlenging van
die termijn (2). [Art. 11 K.B. nr. 4, 22 aug.
1934; art. 272 W.I.B. (1964).]
(VOLONE.A.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

Nr. 35
ARREST

1e KAMER - 16 januari 1997

1o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- TERMIJN
-BEGIN- VERZENDINGSDATUM VAN HET
AANSLAGBILJET- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- TERMIJN
-BEGIN- VERZENDING VAN HET AANSLAGBILJET- GEEN VERZENDING BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN- GEVOLGEN.

1o De termijn waarbinnen het bezwaar-

schrift op straffe van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf de
dag na de datum van de werkelijke verzending van het aanslagbiljet als die verzending regelmatig is; die datum is, behoudens bewijs van het tegendeel, de op
het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum (1). [Art. 272 W.I.B. (1964).]
2° De aanslagbiljetten moeten worden verzonden bij een ter post aangetekend
schrijven, wanneer zij belastingen betreffen die minstens 1.000 fr. in hoofdsom bereiken, exclusief de bij wijze van straf gevorderde geldboeten en verhogingen;
wanneer de verzending van het aanslagbiljet bij gewone briefis gedaan ofwanneer het bestuur niet aantoont dat zij bij
aangetekend schrijven is gedaan en de belastingplichtige aanvoert dat hi} het aanslagbiljet niet heeft ontvangen, kan dat
bezwaar alleen laattijdig worden verklaard als het bestuur aantoont dat de be(1) Cass., 7 jan. 1993, A.R. nrs. F.1207.F,
F.1212.F, F.1217.F (A.C., 1993, nrs. 11, 11bis,
llter.)

(vertaling)

(A.R. nr. F.95.0103.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1995 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1315, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk wetboek, 246, 272 van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen (artikel 371
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) zoals het bestond v66r het koninklijk besluit van 10 april1992, en 149
van de Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het arrest het bezwaarschrift van
de eisers niet ontvankelijk verklaart op
grond dat ''het bezwaarschrift (. .. ) werd ingediend op vrijdag 24 juni 1983 terwijl de
termijn om bezwaar in te dienen verstreek
op woensdag 22 juni 1983 (het bezwaarschrift werd immers op die datum gepost;
( ... ) dat (de eisers) betwisten dat de datum op het aanslagbiljet de datum is van
de werkelijke verzending van het aanslagbiljet, op grond dat het bestuur het bewijs daarvan niet levert, aangezien het dat
aanslagbiljet niet bij een ter post aangetekend schrijven heeft verzonden zoals bepaald was bij artikelll van het koninklijk besluit nr. 4 van 22 augustus 1934 (... )
dat, volgens artikel 11 van het koninklijk
besluit nr. 4 van 22 augustus 1934 de aanslagbiljetten moeten worden verzonden bij
een ter post aangetekend schrijven, wanneer zij belastingen betreffen die minstens
1.000 fr. in hoofdsom bereiken, ~xclusief de
(2) Zie noot 1.
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bij wijze van straf gevorderde geldboeten en
verhogingen; (... ) dat dit vormvereiste van
de aangetekende verzending in se geen substantieel vormvereiste is voor de verzending van het aanslagbiljet; dat hieruit evenwel niet kan worden afgeleid dat genoemd
verzuim geen enkel gevolg heeft; ( ... ) dat
het bestuur, wanneer het nalaat het aanslagbiljet aangetekend te versturen, zich
enkel kan beroepen op het uit artikel 272
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) afgeleide vermoeden dat de
datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag geldt als aanvang van de termijn; dat die datum vermoed wordt dezelfde te zijn als die van de
werkelijke verzending tenzij de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat hij
het stuk niet ofte laat heeft ontvangen; (... )
dat de belastingplichtige in casu zich beperkt tot een louter formele betwisting van
de wettelijke bewijswaarde, zowel van de
datum op het aanslagbiljet als van de datum van de verzending ervan; dat hij aldus het aan die vermelding verbonden vermoeden niet weerlegt (... )",
terwijl, eerste onderdeel, de eisers zich
niet beperkt hebben tot "een louter formele betwisting van de wettelijke bewijswaarde, zowel van de datum op het aanslagbiljet als van de datum van de
verzending ervan"; zij immers in hun eerste, voor het hof van beroep neergelegde
conclusies immers "formeel betwist hebben het aanslagbiljet te hebben ontvangen op de verzendingsdatum die erop vermeld is"; het arrest derhalve, door te
beslissen dat de eisers zich beperkt hebben "tot een louter formele betwisting van
de wettelijke bewijswaarde, zowel van de
datum op het aanslagbiljet als van de datum van de verzending ervan", de bewijskracht van de conclusies van de eisers miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest bovendien, nu het niet op die
conclusies antwoordt, artikel 149 van de
Grondwet schendt;
tweede onderdeel, wanneer het aanslagbiljet, dat krachtens artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 4 van 22 augustus 1934
aangetekend moest worden verzonden, bij
gewone briefwerd verzonden, ofwanneer
het bestuur niet aantoont dat die verzending is gedaan bij aangetekend schrijven en
de belastingplichtige aanvoert het aanslagbiljet niet te hebpen ontvangen, dat bezwaar aileen laattijdig kan worden verklaard als het bestuur aantoont dat de
belastingplichtige een aanslagbiljet heeft
ontvangen; bovendien, wanneer die belas-
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tingplichtige erkent het aanslagbiljet te
hebben ontvangen, maar op een tijdstip dat
zo lang na de op dat stuk vermelde
verzendingsdatum lag dat zijn recht om bezwaar in te dienen niet binnen de bij artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde termijn kon
worden uitgeoefend, en het bestuur het tegendeel niet bewijst, aan de belastingplichtige een verlenging van die termijn moet
worden toegekend, aangezien dat geval gelijkgesteld kan worden met overmacht; de
eisers in casu, in hun conclusies staande
hielden dat zij het aanslagbiljet niet badden ontvangen op de verzendingsdatum die
erop vermeld was; zij erkenden het aanslagbiljet te hebben ontvangen maar dan op
een tijdstip waarop zij hun recht om bezwaar in te dienen niet konden uitoefenen binnen de bij artikel 272 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen bepaalde termijn; het dus aan verweerder
stond daarvan het tegenbewijs te leveren
en aan te tonen dat zij het aanslagbiljet wel
degelijk hadden ontvangen op een tijdstip dat de indiening van hun bezwaar binnen de termijn onmogelijk maakte; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat "de datum
op het aanslagbiljet (... ) vermoed wordt dezelfde te zijn als die van de werkelijke verzending tenzij de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat hij het stuk niet
ofte laat heeft ontvangen", en dat, in casu
"(eiser) het aan die vermelding verbonden vermoeden niet weerlegt", artikel272
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (artikel 371 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992) schendt en tevens de regels betre:ffende de bewij slast
miskent (artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek);

derde onderdeel, de termijn die is bepaald bij artikel272 van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen, zoals het van
kracht was tijdens het aanslagjaar 1980,
waarbinnen het bezwaarschrift op straffe
van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf de dag na de datum van
de werkelijke verzending van het aanslagbiljet als die verzending regelmatig is; uit
voornoemd artikel 272 evenwel niet het vermoeden kan worden afgeleid dat het aanslagbiljet werkelijk verstuurd is op de datum die erop vermeld is; artikelll van het
koninklijk besluit nr. 4 van 22 augustus
1934 trouwens daarom indertijd bepaalde
dat de aanslagbiljetten moesten worden
verzonden bij een ter post aangetekend
schrijven; het arrest bijgevolg, door te
beslissen dat "(eiser) zich beperkt tot een
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louter formele hetwisting van de wettelijke hewijswaarde, zowel van de datum op
het aanslaghiljet als van de datum van de
verzending ervan" en "hij het aan die vermelding verhonden vermoeden niet weerlegt (... )", de regels van de hewijslast omkeert (schending van de artikelen 1315 van
het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek en 246 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen), en artikel 272 van het Wethoek van de
lnkomstenhelastingen schendt :

Wat de drie onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de bij artikel 272
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalde termijn
waarbinnen het bezwaarschrift op
straffe van verval moet worden ingediend, begint te lopen vanaf de dag na
de datum van de werkelijke verzending van het aanslagbiljet als die verzending regelmatig is; dat die datum,
behoudens bewijs van het tegendeel,
de op het aanslagbiljet vermelde
verzendingsdatum is;
Overwegende dat volgens artikel 11
van het koninklijk besluit nr. 4 van 22
augustus 1934 de aanslagbiljetten
moeten worden verzonden bij een ter
post aangetekend schrijven, wanneer
zij belastingen betreffen die minstens
1.000 fr. in hoofdsom bereiken, exclusief de bij wijze van straf gevorderde
geldboeten en verhogingen;
Overwegende dat wanneer de verzending van het aanslagbiljet bij gewone brief is gedaan of wanneer het
bestuur niet aantoont dat zij bij aangetekend schrijven is gedaan en de belastingplichtige aanvoert dat hij het
aanslagbiljet niet heeft ontvangen, dat
bezwaar alleen laattijdig kan worden verklaard als het bestuur aantoont dat de belastingplichtige een
aanslagbiljet heeft ontvangen; dat, bovendien, wanneer die belastingplichtige erkent dat hij het aanslagbiljet
heeft ontvangen, zij het op een tijdstip dat zo lang na de op dat stuk vermelde verzendingsdatum lag dat zijn
recht om bezwaar in te dienen niet
binnen de bij artikel 272 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
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(1964) bepaalde termijn kon worden
uitgeoefend, en de administratie het
tegendeel niet bewijst, hij recht heeft
op een verlenging van die termijn,
aangezien dat geval gelijkgesteld kan
worden met overmacht;
Overwegende dat de eisers weliswaar betwist hebben dat het aanslagbiljet aan hen was verzonden op de op
dat stuk vermelde verzendingsdatum,
maar dat noch uit het arrest, noch uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat zij hebben aangevoerd het aanslagbiljet niet te hebben ontvangen of het te hebben ontvangen op een tijdstip dat zo lang na
de op dat stuk vermelde verzendingsdatum lag dat zij hun recht om bezwaar in te dienen niet binnen de wettelijke termijn konden uitoefenen;
Dat het hofvan beroep, door te overwegen dat de eisers het aan die v~r
melding verbonden vermoeden met
weerleggen, de beslissing waarbij hun
bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard, naar recht heeft verantwoord;
Dat, bovendien, het arrest aldus
antwoordt op de in het eerste onderdee! aangevoerde conclusies, zonder de
bewijskracht ervan te miskennen en
zonder de regels van de bewijslast en
de in het tweede onderdeel vermelde
wettelijke bepalingen te schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, schending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 272, 278 en 282 van het
Wethoek van de Inkomstenhelastingen zoals het hestand v66r het koninklijk hesluit van 10 april 1992;
doordat het arrest het hezwaarschrift van
eiser niet ontvankelijk verklaart op grand
dat het "werd ingediend op vrijdag 24 juni
1983 terwijl de termijn om hezwaar in te
dienen verstreek op woensdag 22juni 1983
(het hezwaarschrift werd immers op die datum gepost (... )";
terwijl, eerste onderdeel, de hij artikel 272
van het Wethoek van de lnkomstenhelastingen (artikel 371 van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen 1992) hepaalde termijn waarhinnen het hezwaarschrift op
straffe van verval moet worden ingediend,
hegint te lopen vanaf de dag na de datum
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vail de werkelijke verzending van het aanslagbiljet; die datum, behoudens tegenbewijs, de datum is die op het aanslagbiljet
vermeld staat; in de veronderstelling dat de
verzending regelmatig was, de termijn om
bezwaar in te dienen verstreek op 23 juni
1983, aangezien het aanslagbiljet 22 december 1982 vermeldde als verzendingsdatum, zoals door de beslissing van de directeur d.d. 17 maart 1988 wordt vastgesteld; de beslissing van de directeur d. d.
17 maart 1988 bovendien tevens vaststelt
dat het bezwaarschrift van de eisers, blijkens het stempel dat het bestuur had aangebracht op het bezwaarschrift op het ogenblik van de ontvangst ervan, namelijk op 23
juni 1983, niet op 24 juni 1983 maar wel op
23 juni bij de gewestelijke directie is toegekomen, (eiser had het immers de 22ste
gepost, wat door het bestreden arrest wordt
vastgesteld); het arrest derhalve, nu het
niettemin beslist dat het bezwaarschrift
van de eisers "was ingediend op vrijdag 24
juni 1983 terwijl de termijn om bezwaar in
te dienen verstreek op 22 juni 1983", de bewijskracht miskent van eisers bezwaarschrift waarop het stempel van het bestuur was aangebracht waaruit blijkt dat
het op 23 juni is toegekomen, alsook van de
beslissing van de directeur d. d. 17 maart
1988 waarin is vastgesteld dat het bezwaarschrift op 23 juni 1983 is toegekomen (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
het aldus ook een verkeerde toepassing
maakt van artikel 272 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (artikel 371
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) en, derhalve, die bepaling schendt;

tweede onderdeel, het hofvan beroep dat
bevoegd is om in eerste en laatste aanleg de
voorziening van de belastingplichtige te behandelen, wegens het karakter van openbare orde van de belastingen, zelf, in feite
en in rechte, binnen de perken van het aanhangig gemaakte geschil, uitspraak moet
doen; het daarbij niet gebonden is door de
beoordelingen in de conclusies van de partijen of in de beslissing van de directeur; het
ambtshalve middelen kan opwerpen en eigen redenen aanvoeren, hetzij om de vaststelling van een juiste heffing te verantwoorden, hetzij, integendeel, om de
bestreden beslissing te vernietigen; het arrest bijgevolg, nu het niet, zelfs niet ambtshalve, vaststelt dat het bezwaarschrift van
de eisers ontvankelijk is, ofschoon de termijn blijkens het administratief dossier, verstreek op 23 juni 1983 en het bezwaarschrift
op die datum bij het bestuur was toegekomen, de artikelen 278 en 282 van het Wet-
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boek van de Inkomstenbelastingen, zoals
het bestond v66r het aanslagjaar 1980,
schendt in zoverre die bepalingen de mate
waarin de zaak aanhangig is en de bevoegdheid van het hofvan beroep inzake directe
belastingen vaststellen;

Wat de twee onderdelen samen betreft:
Overwegende dat artikel 267 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat belastingplichtige schriftelijk bezwaar kan indienen bij de directeur der belastingen
van de provincie of het gewest in
wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd;
Overwegende dat niet wordt betwist
dat het bezwaar van de eisers in casu
bij de directie van de belastingen Brussel II moest worden ingediend;
Dat uit de gegevens waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat het bezwaarschrift op 24 juni 1983, dus buiten de wettelijke termijn, bij de gewestelijke directie Brussel II is toegekomen;
Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
16 januari 1997 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - verslaggeuer : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Aduocaten : mrs. De Bruyn; Th.
Afschrift, Brussel.
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1e KAMER- 16 januari 1997

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTENEATEN UIT VRIJE BEROEPEN EN UIT WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN- BEGRIP.
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De inkomsten uit de verhuring, zelfs al komt
ze vaak voor, van een gemeubelde en met
een ingerichte keuken uitgeruste zaal, die
wordt geexploiteerd als feest- en vergaderzaal, zijn geen baten uit winstgevende
bezigheden in de zin van art. 20, 3·,
W.I.B. (1964), wanneer de begunstigde
zich m.b.t. die verhuring niet tot een bijzondere dienstverlening heeft verbonden en enkel de zaal heeft schoongemaakt
en soms als tussenpersoon is opgetreden voor het leveren van drank (1). [Art.
20, ao, W.I.B. (1964).]
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BIELANDE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0022.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel: schending van deartikelen 1a19, 1a20, 1a22 van het Burgerlijk Wetboek en 20, a· van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964),
doordat het arrest, bij de uitspraak over
een beroep betreffende de vraag of de inkomsten uit de verhuur van een gemeubelde zaal met een ingerichte keuken, die
eigendom was van verweerder en door hem
als feest- en vergaderzaal werd geexploiteerd, bedrijfsinkomsten dan wel inkomsten uit onroerende goederen waren, vaststelt 1• dat "het administratief dossier maar
weinig precieze gegevens bevat betreffende de ( ... ) roerende goederen waarvan
(verweerder) het onderhoud of de schoonmaak zou verzekeren, 2• dat (het) bedrag
van 210.800 frank door de belastingambtenaar is vastgesteld (op basis van de)
vaste verhuurprijs van 6.800 frank voor
elke verhuur in (1989) vermenigvuldigd
met het aantal in dat jaar geregistreerde
verhuurovereenkomsten", a· dat "uit geen
enkel aan het hof voorgelegd schriftelijk
stuk van (verweerder) blijkt dat (verweerder) zich contractueel ertoe zou hebben verbonden aan zijn huurders een bijzondere
dienst te verstrekken in verband met de
verhuur van de zaal, (wat de betrokkene)
(1) Zie Cass., 23 april1968 (A.C., 1968, 1069),
en 7 dec. 1973 (ibid., 1974, 403).
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trouwens uitdrukkelijk ontkent in zijn conclusie, (en dat) het dossier aileen maar attesten bevat waarin huurders verklaren dat
zij de Iokalen niet hebben schoongemaakt,
nadat zij de zaal niet zonder eerst de hen
toebehorende zaken te hebben teruggenomen, hadden gebruikt" en 4 • dat ''het onderzoek tevens enkel heeft uitgewezen dat
verzoeker soms als tussenpersoon is opgetreden voor de levering van dranken"; dat
het arrest vervolgens beslist dat "het enkele feit dat (verweerder) de zaal heeft
schoongemaakt om haar opnieuw geschikt
te maken voor wederverhuur, niet kan worden aangemerkt als een dienstverlening
waartoe hij zich contractueel zou hebben
verbonden en die een reden zou zijn om de
opbrengst van de verhuur te belasten als
bedrijfsinkomsten", en dat "de frequentie
waarmee de zaal werd verhuurd evenmin
een voldoende reden is om de verhuur als
een bedrijfsactiviteit aan te merken, daar
wederverhuur van een zaal van dat type,
die wegens de inrichting ervan zonder
aanpassingswerken waarschijnlijk niet of
slechts moeilijk voor een ander doel kan
worden gebruikt, het wezen zelf uitmaakt
van dat soort van verhuur, die immers
plaatsvindt-naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen met een tijdelijk karakter",

terwijl het arrest op grond van de feitelijke gegevens die het als vaststaand beschouwt en die trouwens blijken uit de
stukken van het dossier waarop het Hof
vermag acht te slaan, namelijk 1· dat verweerder een zaal met een ingerichte keuken en een podium verhuurt aan particulieren voor gezinsfeestjes, zoals huwelijken,
verlovingen, communies, en dat hij zelf
zorgt voor het schoonmaken van de zaal na
het vertrek van de huurders, 2• dat hij
soms als tussenpersoon is opgetreden voor
het verstrekken van dranken, en a· dat de
zaal geregeld werd verhuurd (in 1989 werd
de zaal a1 maal verhuurd), dat het arrest
niet zonder de bewijskracht van de stukken van het administratief dossier en van
de conclusies van de partijen te miskennen heeft kunnen beslissen dat verweerder zich contractueel niet ertoe verbonden heeft de verhuurde zaal schoon te
maken (schending van de artikelen 1a19,
1a20 en 1a22 van het Burgerlijk Wetboek;
het evenmin zonder artikel20, a·, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) te schenden vervolgens heeft
kunnen beslissen dat de opbrengsten van
de zaal, die bijna twee weekends op de
drie per jaar werd verhuurd, waarbij
verweerder systematisch zorgde voor het
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schoonmaken van de zaal na het vertrek
van de huurders en zelfs af en toe zorgde
voor de drank- wat dienstverleningen zijn
- geen baten van winstgevende bezigheden waren in de zin van artikel20, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), ofschoon het hier kennelijk een
geheel van handelingen betrof die dikwijls genoeg werden verricht en onderling voldoende samenhang vertoonden om
als een doorlopende en gewone bezigheid te
worden beschouwd (schending van artikel20, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) :

In zoverre het middel de schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek aanvoert:
Overwegende dat uit het middel
blijkt dat eiser het arrest niet verwijt dat het heeft beslist dat de stukken van het administratief dossier een
verklaring bevatten die ze niet bevatten of dat zij geen verklaring bevatten die ze wel bevatten;
Dat het middel het arrest verwijt
dat het aan die stukken een andere interpretatie geeft dan die welke eiser
voorstelt; dat die grief niet een miskenning van de bewijskracht van akten uitmaakt;
Overwegende voor het overige dat
het middel niet preciseert hoe het arrest de bewijskracht van de conclusies van de partijen zou miskennen;
In zoverre het middel de schending
van artikel 20, 3°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964)
aanvoert:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het geschil betrekking heeft
op de vraag of de inkomsten die verweerder haalt uit de verhuur van een
gemeubelde zaal met een ingerichte
keuken waarvan hij eigenaar is en die
als feest- en vergaderzaal wordt geexploiteerd, al dan niet bedrijfsinkomsten zijn;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat uit de stukken van het dossier niet blijkt dat verweerder "zich
contractueel ertoe zou hebben verbonden aan zijn huurders een bijzondere
dienst te verstrekken in verband met
de verhuur van de zaal", en evenmin

Nr. 36

dat die zaal "uitgerust was voor het inrichten van banketten" of dat verweerder "zich ertoe zou hebben verbonden vaatwerk, dranken of andere
diensten te verstrekken aan zijn huurders";
Dat het arrest beslist dat "het onderzoek enkel (..) heeft uitgewezen dat
(verweerder) soms als tussenpersoon
is opgetreden voor de levering van
dranken", dat ''het enkele feit dat (verweerder) de zaal heeft schoongemaakt
om haar opnieuw geschikt te maken
voor wederverhuur niet kan worden
aangemerkt als een dienstverlening
waartoe hij zich contractueel zou hebben verbonden en die een reden zou
zijn om de opbrengst van de verhuur
te belasten als bedrijfsinkomsten", dat
"de toestand helemaal anders zou zijn
geweest, indien (verweerder) zich ertoe verbonden had naast de verhuur
ook diensten te verstrekken in verband met de organisatie van feesten
en bijeenkomsten in de verhuurde
zaal" en dat "de frequentie waarmee
de zaal wordt verhuurd evenmin een
voldoende reden is om de verhuur als
een bedrijfsactiviteit aan te merken,
daar de wederverhuur van een zaal
van dat type (. .. ) het wezen zelf uitmaakt van dat soort van verhuur die
immers plaatsvindt naar aanleiding
van bijzondere gebeurtenissen met een
tijdelijk karakter";
Overwegende dat het hof van beroep op grond van die vermeldingen en
beschouwingen wettig heeft kunnen
beslissen dat de litigieuze inkomsten
geen baten van een winstgevende bezigheid waren in de zin van artikel 20,
3°, van het Wet hoek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

Nr. 37
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16 januari 1997 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. T. Afschrift,
Brussel.

Nr. 37
1e KAMER- 17 januari 1997

SUCCESSIERECHTEN- BEWIJSMIDDELEN
- SOMMEN GEBRUIKT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 53 WET 28 DEC. 1993 - HEFFING SUCCESSIERECHTEN.

De administratie kan geen successierechten heffen op sommen die door aan de
personenbelasting onderworpen belastingplichtigen worden gebruikt overeenkomstig art. 53 wet van 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen en
voor in dit artikel vermelde doeleinden,
ook al werd het bestaan van die sammen bewezen door andere bewijsmiddelen
dan het gebruik ervan. (Art. 105 W.Succ.
en art. 53, §§ 1 en 2, wet 28 dec. 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen.) (1)
(VAN HEUGTEN E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0273.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen,
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel53, inzonderheid § 1
van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen,
doordat het bestreden arrest onder bevestiging van het vonnis a quo het verzet
tegen het dwangbevel als ongegrond af(1) Cass., 27 okt. 1994, A.R. nr. C.94.0042.F
(A.C., 1994, nr. 456).
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wijst en de ingeroepen fiscale zekerheid niet
toekent op grond van de motieven :
"dat (eisers) er verkeerdelijk vanuit gaan
dat de belastingen in kwestie slechts gevestigd werden naar aanleiding van de beleggingen die (eisers) hebben verricht;
dat blijkens de feitelijke toelichtingen op
9 augustus 1984 een PV werd opgesteld
door de douanediensten ter gelegenheid van
een controle grensovergang; dat hierop een
bankonderzoek volgde overeenkomstig art.
100 Succ.W. waaruit zou gebleken zijn dat
(eisers) een onvolledige aangifte deden van
nalatenschap.
dat hieruit volgt dat (verweerder) reeds
een onderzoek naar de verschuldigde rechten i.v.m. de nalatenschap in kwestie geopend had alvorens (eisers) de beleggingen en investeringen conform de Wet van
28 dec. 1983 hebben verricht.
Dat (eisers) de geldigheid van dit onderzoek niet nuttig meer in vraag kunnen stellen aangezien zij nadien (en wellicht onder druk van het lopende onderzoek) uit
eigen beweging een bijvoeglijke aangifte
hebben ingediend waarop de betwiste rechten geheven werden.
Dat de rechtmatigheid van deze heffing niet wordt aangetast door de beleggingen en investeringen die (eisers) hebben gedaan in het kader van de wet van 28
dec. 1983; dat deze financiele operaties niet
aan de basis liggen van litigieuze belasting; dat de omstandigheid dat de belastingplichtige de herkomst van de gei:nvesteerde fondsen niet moet rechtvaardigen en
beroep kan doen op een vermoeden dat
deze fondsen hun eigen fiscaal regime ondergaan hebben, in casu niet door (eisers)
kunnen worden ingeroepen om vrijstelling te bekomen van een belasting waarvan de verschuldigdheid volgt uit een onderzoek dat reeds voordien gestart was en
volledig los staat van de ingeroepen beleggingen",
terwijl, krachtens artikel 53, § 1 van de
wet van 28 december 1983 wettelijk vermoed worden, alvorens te worden gebruikt,
hun eigen fiscaal regime te hebben ondergaan, de sommen die de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen gebruiken voor eensdeels minstens een
elfde voor het inschrijven, tussen 1 juli 1984
en 30 juni 1985, op renteloze Schatkistbons met een looptijd van vijfjaar en anderdeels voor hoogstens tien elfde, van 1 januari 1984 aftot en met 31 december 1985
voor de nader gepreciseerde investeringen; aldus volgens deze tekst het volstaat
dat die sommen op de beschreven wijze
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nuttig worden belegd en gei:nvesteerd binnen de gestelde tijdvakken opdat retroactief deze sommen geacht worden hun fiscaal regime te hebben ondergaan, wat
inzake successierechten betekent dat deze
rechten geacht worden regelmatig te zijn
betaald op die sommen en meebrengt dat
de belastingschuld erop is uitgedoofd, ook
ingeval genoemde belegging en investering volgen op een door de administratie gevoerd fiscaal onderzoek waaruit de verschuldigdheid van die successierechten
voortvloeit; de wettekst derhalve de voorwaarde niet bevat dat de, binnen de gestelde tijdvakken gedane nuttige, financiele operaties aan de basis liggen van de
litigieuze belasting, noch dat de verschuldigdheid ervan niet mag volgen uit een
voordien gestart en los ervan staand fiscaal onderzoek, zodat het bestreden arrest door om die redenen de toekenning van
het wettelijk vermoeden te weigeren, onwettig voorwaarden toevoegt aan de wet en
de beslissing niet wettig verantwoordt
(schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 53, § 1, van de wet van 28 december 1983, worden aangemerkt alsof zij,
alvorens te worden gebruikt, hun eigen fiscaal regime hebben ondergaan
en mogen derhalve geenszins geacht
worden een aanwijzing te zijn van tekenen of indicien bedoeld in artikel
247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en evenmin een
bewijsmiddel te zijn bedoeld in artikel 246 van dat wetboek of in artikel
105 van het Wetboek van Successierechten, de sommen die de aan de
personenbelasting onderworpen belastingplichtigen gebruiken voor minstens een elfde voor het inschrijven,
tussen 1 juli 1984 en 30 juni 1985, op
renteloze Schatkistbons en voor hoogstens tien elfde, van 1 januari 1984 tot
en met 31 december 1985, voor bepaalde in die paragraafvermelde investeringen;
Dat § 1 van artikel 53, krachtens
§ 2 van dat artikel, niet kan worden
ingeroepen tegen de belastingadministraties met betrekking noch tot de
personenbelasting van de aanslagjaren 1984 en volgende, noch tot enige
taks of recht waarvan het belastbaar

Nr. 37

feit zich na 31 december 1982 heeft
voorgedaan of waarvan het bedrag ter
kennis is gebracht aan de belastingplichtige voor 1 januari 1984;
Overwegende dat uit artikel 53, § 1
en § 2, van de wet van 28 december
1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen niet volgt dat die bepaling niet van toepassing is wanneer
het belastingbestuur niet heeft gesteund op het bewijsmiddel dat zou
zijn gevormd door de sommen die de
belastingplichtige heeft aangewend
voor de in die bepaling bedoelde investeringen ofwanneer, v66r die investeringen werden gedaan, reeds was
aangetoond dat die successierechten
verschuldigd waren en werden ontdoken;
Overwegende dat het arrest vaststelt : dat successierechten door de eisers verschuldigd waren ingevolge het
overlijden, op 27 september 1982, van
Ernest Spaas: dat blijkens een controle uitgevoerd op 9 augustus 1984
door de douanediensten de eisers successierechten hadden ontdoken; dat de
eisers in 1985 bijkomende aangiften
deden van nalatenschap maar tevens
de in de wet van 28 december 1983
omschreven beleggingen deden;
Dat het arrest evenwel de toepassing van de fiscale zekerheid uitsluit
op grond dat de bijkomende belastingen verschuldigd waren ingevolge een
onderzoek dat gevoerd werd zonder
dat de ingeroepen beleggingen daarvan de oorzaak waren;
Dat het aldus een niet door de wet
bepaalde voorwaarde toevoegt voor de
toepassing van artikel 53 van de wet
van 28 december 1983, mitsdien dit
artikel 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;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
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17 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal-Aduocaten : mrs. Delahaye en Claeys
Bmiuaert.

zen door de Thchtraad van beroep van
de balies van het rechtsgebied van het
Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening dat overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek bij
gerechtsbrief ter kennis is gebracht
van de advocaat van eiser : de voorziening werd laattijdig ingesteld:
Nr. 38
Overwegende dat, krachtens artikel477, derde lid, van het Gerechte1e KAMER- 17 januari 1997
lijk Wetboek, de advocaat binnen de
termijn van een maand de beslissing
1° ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - TUCHT- van de tuchtraad van beroep aan het
RAAD VAN BEROEP- CASSATIEBEROEP DOOR
Hofvan Cassatie kan voorleggen in de
DE ADVOCAAT- TERMIJN.
vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken;
2° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKENDat de termijn een aanvang neemt,
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- CASSATIEBEROEP DOOR DE ADVOwat de advocaat betreft, vanaf de kenCAAT- TERMIJN.
nisgeving per aangetekende brief;
Overwegende dat te dezen de ken3o BETEKENINGEN EN KENNISGEnisgeving
werd gedaan op 28 juni 1995
VINGEN - ALLERLEI - ADVOCAAT en
dat
het
verzoekschrift werd neerTUCHTRAAD VAN BEROEP- KENNISGEVING
gelegd op 31 juli 1995;
VAN DE BESLISSING- BEGRIP.
Dat de voorziening te laat werd in1o, 2° en 3° De termijn van een maand bin- gesteld;
nen dewelke de aduocaat de beslissing
Dat het middel van niet-ontvanvan de tuchtraad van beroep aan het Hof
van Cassatie kan voorleggen in de vorm kelijkheid gegrond is;
van de uoorzieningen in burgerlijke zaken, neemt een aanvang, wat de advocaat betreft, vanaf de kennisgeving per
aangetekende brief. (Artt. 32, tweede lid,
en 477, derde lid, Ger.W.) (1)

(B ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. nr. D.95.002l.N)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 januari 1997- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete- Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Houtekier

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 juni 1995 gewe(1) Cass., 10 maart 1972 (A. C., 1972, 654, noot
1); Cass., 24jan. 1974 (A.C., 1974, 580); Cass., 20
mei 1996,A.R. nr. S.95.87.F (A.C., 1996, nr. 182),
en Cass., 11 okt. 1996,A.R. nr. D.95.0016.N (A. C.,
1996, nr. 378); STEVENS, "Artikelsgewijze commentaar Gerechtelijk recht'', Kluwer, art. 477-3;
FETTWEIS, "Manuel de Procedure civile", ed. 1987,
207, noot 4.

Nr. 39
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1° HOGER BEROEP- BELASTINGZAKENGEMEENTEBELASTINGEN. PROVINCIEBELAS-
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TINGEN. PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTINGEN- BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE- VERZOEKSCHRIFT
VAN DE BELASTINGPUCHTIGE- BETEKENING.

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE - GEMEENTEBELASTINGEN- BELASTINGPLICHTIGE -HOGER BEROEP - BETEKENING.

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het hager beroep ingesteld door de belastingplichtige tegen een beslissing van de bestendige deputatie betreffende een gemeentebelasting waarvan het bedrag ten minste
10.000 frank bedraagt, wanneer het verzoekschrift niet aan de gemeente werd betekend : de betekening aan de bestendige deputatie van de provincie wordt
door de wet niet opgelegd (1). (Art. 7,
tweede lid, wet 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen en art. 378 W.I.B. 1992.)
(D'HOLLANDER
T. GEMEENTE BEVEREN-WAAS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F.94.0033.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1994 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
(1) De wet van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke he:ffingen werd opgeheven bij
art. 14, 6°, wet 24 dec. 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (B.S., 31 dec. 1996, ed. 3, van
toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen die contant worden ge1nd vanaf 1 jan. 1997
of die in kohieren zijn opgenomen welke vanaf dezelfde datum uitvoerbaar worden verklaard).
Art. 11 van deze nieuwe wet voorziet thans niet
alleen dat, met betrekking tot een beslissing of
een afwezigheid van een beslisisng binnen de
voorgeschreven termijn, de vormen en termijnen van beroep worden geregeld zoals inzake
rijksinkomstenbelastingen, maar bovendien dat
een afschrift van het verzoekschrift van het beroep, op straffe van verval, binnen een termijn
van 40 dagen aan de bestendige deputatie moet
ter kennis worden gebracht door rniddel van een
aangetekend schrijven of ter gri:ffie van de bestendige deputatie moet worden neergelegd.

Nr. 39

Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel149 van de Grondwet, artikel 7 van de wet van 23 december 1986
betre:ffende de invordering en de geschillen terzake van provinciale en plaatselijke heffingen, artikelen 378 en 379 van
het Wetboek der Inkomstenbelastingen
1992 en artikel 860 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het Rof van Beroep te Gent
ambtshalve de voorziening als nietontvankelijk afwijst, na te hebben vastgesteld dat het verzoekschrift tot hager beroep tegen de beslissing van de Bestendige
Deputatie van de provincie OostVlaanderen betreffende de gemeentebelasting van de gemeente Beveren-Waas, werd
betekend aan deze gemeente, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, doch niet werd betekend aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen. Ret bestreden arrest steunt zich terzake op art. 7 van
de wet van 23 december 1986 betreffende
de invordering van de geschillen terzake
van provinciale en plaatselijke heffingen,
dat bepaalt dat de vorm en de termijnen
van het beroep tegen de beslissing van de
bestendige deputatie wordt geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen.
Ret bestreden arrest stelt dat de voorschriften van het Wetboek der lnkomstenbelastingen in een betekening aan de gewestelijke directeur der directe belastingen
voorziet, welke niet als een procespartij,
doch wel als een jurisdictionele instantie
tussenkomt, temeer daar volgens de essenW\le regels van rechtsbedeling, de rechter tegelijkertijd geen partij kan zijn, zodat getransponeerd op de procedure inzake
lokale belastingen de betekening van de
voorziening in beroep diende te gebeuren
aan de bestendige deputatie, welke oordeelde over het bezwaar tegen de gemeentebelasting.
Ret bestreden arrest onderlijnt nag dat
de plicht in hoofde van de gewestelijke directeur om onmiddellijk de uitgifte van de
bestreden beslissing, alsmede alle nuttige stukken betrekking hebbende op de betwisting neer te leggen ter griffie, de noodzaak tot betekening aan de rechtsmacht
versterkt, gelet op de daaruit voortspruitende rechten betre:ffende de neerlegging
van eventuele nieuwe stukken,

terwijl verzoeker terecht de voorziening
in beroep liet betekenen aan die overheid
welke de betwiste belasting heft, zijnde de
gemeente Beveren-Waas, in de persoon van
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het College van Burgemeester en Schepenen, gelet op het feit dat art. 7 van de wet
van 22 (lees : 23) december 1986, voor wat
betreft de vorm en termijn, verwijst naar de
procedure in beroep zoals inzake rijksbelastingen, meer bepaald naar de artikelen 378 en 379 Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, zodat het noodzakelijk, doch
ook voldoende is dat de voorziening in beroep na beslissing van de bestendige deputatie, aan de taxerende instantie, welke
de reele tegenpartij is, betekend wordt, ten
einde een ontvankelijke procedure in beroep in te leiden. Door de wettekst wordt
geenszins voorzien in gelijktijdige betekening aan de gemeente en aan de bestendige deputatie, zodat op grond van de ontstentenis aan betekening aan de bestendige
deputatie, geen onontvankelijkheid kan
weerhouden worden, temeer daar art. 860
Gerechtelijk Wetboek, slechts in de nietigheid van een proceshandeling voorziet,
wanneer de wet uitdrukkelijk de nietigheid bevolen heeft :
Overwegende dat, luidens artikel 7
van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke he:ffingen, tegen de beslissing
van de bestendige deputatie hoger beroep kan worden ingesteld en de vormen en de termijnen van dit hoger beroep worden geregeld zoals inzake
rijksinkomstenbelastingen;
Dat uit de samenhang van dit artikel met artikel 378 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992
volgt dat het verzoekschrift ter griffie van het hof van beroep wordt afgegeven en bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de wederpartij die de
aanslag heeft gevestigd, moet worden betekend;
Dat als het hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een
bestendige deputatie betreffende een
gemeentebelasting waarvan het bedrag ten minste 10.000 frank
bedraagt, het verzoekschrift aan de gemeente wordt betekend;
Dat uit geen enkele wetsbepaling
volgt dat in een dergelijk geval het
verzoekschrift ook moet worden betekend aan de bestendige deputatie van
de provincieraad die aileen als
rechtsprekend orgaan is opgetreden;
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat het hoger beroep niet ontvankelijk is op de enkele grond dat het
niet werd betekend aan de bestendige deputatie; dat het aldus de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
17 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad·
vocaat : mr. F. Marek, Antwerpen.
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1 o ZIEKTE- EN
VERZEKERING -

INVALIDITEITS-

2o ZIEKTE- EN
VERZEKERING -

INVALIDITEITS-

ARBEIDSONGESCIDKT·
HEIDSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKT·
HElD - ARBEIDSONGESCHIKTHEID NA DE
EERSTE ZES MAANDEN VAN PRIMAIRE AR·
BEIDSONGESCHIKTHEID -BEGRIP.

ARBEIDSONGESCIDKT·
HEIDSVERZERZEKERING - ARBEIDSONGESCIDKTHEID ARBEID BESCHUTTE
WERKPLAATS LATERE ARBEIDSONGESCIDKTHEID- VERMOGEN TOT VERDIENENVERMINDERING- WAARDERING- 'IDEPASSELIJKE REGEL.

1o Na de eerste zes maanden van primaire

arbeidsongeschiktheid kan een werknemer ten laste blijven van zijn verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat de bij
de wet bepaalde vermindering van zijn
vermogen tot verdienen bestaat, zowel in
vergelijking met hetgeen een persoon van
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dezelfde stand en met dezelfde opleiding
kan verdienen door zijn werkzaamheid in
de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door de betrokkene verricht toen hi} arbeidsongeschikt werd, als
in vergelijking met wat een dergelijke persoon kan verdienen door zijn werkzaamheid in de verschillende beroepen die hi}
heeft uitgeoefend of zou hebben kunnen
uitoefenen uit hoofde van zijn beroepsopleiding (1). (Art. 100, § 1, eerste en
derde lid, Z.I.V.-wet 1994.)
2° Op de verplichting van art. 100, § 1, eer-

ste en derde lid, Z.I. V.-wet 1994 om de
vermindering van het vermogen tot verdienen van de werknemer te waarderen in
vergelijking met de beroepen die de wet
bepaalt, wordt geen uitzondering gemaakt voor de werknemer die enkel in een
beschutte werkplaats heeft gewerkt (2).
(Art. 100, § 1, eerste en derde lid, Z.I.V.wet 1994.)
(R.I.Z.I.V., L.C.M. T. ERGO)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0069.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1996 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecotirdineerde Grandwet van 1994, 100, § 1, van de op 14 juli
1994 gecotirdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (oud artikel56 van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982),
doordat het bevestigend arrest zegt dat
verweerster van 15 april 1991 tot 19 januari 1992 en met ingang van 4 februari
1992 arbeidsongeschikt bleef, zoals bij artikel 56 van de wet van 9 augustus 1963
wordt vereist, op grond dat verweerster wegens een mentale handicap de lagere
(1) Cass., 2 april1990, A.R. nr. 8780 (AC.,
1989-90, nr. 464).
(2) Zie Cass., 2 aprill990,A.R. nr. 8780 (A.C.,
1989-90, nr. 464); P. DENIS, Droit de la securite sociale, vol. I, Brussel, 1993, p. 307.
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onderwijscyclus zonder goed gevolg heeft
doorlopen; dat zij, haast analfabeet, tussen haar twaalfde en haar achttiende, gepoogd heeft in het bijzonder onderwijs een
zekere bagage op te doen door een beroepsopleiding van huishoudster (schoonmaakster) te proberen; dat zij nadien door
het "Fonds voor Gehandicapten" gedurende twee jaar onder leercontract gewerkt
heeft als hulp in de keuken; dat zij, aangezien ze wegens haar ongeschiktheid om
aileen te werken niet voor herscholing in
aanmerking komt, vanaf 1978 beurtelings
werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft ontvangen; ... dat
het R.I.Z.I.V. de eerste rechter verwijt dat
hij geen rekening heeft gehouden met de
wijziging van artikel 56 van de wet van 9
augustus 1963 door artikel 8.1" van het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982;
dat met andere woorden de conclusie niet
gewettigd is dat verweerster voldoet aan de
vereisten van artikel 56, daar ze niet bewijst dat er een verergering is opgetreden in de oorzaken van haar arbeidsongeschiktheid die voor haar tewerkstelling
bestonden; dat het voor elke leek zonneklaar is dat verweerster niet de geringste
kans maakt om in het arbeidscircuit te worden tewerkgesteld, zelfs niet als huishoudster, gelet op de economische structuur en
haar mechanismen die onderworpen zijn
aan de strikte regels van een arbeidsmarkt;
dat de mislukking van de pogingen om
haar opnieuw te werk te stellen volgt uit de
aard zelf van de handicaps van
verweerster; dat derhalve het arbeidshof
aan de hand van de gegevens waarover het
beschikt kan beslissen dat betrokkene enkel voor "beroeps"werkzaamheden die in
een beschutte werkplaats worden uitgeoefend tot de sociale uitkeringen (werkloosheid en Z.I.) kon worden toegelaten; dat
met andere woorden de verergering of de
verbetering van de lichamelijke en/of geestelijke toestand wordt beoordeeld op grond
van een vooraf bestaande uitzonderlijke
toestand, namelijk die van een sociaal verzekerde die geen kans maakt om in het
beroepsleven te worden ingeschakeld; dat
de uitoefening van een beroep niet mogelijk is buiten de arbeidsmarkt waartoe verweerster nooit toegang heeft gehad; dat, gelet op een dergelijke vanzelfsprekendheid
verweerster arbeidsongeschikt moet worden verklaard in de zin van bovengenoemd
artikel 56; dat immers het arbeidshof
slechts kennis neemt van dat aspect van
een meer omvattend probleem waarmee de
sociaal verzekerde afte rekenen krijgt; dat
iedere andere uitlegging van artikel 56
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waardoor een in een beschutte omgeving
uitgeoefende werkzaamheid met een "beroep" wordt gelijkgeschakeld, voorbijgaat
zowel aan de "heersende" sociaaleconomische context als aan de meest elementaire eigenschappen van een uit een
strikt wettelijke sfeer afkomstige terminologie - niet alleen afwijkt van de in de termen van de wet unaniem opgenomen begrippen, maar tevens ingaat tegen de eerste
betekenis van de door de wetgever goedgekeurde woorden; dat het woord beroep
immers als volgt wordt omschreven : ''het
gewone soort werk van een persoon", "vak";
dat het te dezen vaststaat dat verweerster
nooit enig beroep heeft uitgeoefend in de
onbetwistbare betekenis van het woord; dat
het arbeidshofvoor het overige zich wel zal
onthouden van tautologieeen door de motivering van zijn, in een soortgelijke zaak
gewezen arrest in andere bewoordingen
over te nemen (zie Arbeidshof Bergen, 6e
kamer, 24 juni 1988, J.T.T. 1989, p. 196);
dat het ten slotte niet de taak van de rechter is de wet tot in het ongerijmde te interpreteren, wanneer het duidelijk is dat zij
een uitzonderlijke toestand buiten beschouwing heeft gelaten; dat de rechter aan de
teksten geen dimensie toevoegt, als hij weigert aan de wetgever een wil toe te schrijven die volkomen in strijd is met de gebruikelijke betekenis van de woorden, de
strekking van de gebruikte begrippen of de
gewone realiteit,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 100, § 1,
van de gecotirdineerde wet bepaalt dat als
arbeidsongeschikt wordt erkend als bedoeld in deze wet, de werknemer die alle
werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn
vermogen tot verdienen verminderen tot
een derde of minder dan een derde van wat
een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn
werkzaamheid in de beroepencategorie
waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende
beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding; het arrest, na te hebben
vastgesteld dat verweerster gepoogd heeft
in het bijzonder onderwijs een zekere bagage op te doen door een beroepsopleiding van huishoudster (schoonmaakster) te
proberen, en dat zij nadien door het "Fonds
voor gehandicapten" gedurende twee jaar
onder leercontract is tewerkgesteld als hulp
in de keuken, ten onrechte deze, in een be-
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schutte omgeving uitgeoefende werkzaamheid niet aanziet als de uitoefening van een
beroep in de zin van artikel100, § 1, van de
gecotirdineerde wet; op de bij de wet opgelegde verplichting om de vermindering van
het vermogen tot verdienen van de werknemer te waarderen in vergelijkiog met de
beroepen die de wet bepaalt, immers geen
uitzondering wordt gemaakt voor de werknemer die enkel in een beschutte werkplaats heeft gewerkt; het arrest vergeefs betwist dat een beroep ook in een beschutte
werkplaats kan worden uitgeoefend; de algemene bewoordingen van de wet de bepetkende uitlegging die in de bestreden beslissing gevolgd wordt uitsluiten (schending
van artikel100, § 1, van de gecotirdineerde
wet van 14 juli 1994);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 100, § 1,
van de bij het koninklijk besluit van
14 juli 1994 gecoordineerde wet betre:ffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (oud artikel 56,§ 1, van de
wet van 9 augustus 1963), eerste lid,
bepaalt dat als arbeidsongeschikt
wordt erkend de werknemer die alle
werkzaamheid heeft onderbroken als
rechtstreeks gevolg van het intreden
of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend
wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of
minder dan een derde van wat een
persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door
zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen
hij arbeidsongeschikt is geworden, of
in de verschillende beroepen die hij
heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding; luidens het derde lid van die bepaling, die vermindering van het
vermogen tot verdienen, over de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, wordt gewaardeerd ten
aanzien van het gewone beroep van de
betrokkene, in zover de oorzakelijke
aandoening voor een gunstig verloop of
voor genezing vatbaar is binnen een
tamelijk korte tijdspanne;
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Overwegende dat op de verplichting van artikel 100, § 1, eerste en
derde lid, van bovengenoemde wet om
de vermindering van het vermogen tot
verdienen van de werknemer te waarderen in vergelijking met de beroepen die de wet bepaalt, geen uitzondering wordt gemaakt voor de
werknemer die enkel in een beschutte
werkplaats heeft gewerkt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster voor haar onderbreking van alle werkzaamheid twee
jaar voor het Fonds voor gehandicapten onder leercontract heeft gewerkt
als hulp in de keuken;
Dat het arrest, nu het die tewerkstelling niet aanmerkt als een beroep
in de zin van het bovenaangehaalde
artikel100, § 1, op grond dat die werkzaamheid "in een beschutte werkplaats werd uitgeoefend", de beslissing waarbij verweerster overeenkomstig die bepaling als arbeidsongeschikt wordt erkend, niet naar
recht verantwoordt;
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; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
eisers in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
20 januari 1997 - s• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.
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HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEELBIJZONDERE REGELS - TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- BEZOLDIGING- BETALING.

2° ARBEIDSONGEVAL -

RECIITSPLEGING
- VERJARING- STIDTING- ERKENNING VAN
HET RECHT VAN HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCIDKTHEID- BEZOLDIGING- BETALING.

3° ARBEIDSONGEVAL -

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERJARING- STUITING- ERKENNING VAN HET
RECHT VAN HEM TEGEN WIE DE VERJARING
LOOPT- TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEZOLDIGING- BETALING.

1o, 2° en 3° Inzake arbeidsongevallen in de
overheidssector, kan de erkenning van het
recht van de getroffene tegen wie de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de bezoldiging werd
doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (1). (Art. 2248
B.W.; art. 70 Arbeidsongevallenwet; art.
20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 8, 9 en 32 K.B. 24 jan.
1969.)
(FRANSE GEMEENSCHAP T. HALLEUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0109.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1995 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1350, 4°, 1354, 1356, 2248 van het
Burgerlijk Wetboek, 3bis, 20 van de wet
van 3 juli 1967 houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector, 6, § 2, 69, 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 32 van
het koninklijk besluit van 24 januari 1969
(1) Zie Cass., 13 nov. 1995, A.R. nrs.
S.94.0085.F- S.95.0009.F (A. C., 1995, nr. 489); 18
nov. 1996, A.R. nr. S.95.0129.F (ibid.,1996, nr.
439).
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betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk
en 149 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof, na eraan te hebben herinnerd "dat uit (artikel2248 van het
Burgerlijk Wetboek) volgt dat de verjaring wordt gestuit telkens als de bestuurlijke .overheid, die vergoeding verschuldigd.Is, ~?or haar houding- uitdrukkelijk
of stllzWIJgend, maar onmiskenbaar - het
recht van de getroffene op vergoeding erkent", beslist "dat bovendien rekening moet
worden gehouden met de bezoldiging die de
bevoegde overheid wegens haar erkenning van het recht van de getroffene op de
wettelijke vergoedingen heeft doorbetaald tijdens de gehele d~ur van de door
~~t arbei~songeval_veroorzaakte tijdehJke arbe1dsongesch1ktheid; dat niet kan
worden betoogd dat die betalingen niet de
waarde van een erkenning zouden hebben op grond dat zij aileen maar zouden
zijn gedaan op grond van de bij artikel 3bis
van de wet van 3 juli 1967 en bij artikel 32
van het koninklijk besluit van 24 januari
1.969 aan het bestuur opgelegde verplichtmg om.de volledige bezoldiging te betalen; dat mtegendeel het bestuur nu het gedurende de tijdvakken van de door het
arbeidsongeval veroorzaakte arbeidsongeschiktheid de normale wedde heeft doorbetaald op grond van wettelijke en verordenende bepalingen betreffende de vergoeding van door een dergelijk ongeval
veroorzaakte schade, ontegensprekelijk het
recht van de getroffene op die vergoeding
erkent; dat te dezen het bestuur door de
opeenvolgende betalingen van 'bezoldiging, de arbeidsongeschiktheid is blijven erkennen gedurende een tijdsspanne die, blijkens de gegevens van het dossier op zijn
minst heeft voortgeduurd tot H~ maart
1988!. eifl:~datum. van het laatste tijdvak
van tlJdehJke arbmdsongeschiktheid voor de
consolidatie die was voorgesteld voor 25 mei
daaropvolgend; (. .. ) dat, mochten er na 16
maart 1988 geen vergoedingen meer zijn
betaald, die datum moet worden beschouwd
a.ls het b~.gin van .ee_n nieuwe verjarmgstermiJn van dne Jaar, die ontegensprekelijk is gestuit door het op 24 september 1990 aan appellant ter kennis gebrachte voorstel tot schadevergoeding
v~nwege de Franse Gemeenschap, die de
meuwe schuldenares was; dat bijgevolg de
laatste ':~:rja~ingste~ijn van drie jaar, die
op dat tljdstip was mgegaan niet was verstreken op 9 .maart 1993, dag waarop de
rechtsvordenng tot schadevergoeding bij
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dagvaarding werd ingesteld; dat zulks betekent dat het hoger beroep gegrond moet
worden verklaard",
terwyz, em!te onderdeel, de erkenning bedoeld m ar~~k~l.2248 vafl:.het Burgerlijk
W~tboek VriJWilhg moet ZIJn; de artikelen
3bis van de wet van 3 juli 1967 en 32 van
het koninklijk besluit van 24 januari 1969
evenwel uitdrukkelijk bepalen dat de personeelsleden op wie zij van toepassing zijn,
ge~urende h.et tij.dvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de hen verschuldigde
bezoldi~ing blijven ontvangen; de enkele
nakommg van een wettelijke verplichting niet kan worden aangemerkt als een
erkenning in de zin van artikel 2248 van
het Burgerlijk Wetboek; te meer daar inzake arbeidsongevallen of ongevallen op de
weg naar en van het werk in de overheidssector, de artikelen 8 en 9 van het koninklijk b~s~uit v~ 24 jan~ari 1969 bepalen dat
de mmister, die als emge bevoegd is om aan
het ongeyal een juridische omschrijving te
geven, d1enaangaande pas een definitieve
beslissing neemt na afloop van het door de
Administratieve Gezondheidsdienst gedane geneeskundig deskundigenonderzoek (schending van alle in het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van
artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder op 27 juni 1985
getroffen werd door een arbeidsongeval, terwijl hij in dienst was van de
Belgische Staat, waarvan de rechten
en verplichtingen op eiseres zijn overgegaan;
Overwegende dat, krachtens artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector de
verjaring van de vordering tot b~ta
ling van de vergoedingen wordt gestuit op dezelfde wijze en op dezelfde
gronden als bepaald in de Arbeidsongevallenwet;
Dat artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bep~~lt dat de ve:rjaringen op de gewone
WIJze worden gestuit;
Dat luidens artikel 2248 van het
Burgerlijk Wetboek de erkenning van
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het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de
bezitter gedaan, de verjaring stuit;
Overwegende dat de erkenning van
het recht van degene tegen wie de ver~ aring loopt een vrijwillige handeling
1s;

Overwegende dat uit de artikelen 8,
9 en 32 van het koninklijk besluit van
24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van het personeel van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op
de weg naar en van het werk volgt dat
het bestuur, vooraleer het door de kennisgeving van de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst tot
vaststelling van het invaliditeitspercentage in staat wordt gesteld na te
gaan of de getroffene recht heeft op de
vergoedingen, ertoe gehouden is hem
gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de bezoldiging te
betalen die hem verschuldigd is op
grand van diens arbeidsovereenkomst
of diens wettelijk of reglementair statuut;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen "dat (... ) het bestuur, nu het
gedurende de tijdvakken van door een
arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke arbeidsongeschiktheid de normale wedde heeft doorbetaald op
grand van de wettelijke en verordenende bepalingen betreffende de vergoeding van de door een dergelijk ongeval veroorzaakte schade, ontegensprekelijk het recht van de getroffene
op die vergoeding erkent", en dat die
doorbetaling derhalve de verjaring van
de rechtsvordering van verweerder tot
betaling van die vergoedingen heeft
gestuit, de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant v;m het vernietigde arrest; gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli
1967, veroordeelt eiseres in de kos-
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ten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
20 januari 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Ommeslaghe.
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1° ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP.

BE-

STAAN. BEWIJS- BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS- BEGRIP- PLOTSELINGE GEBEURTENIS - DAGTAAK- UITOEFENING.

3° ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS -BEGRIP- PLOTSELINGE GEBEURTENIS - DAGTAAK- UITOEFENINGBIJZONDER ELEMENT- BEGRIP.

1o Een arbeidsongeval vereist onder meer

het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en
9 Arbeidsongevallenwet.)
2° De uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn op voorwaarde dat in die uitoefening een element aanwijsbaar is dat
het letsel kan veroorzaakt hebben (2).
(Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
3° Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en normale uitvoering van de dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan
(1) Cass., 19 feb. 1990, AR. nr. 8721, en 26 feb.
1990, A.R. nr. 6969 (A.C., 1989-90, nrs. 369 en
390); 4 feb. 1991, AR. nr. 7309 (ibid., 1990-91, nr.
296); 16 okt. 1995 (twee arresten), A.R. nrs.
S.94.0150.F en S.94.015l.F (ibid., 1995, nrs. 436436bis).
(2) Cass., 20 okt. 1986, A.R. nr, 7455 (A. C.,
1986-87, nr. 102); 19 feb. 1990, AR. nr. 8721, en
26 feb. 1990, AR. nr. 6969 (A. C., 1989-90, nrs. 369
en 390); 4 feb. 1991, AR. nr. 7309 (ibid., 199091, nr. 296).
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en dat kan worden vastgesteld, te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (3). (Artt. 7 en 9
Arbeidsongevallenwet.)
("A. G. 1824" N.V T, GOULIOS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0112.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1995 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest erop wijst - dat verweerster belast is met het onderhoud van
de vliegtuigcabines;- dat zij, blijkens het
verslag van de arbeidsgeneeskundige
dienst op 29 mei 1990 een acute lumbago
kreegtoen ze "zich boog" of"zich b~te" om
het toilet in het midden van de cabme van
een 74 7 te reinigen, en dat die gebeurtenis zich voordeed "zonder dat ze iets optilde zonder uitwendige kracht";- dat zij
op 19 maart 1991 acute lumbago kreeg toen
zij "een bak met gerief van 10 tot 12 kg met
boeken tijdschriften, rollen toiletpapier,
waarm~e ze de trap van het vliegtuig was
opgegaan, neerzette op e~n zetel1;1.an de ingang van een Boeing 737 ; dat, bhJkens het
verslag van de arbeidsgeneeskundige
dienst, dat door de getuige Scholte wordt
bevestigd die gebeurtenis zich voordeed ofschoon z~ "geen verkeerde beweging had
gemaakt en niet was uitgegleden ... "; "dat niet het bestaan van een letsel, maar
wel het bestaan van een plotselinge gebeurtenis wordt betwist",- dat die gebeurtenissen zich hebben voorgedaan tijdens en door het feit van de uitvoering ...
van het "gewone en normale werk waarop
de arbeidsovereenkomst (van verweerster)
met SABENA betrekking heeft"; dat het arrest vervolgens beslist dat die gebeurtenissen "plotseling zijn in de zin (van artikel 9) van de Arbeidsongevallenwet ...
(3) Cass., 19 feb. 1990, A.R. nr. 8721 (A. C.,
1989-90, nr. 369); over het feit dat eel?- beweging uit het dagelijkse Ieven een plotselmge gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet kan zijn, als ze gepaard gaat met bijzondere
omstandigheden, zie noot 3 onder Cass., 16 okt.
1995 (twee arresten), A.R. nrs. S.94.0150.F en
S.94.0151.F (ibid., 1995, nrs. 436-436bis).
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(omdat) zij een apart en welomschreven element zijn van dat werk",

terwijl volgens artikel 7, eerste li,d, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 ap~l1971
"... als arbeidsongeval wordt aangez1en elk
ongeval dat een werknemer tijdens en ~oor
het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel
veroorzaakt ... "; artikel 9 van dezelfde wet
bepaalt dat, "wanneer de getroffene of zijn
rechthebbenden benevens het bestaan van
het letsel, een plotselinge gebeurtenis a1;1?-·
wijzen het letsel, behoudens tegenbewiJS,
vermo~d wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt ..."; uit die bepalingen volgt dat
het letsel slechts vermoed wordt door een
(arbeids)ongeval te zijn veroorzaakt, als het
te wijten is aan een "plotselinge gebeurt~
nis" en de getroffene het bestaan van die
plot~elinge gebeurtenis moet bewijzen; de
normale en gewone uitvoering van het werk
maar als de plotselinge gebeurtenis in de
zin van het bovenaangehaalde artikel 9 kan
worden aangemerkt, op voorwaarde dat in
dat werk een element aanwijsbaar is dat
het letsel heeft veroorzaakt; dat element ook al kan het samenhangen met de uitvoering zelfvan de arbeidsovereenkomstniettemin daarvan moet kunnen worden
losgemaakt en niet kan bestaan i~ een ?anale beweging die met de m~:roermg
natuurlijkerwijs samengaat; en~rZIJds, h~t
enkele feit dat een werkvrouw, die belast IS
met het onderhoud van de cabines (en de
toiletten) aan boord van een vliegtuig, zich
buigt (of zich bukt) om een toil.et te re~l!i
gen geen plotselinge gebeu~tems kan ZIJ~,
omdat het hier een bewegmg betreft die
natuurlijkerwijs samenhangt met de normale uitvoering van de overeenkomst; anderzijds, het enkele feit dat dezelfde werkvrouw een bak van 10 tot 12 kg neerzet op
een zetel niet als die plotselinge gebeurtenis kan worden aangemerkt, aangezien niet
wordt vastgesteld dat die beweging niet
verbonden was met de normale en gewone
uitvoering van de overeenkomst, dat de bak
uitzonderlijk zwaar was, dat verweerster
zich genoodzaakt zag die bak neer te ~et
ten om op adem te komen, en aangezien,
zoals het arrest onderstreept, het verslag
van de arbeidsgeneeskundige dienst ?evestigt dat zij geen.ve~ke~rde bew~,gmg
heeft gemaakt (en) met IS mtgegleden ; het
arrest bijgevolg niet wettig op. grond van
beide bovengenoemde vaststelhngen heeft
kunnen beslissen dat de gebeurtenissen
van 29 mei 1990 en 19 maart 1991 "een
apart en welomschreven element" vormden van het gewone en normale werk van
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verweerster en derhalve voor haar "plotselinge gebeurtenissen" zijn die een ongeval opleveren in de zin van de wet van 10
april 1971; het arrest, door daarover aldus te oordelen op basis van voornoemde
vaststellingen, de beslissing dat het hier
gaat om plotselinge gebeurtenissen niet
naar recht verantwoordt en de wettelijke
begrippen plotselinge gebeurtenis en arbeidsongeval miskent (schending van de artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april
1971):

Overwegende dat het arbeidsongeval onder meer het bestaan vereist van
een plotselinge gebeurtenis die letsel
veroorzaakt;
Overwegende dat de gewone en normale uitoefening van de dagtaak een
plotselinge gebeurtenis kan zijn, op
voorwaarde dat in die uitoefening een
element aanwijsbaar is dat het letsel kan veroorzaakt hebben; dat niet
wordt vereist dat dit element los staat
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster als plotselinge gebeurtenissen aanvoert ''het feit dat zij
zich tijdens haar werk op 29 mei 1990
(. .. ) gebukt heeft (. .. )om het vierde toilet in het midden van de cabine van
een 74 7 te reinigen" en ''het feit dat zij
tijdens haar werk op 19 maart 1991
(. .. ) 'een bak met gerief van 10 tot 12
kilo heeft neergezet op een zetel aan
de ingang van een Boeing 737 ... ";
Dat het beslist dat die beide gebeurtenissen die het als bewezen
beschouwt, "plotselinge gebeurtenissen zijn in de zin van de Arbeidsongevallenwet, aangezien zowel de ene als de andere zich niet
alleen hebben voorgedaan tijdens en
door het feit zelf van de uitvoering,
door (verweerster), van het gewone en
normale werk waarop haar arbeidsovereenkomst met Sabena betrekking heeft, maar bovendien een apart
en welomschreven element vormen
van dat werk";
Dat het arrest de beslissing op grond
van die overwegingen naar recht verantwoordt;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 januari 1997 - 3e kamer- Vo 0 rzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Bruyn en Geinger.

Nr. 43
2" KAMER - 21 januari 1997

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- ALGEMEEN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- WOONPLAATSVERMELDING - ONJUIST - GEVOLG - BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

3° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKENCASSATIEBEROEP- BETEKENING VAN DE
VOORZIENING- VERMELDINGEN- ONREGELMATIGHEID- VERZUIM- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

4° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- INSCHRIJVING IN
HET HANDELSREGISTER- ONTSTENTENISGEVOLG - BELANG - ONTVANKELIJKHEID.

5o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKENCASSATIEBEROEP- BETEKENING VAN DE
VOORZIENING- VERMELDINGEN- ONREGELMATIGHEID- VERZUIM- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD-
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- HOEDANIGHEID- BELANGONTVANKELIJKHEID.
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(DILLEN T. WERKERS)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1476.N)

7° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN BRIEF AAN DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF - TERMIJN.

8° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN ALLERLEI - VERZOEK TOT CASSATIE VAN
AMBTSWEGE -BRIEF AAN DE PROCUREURGENERAAL BIJ HET HOF- GEVOLG.

1o De voorziening die slechts gericht is te-

gen een overbodig geworden onderdeel
van de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.
2° en 3° De grand van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening wegens een onjuiste
vermelding van de woonplaats van eiser in de akte van betekening van de
voorziening kan niet aangenomen worden indien geen belangenschade wordt
aangevoerd. (Art. 43, 2°, 861 en 862
Ger.W.)
4° en 5° De grand van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening wegens ontstentenis
van vermelding van de inschrijving van
eiser in het handelsregister in de akte van
betekening van de voorziening kan niet
aangenomen worden indien geen
belangenschade wordt aangevoerd. (Artt.
43, 2°, 851 en 862 Ger.W.)
6° De grand van niet-ontvankelijkheid van
de voorziening die geheel steunt op het gebrek aan hoedanigheid en belang van de
eiser in cassatie om voor de feitenrechter
een burgerlijke rechtsvordering tegen de
verweerder in te stellen, kan niet aangenomen worden wanneer uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat verweerder dit gebrek aan hoedanigheid en belang bij de appelrechters
heeft aangevoerd.
7o en 8° Het Hof slaat geen acht op een door
eiser aan de procureur-generaal bij het
Hof toegezonden brief, waarbij gevraagd
wordt van ambtswege cassatie te vorderen, die buiten de bij artikel 420bis Sv.
bepaalde termijn van twee maanden ter
griffie werd ontvangen.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 november 1995 op verwijzing gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
Gelet op het arrest van het Hof van
30 april 1991;
Overwegende dat het arrest slechts
beslist op burgerrechtelijk gebied;
I. Op de voorziening van Albert Werkers:
a. als beklaagde :
Overwegende dat het arrest de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser ongegrond verklaart op
grond : ''het oorspronkelijk sub B aan
(eiser) te last gelegde misdrijfis derhalve bewezen (thans strafbaar gesteld door art. 80 v/d auteurswet
30.6.1994); evenwel is niet bewezen
dat (verweerder) door dit misdrijf
schade heeft geleden";
Dat eiser zijn voorziening heeft gericht tegen: "de beslissing dat de inbreuk op art. 25 Auteurswet 22.3.1886
bewezen wordt verklaard doch niet de
beslissing dat niet bewezen is dat (verweerder) door dit misdrijf schade heeft
geleden";
Overwegende dat de motivering dat
niet bewezen is dat verweerder door
het misdrijf schade heeft geleden op
zichzelf de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat de voorziening die slechts gericht is tegen een ingevolge de vermelde beslissing overbodig geworden
onderdeel van de motivering van de
bestreden beslissing, niet ontvankelijk is;
b. als burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening werd betekend aan verweerder;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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II. Op de voorziening van Remi Dillen:
Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid : de akte van betekening van
de voorziening vermeldt een woonplaats die niet eisers werkelijke woonplaats is en zij vermeldt zijn inschrijving in het handelsregister niet :
Overwegende dat artikel43, 2", van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat,
op straffe van nietigheid, het exploot
van betekening door de optredende gerechtsdeurwaarder moet vermelden :
de naam, de voornaam, het beroep en
in voorkomend geval de hoedanigheid en de inschrijving in het handelsregister of het ambachtsregister
van de persoon op wiens verzoek het
exploot wordt betekend;
Overwegende dat, afgezien van de te
dezen niet toepasselijke gevallen bepaald in artikel 862 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens artikel861 van
dit wetboek de rechter een proceshandeling alleen dan nietig kan verklaren, indien het verzuim of de onregelmatigheid de belangen schaadt
van de partij die zich op de exceptie
beroept;
Dat verweerder geen belangenschade aanvoert;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid : eiser heeft hoedanigheid
noch belang :
Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheid van de voorziening
geheel steunt op het gebrek aan hoedanigheid en belang van eiser om voor
de feitenrechter een burgerlijke rechtsvordering tegen verweerder in te stellen;
Dat evenwel uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat verweerder dit gebrek aan
hoedanigheid en belang bij de appelrechters heeft aangevoerd;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de

Nr. 43

griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder werd
vervolgd wegens A. oplichting ten nadele van verweerder "namelijk door
zich, door het verkopen van valse
schilderijen, waarop valse handtekeningen of valse monogram(men) voorkomen, 3.525.000 frank te doen afgeven ... ",en ''B. inbreuk op de artikelen
1, 2, 3, 25, 26 en 27 van de Auteurswet van 22 maart 1886, met kennis,
voorwerpen, zijnde kunstvoorwerpen, literaire of muziekwerken, in casu
26 schilderijen, waarop kwaadwillig of
bedrieglijk de naam van de auteur of
van elk onderscheidingsteken door
hem aangenomen om zijn werk aan te
duiden, is aangebracht, verkocht te
hebben, in zijn magazijn gehouden of
binnengebracht op Belgisch grondgebied";
Overwegende dat de appelrechters,
rechtdoende op civielrechtelijk gebied, het feit A niet bewezen achten;
dat ze met de in het middel vermelde
considerans betreffende het bewezen
zijn van de telastlegging B slechts
vaststellen dat verweerder de zesentwintig schilderijen heeft verkocht wetende dat daarop valse handtekeningen of monogrammen waren aangebracht; dat ze met die considerans niet
zeggen dat eiser door deze feiten werd
bedrogen, zodat de aangevoerde tegenstrijdigheid met de andere in het
middel vermelde considerans waarin
de appelrechters stellen dat het niet
uitgesloten is "dat (eiser) de overeenkomsten afsloot ofschoon hij vooraf
door zijn vriend (verweerder) over de
precieze toedracht was ingelicht", niet
bestaat;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat in de context van
de in het middel vermelde consideransen de appelrechters in concreto
het bestaan van een verband tussen de
door verweerder gepleegde feiten van

Nr. 44

HOF VAN CASSATIE

de telastlegging B en de aankoop van
de schilderijen door eiser niet bewezen achten;
Dat, gelet op dit oordeel, het onderzoek van het oorzakelijk karakter van
het niet bewezen verklaarde verband
geen bestaansreden heeft;
Dat het' middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door Albert Werkers aan
de procureur-generaal bij het Hof toegezonden brief met vier bijlagen, waarbij wordt gevraagd van ambtswege
cassatie te vorderen, die buiten de bij
artikel420bis Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van twee
maanden ter griffie werden ontvangen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun
respectieve voorziening.
21 januari 1997 - 2• kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.
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STUK GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE
VAN DE RECHTSPLEGING- GEVOLGEN.

1o De regel volgens welke de teruggewe-

zen vreemdeling, die binnen de gestelde
termijn geen gevolg heeft gegeven aan het
bevel en om die reden opgesloten wordt
voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor
de uitvoering van de maatregel, in vrijheid wordt gesteld als hi} niet binnen de
twee maanden na zijn aanhouding regelmatig het grondgebied van een ander land heeft kunnen betreden, is niet
van toepassing wanneer die toestand te
wijten is aan de houding en het wederrechtelijk verzet van de vreemdeling (1).
(Artt. 27, derde lid, en 29 Vreemdelingenwet.)
2° en 3° Wanneer een vreemdeling die is op-

gesloten bij ministeriele beslissing op
grond van art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet, een beroep heeft ingesteld en in
hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, komt de
wettigheid van haar beslissing niet in het
gedrang door de omstandigheid dat een
intern document van de administratieve
diensten, en dat niet de maatregel van opsluiting uitmaakt, in een andere taal dan
die van de rechtspleging is gesteld, zelfs
als een afschrift ervan aan de betrokkene werd overgemaakt (2).
(AM MAR I)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1492.F)
Nr. 44
29

KAMER-

22 januari 1997

1° VREEMDELINGEN- OPSLUITING TER
UITVOERING VAN DE MAATREGEL VAN TERUGWIJZING- DUUR

2° VREEMDELINGEN -

OPSLUITING INGEVOLGE MINISTERIELE BESLISSING- BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- STUK GESTELD IN EEN ANDERE TAAL
DAN DIE VAN DE RECHTSPLEGING- GEVOLGEN.

3° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- VREEMDELING- OPSLUITING INGEVOLGE MINISTERIELE BESLISSING- BEROEP
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1996 door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat krachtens artikel 27, derde lid, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van
(1) Cass., 29 mei 1990,A.R. nr. 4523 (A.C.,
1989-90, nr. 572).
(2) Zie Cass., 4 jan. 1995, A.R. nr. P.94.1442.F
(A.C., 1995, nr. 8).
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vreemdelingen, de in het eerste en
tweede lid bedoelde vreemdelingen
kunnen worden opgesloten voor de tijd
die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel en de opgesloten vreemdeling die binnen de twee
maanden na zijn aanhouding, termijn
die eventueel vermeerderd wordt met
de duur van het onderzoek van het
verzoek tot herziening, niet regelmatig het grondgebied van een ander
land heeft kunnen betreden, krachtens artikel 29 van dezelfde wet in
vrijheid wordt gesteld, onverminderd
een opsluiting hoofdens strafrechtelijke vervolgingen, onder meer wegens overtreding van deze wet;
Overwegende dat die regel niet van
toepassing isl wanneer de vermelde
toestand te wijten is aan de houding
en het wederrechtelijk verzet van de
vreemdeling;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 30 juli 1996 van zijn
vrijheid is beroofd, en zijn repatriering, die op 23 september 1996 per
vlucht met bestemming Algiers diende
te geschieden, ten gevolge van zijn
houding en zijn verzet niet heeft kunnen plaatsvinden, ofschoon zijn repatriering naar Algerije naar recht verantwoord was, riu de Commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de
staatlozen het formeel advies had uitgebracht dat de betrokkene kon worden teruggeleid naar de grens van het
land waaruit hij was gevlucht;
Overwegende dat het hof van beroep aldus zijn beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit artikel 71, eerste lid, van de vermelde wet van 15
december 1980 volgt dat het in deze
bepaling bedoelde beroep van de
vreemdeling op de rechterlijke macht
alleen betrekking heeft op de ten aanzien van eiser genomen maatregel van
vrijheids be roving;
Dat, wanneer de vreemdeling bij beslissing van de minister van Justitie
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op grond van artikel 27, derde lid, van
de vermelde wet is opgesloten en tegen deze maatregel van vrijheidsberoving bij de raadkamer een beroep
heeft ingesteld, dit rechtscollege of de
kamer van inbeschuldigingstelling,
krachtens artikel 72, tweede lid, van
de wet, moet nagaan of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet, doch
alleen om de wettigheid van de maatregel van vrijheidsberoving na te gaan;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat het stuk nr. 110 niet het document is dat aan de vrijheidsbeneming ten grondslag ligt (... ), maar een
document is dat uitgaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
gericht is aan het hoofd van de veiligheidsdienst van de nationale luchthaven te Zaventem en aan de directeur van de gevangenis te Sint-Gillis;
dat genoemd document betrekking
heeft op voornoemde maatregel van
vrijheidsbeneming en een afschrift ervan aan de betrokkene is overgemaakt; dat laatstgenoemde in zijn belangen niet is geschaad door de taal
die door de Belgische overheidsinstanties is gebruikt in een voor intern gebruik bestemd stuk, zelfs als hij
een afschrift ervan heeft ontvangen";
Overwegende dat het arrest met
deze consideransen de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Wynants, Brussel.
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Nr. 45
Nr. 45
1e

KAMER-

24 januari 1997

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- STUREN IN
STAAT VAN STRAFBARE ALCOHOLINTOXICATIE
- VRIJSPRAAK- GELDING VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER- VORDERING VAN DEVERZEKERDE- EIGEN SCHADE- ZWARE FOUTGEVOLG.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- STRAFRECHTERLIJK GEWIJSDE ERGA OMNES- DRAAGWIJDTE- GEVOLG- BURGERLIJK GESCHIL.

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- STUREN IN
STAAT VAN STRAFBARE ALCOHOLINTOXICATIE
- VRIJSPRAAK- GELDING VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER- VORDERING VAN DEVERZEKERDE- EIGEN SCHADE- ZWARE FOUTGEVOLG.

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- STRAFRECHTERLIJK GEWIJSDE ERGA OMNES - DRAAGWIJDTE - GEVOLG- BURGERLIJK GESCHIL.

5° VERZEKERING- ALGEMEEN- VORDERING VAN DE VERZEKERDE- EIGEN SCHADE
- ZWARE FOUT - STUREN IN STAAT VAN
STRAFBARE ALCOHOLINTOXICATIE- VRIJSPRAAK- GEZAG VAN GEWIJSDE- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- BURGERLIJK GESCIDL- GEVOLG.

1o en 2° Krachtens het algemeen rechtsbe-

ginsel van het strafrechterlijk gewijsde
erga omnes heeft de beslissing van de
strafrechter ten aanzien van de burgerlijke rechter gezag van gewijsde wat betreft de feiten waarvan de strafrechter,
binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, ten aanzien van de beklaagde het
bestaan zeker en noodzakelijk heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelijke gronden waarop die beslissing
steunt; daaruit volgt dat in de regel die
feiten door de partijen en door derden in
een later burgerlijk geschil niet meer kunnen worden betwist (1). (Art. 4 V.T.Sv.)
(1) Cass., 15 feb. 1991, voltallige terechtzitting, A.R. nr. 6764 (A. C., 1990-91, nr. 322), met
concl. adv.-gen. D'Hoore; zie Cass., 2 nov. 1995,
A.R. nr. C.93.0350.N (ibid., 1995, nr. 468).
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3°, 4° en 5° De burgerlijke rechter die het
besturen van een voertuig door de verzekerde met een alcoholintoxicatie die een
misdrijf uitmaakt als een zware {out in
aanmerking neemt, terwijl hij vaststelt
dat de strafrechter de verzekerde heeft
vrijgesproken van dit misdrijf, miskent
het gezag van dit strafrechterlijk gewijsde.
(Art. 4 V.T.Sv.; art. 16 Verzekeringswet.)
(DE BAETS)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0119.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 4, van de wet van 17
april1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
360, van het Wetboek van Strafvordering,
gewijzigd bij de wet van 26 februari 1981,
en van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag erga omnes van het strafrechterlijk gewijsde,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eiseres om verweerster te veroordelen aan eiseres een bedrag te betalen van 178.520 fr. ongegrond
verklaart op grond "dat het aangewezen
voorkomt in verband met de grieven van eiseres, uit te gaan van wat de gendarmen
zelf rapporteerden in verband met het nemen van het bloedstaal : 'Dokter Blondeel, verbonden aan de kliniek te Tielt gaat
over tot het nemen van een bloedstaal op
haar persoon. De dokter gebruikt daarvoor de venule uit onze dotatie, alsook de
alcoholvrije stof die erbij is. De dokter kan
echter met deze venule slechts 1 cc bloed
afnemen. Daar wij niet meer in bezit zijn
van een bijkomende venule en de andere
ploegen bezet zijn om er een te brengen en
na kontaktname met het hoofd HMP te
Roeselare, neemt de dokter een injectienaald van het ziekenhuis om de nodige 5 cc
bloed afte nemen. De ontsmetting gebeurt
steeds alcoholvrij en in onze aanwezigheid. De inhoud van de injectienaald van
het ziekenhuis wordt dan overgebracht in
de venule uit onze dotatie'; dat uit de overgelegde kopie van het strafdossier verder
blijkt dat het in de door de verbalisanten
beschreven omstandigheden genomen
bloedstaal een alcoholgehalte vertoonde van
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2,96 per duizend, wat, de verlopen tijd van
2 u 20' in acht nemend, 3,31 per duizend
betekende op het ogenblik van het ongeval zelf; dat de door (eiseres) bij (verweerster) onderschreven polis een bijkomende verzekering bevatte voor 'eigen
schade', waarbij o.m. volgende bijkomende
voorwaarden bedongen werden: 'Uitsluitingen. (. .. ) De waarborg (. .. ) is niet verworven in volgende gevallen : (. .. ) 2. wanneer het ongeval opzettelijk veroorzaakt
werd, of te wijten is aan een zware fout van
de verzekerde, of zich voordeed op een
ogenblik dat de verzekerde zich in staat
van dronkenschap of van alcoholintoxicatie
hoven 1,50 pro mille bevond'; dat, al heeft
een strafrechter voor recht gezegd dat geen
naar wet vereist toereikend bewijs was geleverd van een te bestraffen alcoholintoxicatie aan het stuur, het thans een totaal andere vraag is of het ongeval het
gevolg is geweest van een met opzettelijkheid gelijk te stellen zware fout; dat geen
autobestuurder heden ten dage nog kan
doen aannemen dat hij onwetend ervan is,
welke risico's op ongevallen hij schept bij
het besturen van een voertuig na ernstige
alcoholinname; dat, alleen maar beschouwd
onder opzicht van aanvaardbare bewijskrachtigheid naar normen van burgerlijk
recht, ervan mag worden uitgegaan dat het
resultaat van de analyse op alcoholgehalte volkomen betrouwbaar is; dat nogmaals is te herhalen dat de thans gestelde
vraag is (lees : niet is) of (eiseres) zich aan
een strafrechterlijk beteugelde alcoholemie schuldig maakte (op het ogenblik van
het ongeval nog steeds van dezelfde aard
als het eveneens in het polisbeding voorziene alcoholemiegraad van 1,50 per duizend : in art. 16.2 een der in totaal vier opgesomde uitsluitingsgronden) maar alleen,
welke ook de wettelijk toegelaten maximumgraad van alcoholgehalte moge zijn, of
bewezen is dat verzekerde een zware fout
beging; dat de definitieve uitspraak van het
Hofvan Beroep te Gent van 24.12.86 de
bloedanalyse alleen ter sprake brengt in
verband met de betichting van dronkenschap aan het stuur; dat de eerste rechter de bevestigde vrijspraak voor wat betreft alcoholemie als volgt motiveerde : '...
dat het bloedmonster op onwettelijke wijze
genomen werd; ... dat het bekomen bloedstaal niet dienstig kan zijn en op (lees : om)
wettelijke wijze het alcoholgehalte in het
bloed te bepalen'; dat ook de ondersteunende motivering geen vaststelling van
grove fout in de weg staat; dat besturen
met een alcoholgehalte van meer dan 3 per
duizend als 't ware ongelukken zoeken was
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en dat het effectief voorgekomen ongeval
was te wijten aan een door (eiseres) begane zware fout, zoals bedoeld door het geciteerde polisartikel16.2",
terwijl, het gezag erga omnes van het
strafrechterlijk gewijsde verbonden is aan
al hetgeen de strafrechter zeker en noodzakelijk beslist heeft, met inbegrip van de
redenen die de onmisbare steun van zijn
beslissing ten aanzien van het bestaan van
de ten laste van de beklaagde gelegde strafbare feiten opleveren, ongeacht de juridische omschrijving ervan; dat eiseres vervolgd werd wegens inbreuk op art. 34 en
38, § 1 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer omdat zij te Tielt op 30
juni 1985 op een openbare plaats een autovoertuig heeft bestuurd na alcoholische
dranken in zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt dat het alcoholgehalte van
haar bloed op het ogenblik dat zij bestuurde
ten minste 0,8 gram per liter bedroeg; dat
eiseres voor dit feit vrijgesproken werd bij
vonnis van de Correctionele Rechtbank te
Kortrijk van 10 maart 1986 omdat dit feit
niet bewezen was; dat die vrijspraak bevestigd werd bij arrest van het Hofvan Beroep te Gent van 24 december 1986; dat het
bestreden arrest het gezag van het
strafrechterlijk gewijsde van die beslissingen miskend heeft door te beslissen dat het
ongeval te wijten was aan een door eiseres begane zware fout zoals bedoeld door
het polisartikel16.2, namelijk het sturen
met een alcoholgehalte van meer dan 3 per
duizend; dat het sturen van een autovoertuig met een alcoholgehalte van meer
dan 3 per duizend immers het misdrijfuitmaakt waarvoor eiseres door die beslissingen werd vrijgesproken (schending van art.
4, wet 17 april 1878, 360, W.S.V.., en van
het algemeen rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van het strafrechterlijk gewijsde), zodat het bestreden arrest de in het
middel aangewezen bepalingen en algemeen rechtsbeginsel geschonden heeft :

Overwegende dat, krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het
strafrechterlijk gewijsde erga omnes, de beslissing van de strafrechter ten aanzien van de burgerlijke
rechter gezag van gewijsde heeft wat
betreft de feiten waarvan de strafrechter, binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, ten aanzien van de beklaagde het bestaan zeker en noodzakelijk heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelijke gronden waarop
die beslissing steunt; dat daaruit volgt
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dat in de regel die feiten door de partijen en door derden in een later burgerlijk geschil niet meer kunnen worden betwist;
Overwegende dat het arrest met eigen redenen en met redenen overgenomen van het beroepen vonnis vaststelt : 1. dat eiseres bij arrest van het
Hof van Beroep te Gent van 24 december 1986 vrijgesproken werd van
de betichting van het sturen onder
alcoholintoxicatie; 2. dat artikel 16.2
van de polisvoorwaarden bepaalt dat
de waarborg niet is verworven wanneer het ongeval opzettelijk veroorzaakt werd, of te wijten is aan een
zware fout van de verzekerde, of zich
voordeed op het ogenblik dat de verzekerde zich in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie hoven 1,50
pro mille bevond; 3. dat eiseres lastens verweerster, ''haar omnium verzekeraar auto", vergoeding vordert
voor het totaal verlies van haar voertuig; 4. dat verweerster zich beroept op
de voormelde polisvoorwaarden;
Overwegende dat het arrest oordeelt: 1. dat "de thans gestelde vraag
niet is of (eiseres) zich aan een
strafrechterlijk beteugelde alcoholemie schuldig maakte (. .. ) maar aileen,
welke ook de wettelijk toegelaten
maximumgraad van alcoholgehalte
moge zijn, ofbewezen is dat (eiseres)
een zware fout beging"; 2. dat eiseres een zware fout heeft begaan zoals bedoeld in artikel 16.2 van de polisvoorwaarden en dat die zware fout
erin bestaat "dat besturen met een alcoholgehalte van meer dan 3 per duizend als 't ware ongelukken zoeken
was" en dat het ongeval aan die fout
van eiseres te wijten was;
Overwegende dat het arrest met de
voormelde overwegingen het besturen van een voertuig door eiseres met
een alcoholintoxicatie die een misdrijfuitmaakt, als een zware fout in de
zin van artikel 16.2 van de verzekeringspolis in aanmerking neemt, terwijl het vaststelt dat de strafrechter eiseres heeft vrijgesproken van de
betichting van het rijden onder alcoholintoxicatie;
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Dat het arrest, door op die gronden de vordering van eiseres ongegrond te verklaren, het gezag van het
strafrechterlijk gewijsde van het arrest van het Hof van Beroep te Gent
van 24 december 1986 miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
24 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen - Verslaggeuer : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Houtekier en
De Gryse.
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1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- VERZOEK OM EEN NIEUWE CONCLUSIETERMIJN.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE VORDERING- VERZOEK OM
EEN NIEUWE CONCLUSIETERMIJN- BESCHIKKINGEN- RECHTSMIDDEL.

3o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE VORDERINGVERZOEK OM EEN NIEUWE CONCLUSIETERMIJN- BESCHIKKINGEN - RECHTSMIDDEL.

4 ° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN- UITEENZETTING VAN DE MIDDELEN- ONTSTENTENISONTVANKELIJKHEID.
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1 o, 2° en 3° Uit de wettelijke bepaling dat
tegen beschikkingen van de rechter op verzoeken om een nieuwe conclusietermijn
geen rechtsmiddel openstaat volgt dat
geen cassatieberoep openstaat, noch tegen de beschikking die de aanvraag afwijst noch tegen de beschikking die de
aanvraag inwilligt (1). (Art. 748, § 2, eerste, vierde en vijfde lid, Ger.W.)
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4° Het verzoekschrift houdende de voorzie-

ning in cassatie dat de uiteenzetting van
de middelen van eiser niet bevat is niet
ontvankelijk (2). (Art. 1080 Ger.W.)
(D ... T.M ...)

ARREST

(A.R. nr. C.950259.N)
(1) Zie Cass., 4 nov. 1994, A.R. nr. C.93.0534.N
(A. C., 1994, nr. 473) (wat art. 747, § 2, Ger.W. betreft) en 4 okt. 1996, supra, nr. 357 (wat art. 751
Ger.W. betreft).
Eiser, kart voor de rechtsdag geconfronteerd
met uitvoerige antwoordbesluiten, aanvullende
stukken en een forse uitbreiding, bij wege van incidenteel beroep, van de vordering van zijn echtgenote tot het betalen van onderhoudsgeld, in
kort geding, hangende de echtscheidingsprocedure, had het verzoekschrift om een nieuwe
conclusietermijn te bekomen, gegrond op overmacht, neergelegd op de rechtsdag zelf. Het hof
van beroep had het verzoek, na beraad, op latere datum bij "arrest" onontvankelijk verklaard,
wegens het niet naleven van de bij art. 748, § 2,
eerste lid, bepaalde termijn van dertig dagen voor
de rechtsdag en dezelfde dag zijn arrest over de
grand verleend. Het O.M., dat het middel van
niet-ontvankelijkheid van de voorziening overeenkomstig artikel 1097 Ger.W., samen met het
op de miskenning van art. 1080 Ger.W gegrond
middel, opwierp, op grand dat tegen eerstvermeld "arrest" geen rechtsmiddel, dus uiteraard
oak geen cassatieberoep, openstaat, leidde dit af
uit volgende (tekst)argumenten:
1. Art. 748, § 2, vijfde lid, vermeldt: beschikking''en";

2. de Franse tekst vermeldt : "Les" ordonnances (en niet : "Ces");

RET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 6 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994,
748, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en,
voor zoveel als nodig, 1147 en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk, ongeacht de bij de wet bepaalde gevallen, de
termijnen worden verlengd met de tijd gedurende welke de partij in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om de handeling te
verrichten waartoe ze verplicht is, en van
het algemeen rechtsbeginsel tot eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat het hof van beroep, in het
tussenarrest van 6 maart 1995, eisers verzoek tot het verkrijgen van een nieuwe
conclusietermijn niet ontvankelijk verklaart, op volgende gronden :

3. de ratio legis van de wet van 3 augustus
1992 tot wijziging van (o.m. de artikelen 747 en
748 van) het Gerechtelijk Wetboek, is duidelijk de
procedures te versnellen, blanco zittingen te vermijden en de gerechtelijke achterstand in te dijken. De memorie van antwoord bevat desbetreffend verwijzingen;

"Bij beschikking van de Voorzitter van
deze Kamer van dit Hof van 13 oktober
1994 werd de termijn voor het nemen van
conclusies voor (eiser) bepaald op 19 december 1994, werd aan (verweerster) een
bijkomende termijn van een maand toegekend voor haar wederantwoord en werd de
rechtsdag bepaald op 23 januari 1995.

4. naar analogie : de in artikel 1046 Ger.W. genoemde beslissingen van inwendige aard, zoals
bepaling van de rechtsdag en uitstel, zijn evenmin vatbaar voor verzet ofhoger beroep.

Door (eiser) werden nog conclusies genomen op 19 december 1994 en het wederantwoord van (verweerster) werd ter griffie neergelegd op 18 januari 1995.

In een overeenkomstig de artikelen 1097 en
1100 Ger.W. voor het Hof neergelegde nota liet eiser gelden dat zijn recht van verdediging geschonden was doordat dit "tussenarrest" had
"doorgewerkt in het eindarrest". Tegen dit laatste arrest zelfwas evenwel geen middel aangevoerd.
Ten slotte concludeerde het O.M. dat het geschilpunt verschillend was van wat aanleiding gegeven had tot het hierboven vermeld arrest van
het Hofvan 4 oktober 1996, dat eiser als precedent aanhaalde.

Vooreerst bepaalt artikel 751 Ger.W. niet dat tegen een toepassing ervan geen rechtsmiddel openstaat. Bovendien werd in de bedoelde zaak een
sanctie toegepast, m.n. het ambtshalve weren van
conclusies uit de debatten, met miskenning van
het verdedigingsrecht, terwijl, te dezen, de appelrechters gewoon het wettelijk voorschrift toepasten.
(2) Cass., 14 april1994, A.R. nr. 9592 (A. C.,
1994, nr. 176).
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Bij verzoekschrift van 23 januari 1995
verzoekt (eiser) om een nieuwe conclusietermijn van een maand en dit overeenkomstig artikel 748, § 1 van het Gerechtelijk
Wetboek (lees : § 2).
Dit verzoekschrift werd aan (verweerster)
ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 25
januari 1995. Vanwege (verweerster) werden opmerkingen en middelen geformuleerd in antwoord op dit verzoek.
Overeenkomstig artikel 748, § 2 van het
Gerechtelijk Wetboek mag een partij die
conclusie heeft genomen ten laatste dertig dagen voor de rechtsdag om een nieuwe
conclusietermijn verzoeken, indien zij gedurende de termijn die aan de rechtsdag
voorafgaat, een nieuw en terzake dienend
stuk offeit heeft ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt.
Ten deze heeft (eiser) zijn verzoek tot het
bekomen van een nieuwe conclusietermijn
pas gesteld op de dag zelf van de rechtsdag, waar zulks volgens artikel 748, § 2 van
het Gerechtelijk Wetboek moet gebeuren
ten laatste 30 dagen voor de rechtsdag", en
doordat het hof van beroep vervolgens op
dezelfde datum een eindarrest wees over de
betwisting tussen partijen betreffende het
onderhoudsgeld ten behoeve van verweerster en het onderhoudsgeld ten behoeve van het op 12 april1985 uit hun huwelijk geboren kind Sybille,
terwijl eiser in zijn verzoekschrift dd. 23
januari 1995 o.m. het volgende aanvoerde :
"Dat de raadslieden van verzoeker, zoals reeds in hun aan Uedelen op 20 januari 1995 gericht schrijven gesteld, de zeer
uitgebreide conclusie (37 bladzijden) voor
Mevrouw Corinne Mortier, alsmede maar
liefst 44 bladzijden tellende aanvullende
stavende stukken op donderdag 19 januari
jongstleden mochten ontvangen, waarbij tevens bij wege van voormelde conclusie (zie
blz. 5 van de kwestieuze conclusie) een uitbreiding van het reeds bij wege van haar
eerste conclusie ingestelde incidenteel beroep tegen het door de Heer Voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk op 10 februari 1994 verleende beschikking werd aangetekend;
Bij huidige conclusies tekent concludente incidenteel hoger beroep aan, teneinde het onderhoudsgeld voor haarzelf te
doen bepalen op 300.000 fr. per maand, en
op 50.000 fr. per maand als deelname in de
kosten van onderhoud en opvoeding van
zijn dochter Sybille.
Dat zulks, zoals reeds hoger gesteld, een
uitbreiding van het door Mevrouw Corinne
Mortier ingestelde incidenteel beroep be-
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tekent, daar zij in haar eerste conclusie
"nog" bij wege van incidenteel beroep
"slechts" een verhoging van de door vezoeker te betalen onderhoudsbijdrage vroeg
van enerzijds 150.000 fr. voor haarzelf en
30.000 fr. voor de gemeenschappelijke dochter van partijen.
Dat de raadslieden van verzoeker binnen het korte tijdsbestek tussen enerzijds
de ontvangst van voormelde tweede conclusie voor Mevrouw Corinne Mortier en
anderzijds de pleitdatum, meer bepaald
drie dagen, voormelde tweede conclusie
voor Mevrouw Corinne Mortier, alsmede
aanvullende stavende stukken niet met verzoeker, die, omwille van professionele redenen, in Frankrijk verblijft, konden bespreken, laat staan zijn antwoord op
voormelde conclusie en aanvullende stavende stukken konden vernemen.
Dat verzoeker op vrijdag jongstleden, ter
gelegenheid van een telefonisch onderhoud met zijn raadslieden, liet weten, dat
hij, in antwoord op voormelde tweede conclusie voor Mevrouw Corinne Mortier, alsmede aanvullende stavende stukken, wenst
aanvullend te concluderen, alsmede aanvullende stavende stukken wenst voor te
leggen, welke reeds gedeeltelijk in de loop
van het weekend aan een van zijn raadslieden zouden worden doorgefaxt.
Dat onder deze stavende stukken onder meer zich stukken bevinden omtrent
zijn inkomsten in het voorbije jaar 1994,
alsmede de verkoop van een aantal kunstvoorwerpen.
Dat verzoeker derhalve in toepassing van
artikel 748, paragraaf 2, van het Gerechtelijk Wetboek Uedelen verzoekt hem een
nieuwe termijn om te concluderen te willen verlenen.
Dat normalerwijze overeenkomstig artikel 748, tweede paragraaf, van het Gerechtelijk Wetboek, dergelijk verzoek ten
laatste 30 dagen voor de fixatie van de zitting voor pleidooien, dient te worden ingediend, tenzij zoals uit de voorbereidende
werkzaamheden in het Parlement blijkt,
'deze termijn van 30 dagen niet toepasselijk is in geval van overmacht, hetgeen terecht is'. (Gedr.St., Senaat, 301-2 (19911992) (pagina 73)
Dat aileen reeds het feit, dat Mevrouw
Corinne Mortier bij wege van haar voormelde tweede conclusie een uitbreiding van
haar vordering op incidenteel beroep stelt,
het toekennen van een aanvullende termijn om te concluderen in hoofde van verzoeker rechtvaardigt, onafgezien van het
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feit dat zijn raadslieden in de gelegenheid moeten worden gesteld voormelde
tweede conclusie voor Mevrouw Corinne
Mortier, alsmede de door haar samen met
voormelde tweede conclusie medegedeelde
aanvullende stavende stukken met verzoeker te hespreken en vervolgens voor verzoeker aanvullend te concluderen.

Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening dat, overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek, ter
kennis van de advocaten van de partijen werd gebracht : het arrest is niet
vatbaar voor cassatieberoep :

Dat met hetrekking tot het door Mevrouw Corinne Mortier ingestelde incidenteel heroep tenslotte nog kan verwezen worden naar een uitspraak van de Rechthank
van Eerste Aanleg te Kortrijk, '1\veede Kamer dd. 6 april1993, verschenen in het
R.W., 1993-1994, pagina 7, alwaar te lezen staat dat de verweerder geacht wordt
het laatste woord te hehhen, "en terwijl het
de wil van de wetgever is geweest dat de in
artikel 748, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek hepaalde termijn van dertig dagen
niet toepasselijk is in geval van overmacht",

Overwegende dat, krachtens artikel 7 48, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een partij die conclusie genomen heeft, ten laatste
dertig dagen v66r de rechtsdag om een
nieuwe conclusietermijn mag verzoeken, indien zij gedurende de termijn
die aan de rechtsdag voorafgaat, een
nieuw en ter zake dienend stuk of feit
heeft ontdekt dat nieuwe conclusies
rechtvaardigt;

zodat het hof van heroep, door eisers verzoek tot het verkrijgen van een nieuwe
conclusietermijn niet ontvankelijk te verklaren, louter op grand dat eiser zijn verzoek "pas gesteld (heeft) op de dag zelfvan
de rechtsdag, waar zulks volgens artikel
748, § 2 van het Gerechtelijk Wethoek moet
geheuren ten laatste 30 dagen voor de
rechtsdag", niet antwoordt op eisers verzoekschrift weergegeven in het middel,
waarin hij op omstandige wijze de redenen heeft uiteengezet waarom voormelde
termijn, wegens overmacht, te dezen niet
toepasselijk is (schending van artikel149
van de Grondwet) en, in zoverre het tussenarrest zo zou moeten worden hegrepen dat
het hof van oordeel is dat hedoelde termijn dient te worden toegepast ook in geval van overmacht, zijn heslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 748, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek en, voor zoveel als nodig, 1147-1148
van het Burgerlijk Wethoek, alsmede van
eerstgenoemd in het middel aangeduid algemeen rechtsheginsel) en zodat het hof
van heroep, door op voormelde gronden te
weigeren eiser in de gelegenheid te stellen nog te repliceren op de uitvoerige conclusie, met uithreiding van het incidenteel heroep, en op de 44 hladzijden tellende
aanvullende stukken van verweerster, en
op dezelfde datum als het tussenarrest een
eindarrest te vellen, eisers recht van verdediging schendt :

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het tussenarrest van 6 maart
1995:

Dat, krachtens het derde en het
vierde lid van die pa:ragraaf, de rechter uitspraak doet op stukken door
middel van een beschikking en tegen deze beschikkingen geen rechtsmiddel openstaat;
Dat hieruit volgt dat geen cassatieberoep openstaat noch tegen de beschikking die de aanvraag afwijst noch
tegen de beschikking die de aanvraag
inwilligt;
Dat de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen het arrest dat enkel het
verzoek van eiser tot het verkrijgen
van een nieuwe conclusietermijn niet
ontvankelijk verklaart, niet ontvankelijk is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het eindarrest van 6
maart 1995:
Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening dat, overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek, ter
kennis van de advocaten van de partijen werd gebracht : het verzoekschrift
bevat geen uiteenzetting van middelen noch een vermelding van geschonden wettelijke bepalingen :
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Overwegende dat, krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wethoek, het verzoekschrift, op straffe van
nietigheid, de uiteenzetting van de
middelen van eiser, zijn conclusie en
de vermelding van de aangevoerde geschonden wettelijke bepalingen bevat;
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Btttzler en Nelissen Grade.
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- VERJARINGSTERMIJN- TOEPASSELIJKE
WET.

1o en 2° Wanneer, in burgerlijke zaken, een
wet, al is zij van openbare orde, voor de
verjaring van de vordering een kortere termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet, het betrokken recht voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet is
ontstaan en de wetgever geen bijzondere
regel van inwerkingtreding heeft bepaald,
begint de nieuwe verjaringstermijn ten
vroegste met de inwerkingtreding van de
nieuwe wet te lopen, weze het dat dit een
eerder ingetreden verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen en
dat de wetgever anders kan bepalen. (Art.
2 B.W.) (1)
3° en 4° De verjaringstermijn van tweejaar

die geldt voor de rechtsvordering van een
verplegings- en verzorgingsinstelling, met
betrekking tot de door haar geleverde of
gefaktureerde geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende
kosten, is oak toepasselijk wat betreft kosten van hospitalisatie die tevens kosten
van maatschappelijke dienstverlening
zijn. (Impliciet.) (2) (Art. 2277bis B.W. en
97, eerste lid, 3, 98, eerste lid, en 102,
eerste lid, O.C.M.W.-wet.)
(O.C.M.W. ANTWERPEN T. GEENS)

KAMER -

24 januari 1997

1 o VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENTERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)AANVANG- WET DIE EEN KORTERE VERJARINGSTERMIJN INVOERT- RECHT ONTSTAAN
VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET.

2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLillTEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE - BURGERLIJKE ZAKEN VERJARING- WET DIE EEN KORTERE VERJARINGSTERMIJN INVOERT- RECHT ONTSTAAN
VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET.

3° VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENTERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)DUUR- VORDERING VAN ZORGENVERSTREKKERS - HOSPITALISATIEKOSTEN - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - VERJARINGSTERMIJN- TOEPASSELIJKE WET.

4o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR)- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HOSPITALISATIEKOSTEN- TERUGVORDERING

ARREST

(A.R. nr. C.96.0068.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 1995 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter van het Kanton Borgerhout;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 97 van de Wet van 8
juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd door art.
7 van het koninklijk besluit nr. 244 van 31
december 1983, artikel 98 van diezelfde
wet, zoals vervangen door art. 8 van het genoemde koninklijk besluit nr. 244 van 31
(1) Cass., 13 maart 1989, A.R. nr. 6516 (A. C.,
1988-89, nr. 394).
(2) Zie Cass., 28 april1989,A.R. nr. 6248 (A.C.,
1988-89, nr. 496); zie ook H. VUYE en P. WERY, La
prescription de !'action des prestataires de soins :
!'article 2277bis du Code civil, J.T., 1995, p. 93102.
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december 1983 en gewijzigd door artikel 53
van de Wet van 5 augustus 1992, art. 102,
eerste lid van diezelfde wet van 8 juli 1976,
artikelen 2, 1315, 2274, 2275 en 2277, van
het Burgerlijk Wetboek, artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zoals het
gold voor de afschaffing door art. 63 va:n de
Wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 2277 bis
van het Burgerlijk Wetboek juncto art. 63
van de wet van 6 augustus 1993 houdende
sociale en diverse bepalingen (B.S. 9-81993), art. 4 van de wet van 31 mei 1961
betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en
verordeningen, artikel149 van de op 17 februari 1994 gecotirdineerde grondwet, artikelen 870 en 1138 van het Gerechtelijk
Wetboek en het procesrechtelijk
beschikkingsbeginsel,

doordat het bestreden vonnis de vordering van eiser, die ertoe strekte verweerster
te horen veroordelen tot betaling van kosten voor verpleging van haar dochter in een
OCMW-ziekenhuis van Antwerpen na te
hebben vastgesteld dat "de vordering is gesteund op een factuur d.d. 10 oktober 1990
voor verblijfvan de minderjarige dochter
Leila in het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem van 27 september tot 1 oktober 1990
(geneeskundige prestaties, geneesmiddelen en ligdagen)", ongegrond verklaart om
reden dat "verweerster werpt de verjaring van de vordering op, op basis van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.
In hoofdorde repliceert eiser dat verweerster op 20 februari 1991 de toelating
heeft gekregen om haar schuld af te korten, zodat er volgens eiser een schulderkentenis zou zijn, doch eiser faalt in de
bewijslast over de bewering dat er een
schulderkentenis zou zijn. In de tweede
plaats roept eiser op dat de verjaringstermijn vijfjaar beloopt, krachtens de organieke O.C.M.W.-wet. De factuur heeft echter geen betrekking op maatschappelijke
dienstverlening, maar wel op prestaties die
werden geleverd door eiser in het kader van
een facultatieve opdracht, met name het beheer van een O.C.M.W.-ziekenhuis. Derhalve is niet de organieke O.C.M.W.-wet
van toepassing, maar gelden de gemeenrechtelijke ve:rjaringstermijnen, met name
artikel 2277bis van het Burgerlijk Wethoek. Artikel 2277bis van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat de rechtsvorderingen van verzorgingsverstrekkers en deze
van de verplegings- en verzorgingsinstellingen met betrekking tot de door hen
geleverde geneeskundige verstrekkingen,

Nr. 47

diensten en goederen, verjaren na twee
jaar, te rekenen vanaf het einde van de
maand waarin ze zijn verstrekt. In casu is
de vordering dus wel degelijk ve:rjaard. Ret
middel van ve:rjaring is gegrond",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 97 van de
Wet van 8 juli 1976, zoals gewijzigd door
art. 7 van het koninklijk besluit nr. 244 van
31 december 1983, bepaalt dat "voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk
VII" (d.i. de artikelen 97 tot 104, en dus oak
voor de toepassing van art. 98) onder kosten van maatschappelijke dienstverlening dient te worden verstaan : "3" de kosten van hospitalisatie"; artikel 98 van
dezelfde wet aan het O.C.M.W. een vordering tot terugbetaling toekent voor de kosten van maatschappelijke dienstverlening, en art. 102, eerste lid van dezelfde
wet bepaalt dat de vordering tot terugbetaling bedoeld in de artikelen 98 en 99 verjaart overeenkomstig artikel 2277 van het
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat dealdaar genoemde vorderingen verjaren door
verloop van vijfjaren, zodat de bestreden
beslissing door de vordering verjaard te
hebben verklaren op grand van artikel2277
bis B.W. de artikelen 97, 98 en 102 van de
wet van 8 juli 1976, 2277 en 2277 bis van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
terwijl, tweede onderdeel, voor zover art.
2277bis van het Burgerlijk Wetboek van
toepassing zou zijn op de kosten van hospitalisatie in een OCMW-ziekenhuis en zodoende op de aan verweerster gefactureerde hospitalisatiekosten, deze bepaling
in ieder geval slechts in werking is getreden op 19 augustus 1993, dit bij toepassing van art. 4 van de Wet van 31 mei
1961, aangezien ze op 9 augustus 1993 in
het Belgisch Staatsblad is verschenen, alsook, aangezien er niet is afgeweken van de
regel van art. 2 van het Burgerlijk Wethoek, alleen voor het toekomende beschikt,
zodat vorderingen slechts op grand van die
bepaling kunnen ve:rjaard zijn bij gebreke
aan stuiting na het verstrijken van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van art. 2277bis op 19 augustus 1993 en de rechter de vordering, die
was aanhangig gemaakt bij dagvaarding
van 8 augustus 1994, dus niet ve:rjaard kon
verklaren op grand van deze bepaling en
zodoende de in dit onderdeel genoemde bepalingen heeft geschonden, minstens art.
149 van de Grondwet door haar beslissing
niet naar voldoening van recht te hebben
gemotiveerd, nu eiser in zijn aanvullende
besluiten d.d. 12 april 1995 had aangevoerd dat art. 2277 bis B.W. is ingevoerd
door art. 64 van de wet van 6 augustus
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1993 en dat "bij toepassing van art. 2 B.W.
dient aangenomen te worden dat de kortere verjaringstermijn t.a.v. een recht dat
voor de inwerkingtreding van de nieuwe
wet is ontstaan, eerst begint te lopen vanaf
haar inwerkingtreding (... ). Indien er nog
geen ve:rjaring bereikt is, dan kan deze niet
plots tot stand zijn gekomen door de nieuwe
wet hierop onmiddellijk van toepassing te
maken";
terwijl, derde onderdeel, voor zover niet
aileen art. 2277bis van het Burgerlijk Wethoek van toepassing zou zijn op de vordering tot betaling van de litigieuze kosten,
dit sedert 19 augustus 1993, maar bovendien ook voordien niet art. 102 van de
OCMW-wet van 8 juli 1976, maar wei art.
2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, zoals het gold voor de opheffing ervan door art. 63 van de Wet van 6 augustus 1993, en de rechter impliciet de
vordering niet op grond van art. 2277bis
B.W. aileen, maar wei op grond van deze
bepaling in samenhang met het oude art.
2272, eerste lid B.W., verjaard zou hebben verklaard, art. 2275 B.W., dat krachtens art. 2274 B.W. onder meer betrekking heeft op de in art. 2272 bepaalde
verjaring, bepaalt dat niettemin zij tegen
wie men zich op de verjaringen beroept,
aan hen die zich erop beroepen, de eed kunnen opdragen omtrent de vraag of de zaak
werkelijk betaald is, en eiser in zijn eerste besluiten (biz. 3) en verder in zijn aanvullende besluiten van 12 april1995 (blz.
3) dan ook heeft gevraagd de eed aan verweerster op te leggen m.b.t. de onderdelen van de factuur dd. 8.10.1990 die vielen onder het toepassingsgebied van art.
2272, 1e lid B.W., zodat de bestreden beslissing die daar niet op is ingegaan, art.
2275 B.W. op zichzelf en in samenhang met
de andere in dit onderdeel genoemde bepalingen heeft geschonden, minstens art.
149 van de gecoordineerde Grondwet door
de besluiten van eiser niet te beantwoorden;
terwijl, vierde onderdeel, verweerster
noch in haar conclusie, noch in haar aanvullende conclusie, noch anderszins, heeft
betwist dat zij op 20 februari 1991 de toelating heeft gekregen om haar schuld afte
korten, zodat er een schulderkentenis zou
zijn zoals door eiser voorgehouden in eerste besluiten (p. 2), zodat de rechter door dit
verweer af te wijzen een geschil heeft opgeworpen dat krachtens de gedingstukken
tussen partijen niet bestond en zodoende
art. 1138 van het Gerechtelijk Wetboek en
het beschikkingsbeginsel heeft geschonden, minstens, door eiser de bewijslast op
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te leggen over de bewering dat er een
schulderkentenis zou zijn, bewijs heeft
geeist van een feit dat niet was betwist en
zodoende art. 1315 van het Burgerlijk Wethoek en art. 870 van het Gerechtelijk Wethoek heeft geschonden :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 102, eerste lid, van de OCMWwet van 8 juli 1976, de vordering van
het OCMW tot terugbetaling van kosten van geneeskundige verstrekking
ve:rjaart overeenkomstig artikel 2277
van het Burgerlijk Wetboek, dit is na
verloop van vijf jaar;
Dat, volgens het op 19 augustus
1993 in werking getreden artikel
2277bis van het Burgerlijk Wetboek,
de vordering voor geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende kosten verjaart door verloop van een termijn van twee jaar te
rekenen vanaf het einde van de maand
waarin zij zijn verstrekt;
Overwegende dat, ingevolge artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de
wet alleen beschikt voor het toekomende en geen terugwerkende kracht
heeft, tenzij de wetgever uitdrukkelijk, of stilzwijgend maar zeker, anders heeft beslist;
Overwegende dat, wanneer in burgerlijke zaken, een wet, al is zij van
openbare orde, voor de ve:rjaring van
de vordering een kortere termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige
wet, het betrokken recht v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet is
ontstaan en de wetgever geen bijzondere regel van inwerkingtreding heeft
bepaald, zoals te dezen, de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet begint te lopen, weze het dat dit een
eerder ingetreden ve:rjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen en dat de wetgever anders kan
bepalen;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt: 1. dat de vordering betrekking heeft op geneeskundige prestaties, geneesmiddelen en ligdagen van
27 september tot 1 oktober 1990, dit is

HOF VAN CASSATIE

110

v66r de inwerkingtreding van het artikel 2277bis op 19 augustus 1993;
2. dat gedagvaard werd op 8 augustus 1994;
Dat daaruit volgt dat de vordering
van eiser nog niet was veijaard op 19
augustus 1993; dat de nieuwe wet op
die datum van toepassing werd op zijn
vordering; dat de veijaring aldus niet
kon ingetreden zijn op het ogenblik
van de dagvaarding;
Overwegende dat het vonnis, door te
beslissen dat eisers vordering
verjaard was, artikel2277bis en artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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KENNISGEVING INSPECTEUR- SANCTIE TOEPASSINGSGEBIED.

3° ONDERWIJS- PERSONEELSLID- ONDERBREKING BEROEPSLOOPBAAN ONDERBREKINGSUITKERINGEN- TEN ONRECHTE TOEGEKEND - VERGISSING RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING- 'IERUGVORDERING ONVERSCHULDIGDE BETALINGWETTELIJKE BASIS.

4 ° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- ONDERWIJS- PERSONEELSLID- ONDERBREKING BEROEPSLOOPBAAN ONDERBREKINGSUITKERINGEN- TEN ONRECHTE TOEGEKEND - VERGISSING RIJKSDIENST VOORARBEIDSVOORZIENING- 'IERUGVORDERING ONVERSCHULDIGDE BETALINGWETTELIJKE BASIS.

1o Bij deeltijdse loopbaanonderbreking van

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de Vrederechter van het eerste kanton Antwerpen.
24 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Delahaye.
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3e KAMER- 27 januari 1997
1 o ONDERWIJS -

PERSONEELSLID - ONDERBREKING BEROEPSLOOPBAAN - DEELTIJDSE ONDERBREKING- ONDERBREKINGSUITKERINGEN- CUMULATIE- ZELFSTANDIGE
ACTIVITEIT- DUUR-'-- VERBOD.

2° ONDERWIJS -

PERSONEELSLID -ONDERBREKING BEROEPSLOOPBAAN- VOLLEDIGE ONDERBREKING- ONDERBREKINGSUITKERINGEN- CUMULATIE- ZELFSTANDIGE
ACTIVITEIT - OVERSCHRIJDING MAXIMUM
DUUR- VOORAFGAANDELIJKE VERPLICHTE

personeelsleden van het onderwijs en
psycho-medische sociale centra is de cumulatie van de onderbrekingsuitkeringen
met een zelfstandige activiteit verbaden, ongeacht het aantal jaren gepresteerde zelfstandige activiteit. (Artt. 6, § 1,
tweede lid, en 7, eerste lid, K.B. 12 aug.
1991.)
2° De sanctie van terugvordering van betaalde onderbrekingsuitkeringen voor de
werknemer die meer dan 2 jaar zelfstandige activiteit telt, zonder hiervan de inspecteur vooraf op de hoogte te hebben gebracht, is enkel van toepassing bij
volledige loopbaanonderbreking. (Art. 7,
eerste en tweede lid, K.B. 12 aug. 1991.)
3° en 4° Het werkloosheidsbesluit 1991, dat
voorziet in de wijziging van de beslissing inzake het recht op uitkeringen die
ten onrechte werden toegekend door een
vergissing van het werkloosheidsbureau,
is niet toepasselijk op de beslissingen
waarbij in het kader van het K.B. van 12
augustus 1991, aan personeelsleden van
het onderwijs die hun beroepsloopbaan
hebben onderbroken en die dus niet werkloos zijn, onterecht onderbrekingsuitkeringen werden toegekend. (Art. 149,
5°, Werkloosheidsbesluit 1991.)
(R.V.A. T. VANHASBROECK)
ARREST

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1996
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door het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grandwet, de artikelen 6 § 1lid 2 en 7 lid 1 en lid
2 van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1991 betre:ffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psychomedisch-sociale centra (B.S., 27 augustus
1991; hierna afgekort: het K.B. van 12 augustus 1991), artikel 99 lid 5.r en artikel100 van de Herstelwet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen (B.S., 24
januari 1985), artikel 149.5" van het K.B.
van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering (B.S., 31 december 1991, en B.S., 13 maart 1992;
hierna oak genoemd: het Werkloosheidsbesluit),
doordat het bestreden arrest het hager
beroep van eiser ongegrond heeft verklaard,
het vonnis van de Arbeidsrechtbank heeft
bevestigd en derhalve de beslissing van eiser dd. 14 april1994 tot terugvordering met
terugwerkende kracht van door verweerster
ten onrechte ontvangen loopbaanonderbrekingsuitkeringen over de periodes van 1 oktober 1992 tot en met 31 augustus 1993 en
van 1 september 1993 tot en met 31 augustus 1994, heeft vernietigd en zulks op
grand van de hiernavolgende overwegingen: "dat de reglementering zelfeen vorm
van schadeloosstelling kan voorzien waardoor de geadministreerde genoegdoening
bekomt zonder daaromtrent enige schade
te moeten bewijzen of burgerlijk geding te
moeten inspannen. (. .. ) dat artikel149, 5"
immers voorziet dat de directeur zonder terugwerkende kracht de beslissing kan herzien waarbij ten onrechte uitkeringen werden toegekend door een vergissing van het
werkloosheidsbureau, quod in casu; dat de
beslissing slechts uitwerking heeft vanaf de
maandag volgend op de aangifte ter post
van de brief waarbij de beslissing ter kennis wordt gebracht van de werkloze, hetgeen impliceert dat de uitkeringen voor het
verleden onder bepaalde voorwaarden verworven blijven als vorm van schadeloosstelling. (. .. ) dat (eiser) ongetwijfeld belast is met de toekenning en betaling van
werkloosheidsuitkeringen; dat hij op dezelfde marrier gelast werd met de toekenning en betaling van 'onderbrekingsuitkeringen' die slechts een bijzondere vorm
van werkloosheidsuitkeringen zijn en onder de bepalingen vallen van de
werkloosheidsreglementering die van openbare orde zijn; dat (eiser) stelt dat ver-
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mits de benaming 'onderbrekingsvergoeding' niet uitdrukkelijk gebruikt werd in
artikel149, § 5 voormeld, dit artikel in deze
niet toepasselijk is; dat derhalve zelfs in geval van klaarblijkelijke tekortkoming van
de administratie niettemin met terugwerkende kracht tot terugvordering kan overgegaan worden van de voordien toegekende
en uitbetaalde uitkeringen. (. .. ) dat (eiser) in deze redenering niet kan gevolgd
worden en dat het tegendeel zelfs kan afgeleid worden uit de bewoordingen van artikel 7 lid 2 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1991; dat dit artikel inzake de
terugvordering in verband met het
cumulatieverbod bedoeld in de gevallen
voorzien in het eerste lid, limitatief de geviseerde categorie werklozen vermeldt nl.
zij die de gewraakte activiteit niet naar behoren aangeven; dat in deze dus geen
terugvorderingsrecht zou kunnen uitgeoefend worden. (. .. ) dat in de reglementering zelf op die wijze de schadeloosstelling wordt voorzien voor de daden van
onbehoorlijk bestuur waartoe de vergissingen begaan door de administratie door het
niet-inachtnemen van de zorgvuldigheidsnorm behoren; dat de beslissing van dedirecteur derhalve geen terugwerkende
kracht heeft en de terugvordering ongegrond is in zoverre deze betrekking heeft op
de periode v66r de maandag volgend op de
afgifte ter post van de briefwaarbij de beslissing ter kennis wordt gebracht van de
werkloze; dat bovendien geen terugvordering in deze mogelijk is op grand van artikel 7 lid 2 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1991 en de terugvordering dan
oak ongegrond is",

terwijl, eerste onderdeel, in geval van volledige loopbaanonderbreking de
onderbrekingsuitkeringen gecumuleerd
kunnen worden met de uitoefening van een
zelfstandige activiteit en zulks voor een periode van maximum 2 jaar (artikel 6 § 1lid
2 van het K.B. van 12 augustus 1991); in
geval van deeltijdse loopbaanonderbreking
een cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met een zelfstandige activiteit evenwel verboden is, aangezien het
K.B. van 12 augustus 1991 geen mogelijkheid hiertoe voorziet; het arrest bij het
feitenoverzicht heeft vastgesteld dat verweerster in deeltijdse loopbaanonderbreking was (2de blad arrest) zodat cumulatie met een zelfstandige activiteit in ieder
geval verboden was en niet, zoals het arrest het ten onrechte doet voorkomen omdat zij "bij de aanvang reeds twee jaar zelfstandige activiteit (telde)" (derde bladzijde
arrest); het arrest zodoende op grand van
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een verkeerde interpretatie van artikel 6 §
1lid 2 en artikel 7lid 1 tot de (juiste) conclusie kwam dat "(verweerster) de kwestieuze vergoedingen niet kon cumuleren
met de uitgeoefende zelfstandige activiteit" (derde bladzijde) en zodoende het algemeen verbod op cumul bij deeltijdse
loopbaanonderbreking heeft miskend door
aan te nemen dat deze cumul niet mogelijk was voor verweerster omwille van een
reden die artikel 6 § 2 en artikel 7 lid 1 van
het K.B. van 12 augustus 1991 niet bevatten (schending van artikel 6 § 1 lid 2 en 7
lid 1 van het K.B. van 12 augustus 1991);
en terwijl, tweede onderdeel, artikel 6
§ 1, lid 2 van voornoemd K.B. van 12 augustus 1991 zoals gezegd de cumulatie van
een zelfstandige activiteit met loopbaanonderbrekingsuitkeringen gedurende een
beperkte tijd (maximum 2 jaar) toelaat in
het geval van een volledige loopbaanonderbreking; artikel 7 lid 1 van het K.B. van 12
augustus 1991 daarop aansluit en bepaalt
dat "het recht op uitkeringen (verloren
gaat) (... ) vanaf de dag dat het personeelslid (. .. ) meer dan 2 jaar zelfstandige activiteit telt"; artikel 7 lid 2 van het K.B. van
12 augustus 1991 voorziet in een specifieke sanctie voor o.m. de werknemer die in
het kader van een volledige loopbaanonderbreking de maximumduur van 2 jaar
cumulatie met een zelfstandige activiteit
heeft overschreden, zonder de inspecteur
daarvan vooraf op de hoogte gebracht te
hebben: in dergelijk geval kunnen de hem
reeds uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen
teruggevorderd worden; het arrest hieruit ten onrechte afleidt dat van verweerster
de door haar ontvangen bedragen niet kunnen teruggevorderd worden omdat zij wel
op voorhand eiser op de hoogte had gebracht van haar gewraakte activiteit; het
arrest aldus het algemeen verbod tot cumulatie in het kader van een deeltijdse
loopbaanonderbreking, zoals blijkt uit de
samenlezing van de artikelen 6 § 1, lid 2 en
artikel 7, lid 1 en 2 van het K.B. van 12 augustus 1991, heeft miskend;
en terwijl, derde onderdeel, krachtens artikel149, s· van het Werkloosheidsbesluit
eiser bij monde van zijn directeur een beslissing die wegens ontstentenis van beroep bij de bevoegde rechtsmacht definitief is geworden kan herzien zonder
terugwerkende kracht wanneer uitkeringen ten onrechte werden toegekend door
een vergissing van het werkloosheidsbureau; in dat geval de beslissing uitwerking heeft vanaf de maandag volgend op de
afgifte ter post van de brief waarbij de beslissing ter kennis wordt gebracht van de
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werkloze; deze bepaling deel uitmaakt van
de werkloosheidsreglementering; de "uitkeringen" waarvan sprake in artikel149,
s· van het Werkloosheidsbesluit derhalve
loutere werkloosheidsuitkeringen betreffen en er geen enkele grond voorhanden is
op grond waarvan deze bepaling eveneens
van toepassing zou zijn op loopbaanonderbrekingsuitkeringen; dat de mogelijkheid
tot onderbreking van de beroepsloopbaan
kadert in een andere specifieke reglementering die qua aard fundamenteel verschilt
van de werkloosheidsreglementering, doordat de loopbaanonderbreker in tegenstelling tot de werkloze verbonden blijft met
een arbeidsovereenkomst en hij de
onderbrekingsuitkering tijdens de schorsing van die arbeidsovereenkomst ontvangt (artikel100 van de Herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen); het arrest evenwel oordeelt dat
onderbrekingsuitkeringen "slechts een bijzondere vorm van werkloosheidsuitkeringen zijn en onder de bepalingen vallen van
de werkloosheidsreglementering die van
openbare orde zijn" (4de bladzijde) en op
grond daarvan oordeelt "dat de uitkeringen voor het verleden onder bepaalde voorwaarden verworven blijven als vorm van
schadeloosstelling" (4de bladzijde) en de beslissing tot terugvordering heeft vernietigd; zodat het arrest het wettelijk begrip
"uitkeringen" zoals vervat in artikel149, s·
van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
evenals de wettelijke begrippen loopbaanonderbreking en de uitkeringen die in het
kader van een loopbaanonderbreking worden toegekend (artikel 100 van de Herstelwet van 22 januari 1985) heeft miskend
door in deze de uitkeringen in het kader
van een loopbaanonderbreking te beschouwen als een bijzondere vorm van werkloosheidsuitkeringen en door bijgevolg in deze
onterecht een toepassing te maken van artikel149, s· van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (schending van artikel149,
s· van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en
van artikel100 (en voor zoveel als nodig 99,
s·) van de Herstelwet van 22 januari 1985
houdende sociale bepalingen);

en terwijl, uierde onderdeel, het arrest
enerzijds (ten onrechte) gesteund is op artikel 149, s· van het Werkloosheidsbesluit
en aanneemt dat dit "impliceert dat de uitkeringen voor het verleden onder bepaalde
voorwaarden verworven blijven als schadeloosstelling'' (4de bladzijde) en "dat de terugvordering ongegrond is in zoverre deze
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betrekking heeft op de periode v66r de
maandag volgend op de afgifte ter post van
de brief waarbij de beslissing ter kennis
wordt gebracht van de werkloze" (5de bladzijde); dit impliceert dat de terugvordering wel nog mogelijk zou zijn vanaf die
maandag volgend op de beslissing van 14
april1994 tot 31 augustus 1994, zijnde de
laatste dag waarop verweerster wederrechtelijk uitkeringen ontving; het arrest anderzijds aanneemt dat "bovendien geen terugvordering in deze mogelijk is op grond
van artikel 7lid 2 van het K.B. van 12 augustus 1991" en besluit tot vernietiging
zonder meer van de kwestieuze beslissing; het arrest aldus behept is met een tegenstrijdigheid vermits het eerstgenoemde
motief een beperkte terugvorderingsmogelijkheid impliceert enerzijds en het
tweede motief evenals het dispositief iedere mogelijkheid tot terugvordering absoluut uitsluit; zodat het arrest dat, enerzijds, steunend op artikel149, 5" van het
Werkloosheidsbesluit de terugvordering mogelijk acht voor de periode v66r de maandag volgend op de afgifte ter post van de
briefwaarbij de beslissing ter kennis wordt
gebracht van de werkloze en anderzijds, iedere terugvordering uitsluit op grond van
artikel 7 lid 2 van 12 augustus 1991, niet
wettig verantwoord is door deze beschouwingen omwille van de redenen uiteengezet in respectievelijk het derde en het
tweede onderdeel van dit middel (scherrding van artikel 149, 5" van het K.B. van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en van de artikelen 6 § 1 lid 2 en 7 lid 1 en 2 van het K.B.
van 12 augustus 1991); en tevens behept is
met een tegenstrijdigheid, in zoverre in toepassing van het eerstgenoemde wetsartikel een beperkte mogelijkheid tot terugvordering bestaat doch op grond van het
tweede wetsartikel geen enkele
terugvorderingsmogelijkheid bestaat, en
wegens deze tegenstrijdigheid niet regelmatig met redenen is omkleed daar het Hof
van Cassatie niet de mogelijkheid wordt gegeven tot uitoefening van zijn wettigheidstoezicht (schending van artikel149 van de
Grondwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat blijkens artikel 6,
§ 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de
psycho-medisch-sociale centra, al-
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leen in geval van volledige loopbaanonderbreking de onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden
met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende een periode
van maximum twee jaar; dat in geval van deeltijdse onderbreking de cumulatie met een zelfstandige activiteit niet is toegelaten;
Overwegende dat artikel 7, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 12
augustus 1991 bepaalt dat het recht op
onderbrekingsuitkeringen verloren
gaat vanaf de dag dat het personeelslid dat een onderbrekingsuitkering geniet, om het even welke bezoldigde activiteit aanvangt, een bestaande
bijkomende activiteit uitbreidt of meer
dan twee jaar zelfstandige activiteit
telt;
Overwegende dat uit de samenhang
van voormelde wettelijke bepalingen
volgt dat in artikel 7, eerste lid, het
personeelslid is bedoeld dat reeds op
regelmatige wijze onderbrekingsuitkeringen geniet, maar dit door een
latere activiteit verliest; dat met de
woorden "meer dan twee jaar zelfstandige activiteit telt" het geval van volledige loopbaanonderbreking is bedoeld waarbij de toegelaten cumulatie
met een zelfstandige activiteit de twee
jaar overschrijdt;
Overwegende dat artikel 7, tweede
lid, bepaalt dat de werknemer die toch
een in het eerste lid bedoelde activiteit uitoefent, vooraf de inspecteur
hiervan op de hoogte client te stellen, bij gebreke waarvan de reeds uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd worden; dat deze
bepaling, in zoverre ze naar de in het
eerste lid bedoelde zelfstandige activiteit verwijst, derhalve enkel van toepassing is bij volledige loopbaanonderbreking;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat: 1. verweerster op 8 december 1992 een aanvraag om deeltijdse
onderbrekingsuitkeringen deed;
2. hierbij aangaf dat zij reeds vanaf
juli 1990 een zelfstandige activiteit uitoefende; 3. de directeur het recht op
uitkeringen erkende maar op 14 april
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1994 op deze beslissing terugkwam en
tot terugvordering overging;
Dat het arrest met toepassing van
artikel 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 beslist dat de niet verschuldigde maar
reeds uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen niet kunnen teruggevorderd
worden omdat de inspecteur reeds v66r
de toekenning van deze uitkeringen en
de uitbetalingen op de hoogte was gesteld van verweersters zelfstandige activiteit; dat het arrest aldus de artikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit
van 12 augustus 1991 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 149, 5",
van het Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalt dat de directeur een beslissing
die wegens ontstentenis van beroep bij
de bevoegde rechtsmacht de:finitief is
geworden, zonder terugwerkende
kracht kan herzien wanneer uitkeringen ten onrechte aan een werkloze
werden toegekend door een vergissing van het werkloosheidsbureau;
Dat die bepaling aileen betrekking
heeft op beslissingen waarbij uitkeringen onterecht aan een werkloze
werden toegekend;
Dat zij, anders dan het arrest beslist, niet toepasselijk is op beslissingen waarbij aan personeelsleden van
het onderwijs die hun beroepsloopbaan
hebben onderbroken, als bedoeld in het
koninklijk besluit van 12 augustus
1991, en dus niet werkloos zijn, onterecht uitkeringen werden toegekend;
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; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
27 januari 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
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conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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KAMER-

28 januari 1997

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSKRACHT- MISKENNING.

2° STRAFVORDERING -

FISCALE MISDRIJVEN- INSTELLEN VAN VERVOLGINGENGEEN VOORAFGAANDE KLACHT OF AANGIFTE
AAN DE PROCUREUR DES KONINGS- ONTVANKELIJKHEID.

3° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFENFISCALE MISDRIJVEN - INSTELLEN VAN DE
STRAFVERVOLGING- GEEN VOORAFGAANDE
KLACHT OF AANGIFTE- ONTVANKELIJKHEID
VAN DE STRAFVERVOLGING.

4 o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FISCALE MISDRIJVEN- INSTELLEN VAN DE STRAFVERVOLGING
- GEEN VOORAFGAANDE KLACHT OF AANGIFTE- ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVERVOLGING.

1o Wanneer de rechter zijn beslissing op een

akte of een geschrift laat steunen beperkt
de taak van het Hofvan Cassatie zich ertoe na te gaan of hi} aan de bewoordingen ervan al dan niet hun gebruikelijke
zin heeft toegekend en, zo niet, of enerzijds de gegeven uitlegging met die bewoordingen bestaanbaar is gelet op de betekenis die de rechter eraan gegeven heeft,
anderzijds de gegeven uitlegging berust op
het geheel van de akte dan wel op een deel
ervan, waaraan de voorkeur werd gegeven (1). (Art. 1320 B.W.)
2°, 3° en 4 o De feitenrechter die op grand
van de door hem gegeven uitlegging van
de aangifte oordeelt dat de procureur des
Konings wegens fiscale misdrijven een
(1) Zie Cass., volt. terechtz., 13 mei 1988, A.R.
nr. 5690 (A. C., 1987-88, nr. 571), en cone!. van
proc.-gen. Krings; 24 mei 1989, A.R. nr. 7247
(ibid., 1988-89, nr. 544); 10 jan. 1990, A.R. nr.
7774 (ibid., 1989-90, nr. 287).
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veruolging heeft ingesteld zonder uoorafgaande klacht of aangifte van een beuoegd en daartoe behoorlijk gemachtigd
fiscaal ambtenaar, beslist wettig dat die
strafueruolging niet ontvankelijk is (2).
(Artt. 350, § 3, W.I.B., thans 461, eerste lid, W.I.B. 1992; 73, § 3, W.B.T.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. BOSTOEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1190.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1995 op
verwijzing gewezen door het Hofvan
Beroep te Brussel (3);
Gelet op het arrest van het Hof van
20 december 1994;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest (zie blz. 5 en
6) stelt dat : "Overwegende dat de aangifte van de gewestelijke directeur betreffende overtredingen aangaande wetgeving inzake B.T.W. en inkomstenbelastingen dd. 16 januari 1989 lastens 'Romeo
Bostoen e.a.' met diverse bijlagen uitdrukkelijk verwijst naar het gerechtsdossier lastens d'Andrimont en consoorten (N.V. Ceres e.a.), Daniel d'Hooghe van de firma
Widamo; dat onder meer drie documenten werden gevoegd, opgesteld naar a anleiding van controles van de Administratie der douane en accijnzen m.b.t. het
vervoer over de weg; dat de feiten, omschreven in deze aangifte en bijlagen, noch
rechtstreeks noch indirect te maken hebben met de feiten die het voorwerp zijn van
de voornoemde tenlasteleggingen; dat het
omgekeerde beslissen, er zou op neerlwmen dat strafvervolging zou worden toegelaten voor feiten welke in de aangifte niet
zijn besproken, hetgeen manifest indruist
tegen de wil en de geest van de wet; dat de
beklaagden dan ook terecht besluiten tot de
onontvankelijkheid van de strafvordering",
(2) Zie Cass., 6juni 1995,A.R. nr. P.94.0167.N
(A.C., 1995, nr. 276).
(3) A.R. nr. P.93.1054.N (A.C., 1994, nr. 568).
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terwijl (het) Hof in (zijn) arrest van 20
december 1994, met betrekking tot het
ambtshalve aangevoerde middel, inzonderheid schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, als
volgt overwoog: "( ... ) dat artikei 350, § 3,
van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, thans artikel 461, § 1, van het Wethoek op de Inkomstenbelastingen 1992, op
het ogenblik dat te dezen strafvervolgingen werden ingesteld, luidde: 'tenzij de
Procureur des Konings met de feiten bekend is geraakt ingevolge een klacht die is
ingediend of een aangifte die is gedaan door
ambtenaren van de belastingbesturen van
het Ministerie van Financien die daartoe
behoorlijk gemachtigd zijn, moet hij, indien hij een vervolging wil instellen wegens feiten die naar luid van dit wetboek of
van de ter uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, het advies van de bevoegde gewestelijke directeur der directe belastingen vragen. De
Procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies; de gewestelijke directeur
dient binnen vier maanden na de ontvangst
van het aan hem gerichte verzoek hierop te
antwoorden'; dat artikel 74, § 3, van het
Wetboek van de Belasting over de Thegevoegde Waarde een gelijkaardige bepaling bevatte, met dien verstande dat de Procureur des Konings het advies moest
vragen van de bevoegde gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen;
overwegende dat de machtiging van de ter
zake bevoegde ambtenaar van het Ministerie van Financien en de ingevolge deze
machtiging door de ambtenaren van de
belastingbesturen van het Ministerie van
Financien gedane aangifte of klacht, een
welbepaalde zaak en een of meer met name
genoemde belastingplichtigen moet betreffen; dat de feiten, waarop een machtiging
en een aangifte of de klacht betrekking hebben, deze feiten zijn die in deze machtiging en deze klacht of aangifte zijn yermeld en die voorkomen in de eventueel
daarbij gevoegde stukken; dat de machtiging en de daarop volgende aangifte of
klacht de strafvervolging toelaat van alle
personen die bij de feiten waarop ze betrekking hebben, betrokken zijn als dader, mededader of medeplichtige"; (. .. ) dat
uit de stukken blijkt : 1. dat de gewestelijke directeur te Brussel van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie bij de voormelde brief van 16 januari
1989 aan de procureur des Konings te Kortrijk de bij deze brief gevoegde aangifte deed
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geworden "betreffende overtredingen aangaande wetgeving inzake BTW en inkomstenbelastingen lastens : Romeo Michel
Bostoen, Mandellaan 548, 8810 Roeselare (Rumbeke), en andere"; 2. dat op de
bijgevoegde aangifte van 6 december 1988
de directeur-generaal van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie op
12 januari 1989 tekende "voor machtiging en bekendmaking aan de bevoegde
procureur des Konings"; dat de aangifte
luidt : "1. Betrokken persoon en onderneming- Romeo Michel Bostoen (. .. ) - N.V.
Bostoen (. .. ), 2. Vaststellingen. 2.1. Het
gerechtsdossier lastens de heren
d'Andrimont en consoorten (N.V. Ceres en
andere), waarvoor de h. Procureur-generaal
bij het Parket van het Hofvan Beroep te
Brussel inzage verleende op 21 december
1987, 25 februari 1988 en 29 april1988, bevat hetgeen volgt : a) De heer Daniel
d'Hooghe (van de firma Widamo, Heidebaan 67, St.-Niklaas) heeft tijdens een ondervraging bekend bij Bostoen bloem in het
zwart te hebben aangekocht (cf. uittreksel van proces-verbaal nr. 100568 van 13 januari 1988 hierbij - bijlage nr. 1). b) Tijdens een huiszoeking bij dezelfde d'Hooghe
werd een agenda in beslag genomen,
waarin onder andere de aankopen zonder
factuur werden genoteerd. In die agenda
komen onder de naam Romeo (voornaam
van Bostoen en als dusdanig in de sector
bekend) volgende inschrijvingen voor: 14
januari 1987 32.680 frank, 6 mei 1987
13.144 frank, 17 juni 1987 24.380 frank, 15
juli 1987 16.960 frank. Het officiele factuurboek van de firma Widamo bevat geen factuur die met de drie laatste bedragen overeenstemt. Men treft wel een factuur aan
voor een bedrag van 32.860 frank doch deze
dateert van 17 december 1986 (cf. inschrijving agenda d'Hooghe van 14 januari 1987).
2.2 Bij controles van de Administratie der
douane en accijnzen met betrekking tot het
vervoer over de weg werden navolgende
overtredingen vastgesteld : - op 17 april
1984 : vervoer van gereglementeerde goederen zonder vervoerdocument (cf. bijlage nr. 2) - op 19 juli 1985 : vervoer van
gereglementeerde goederen, vergezeld van
een vervoerdocument in slechts een exemplaar (cf. bijlage nr. 3) - op 16 april1987 :
vervoer van gereglementeerde goederen,
met onjuiste vermeldingen op het vervoerdocument (cf. bijlage nr. 4). 3. Overtredingen. 3.1. inzake B.T.W.- artikel50 § 1, 3°
en 4°, B.T.W.-Wetboek (indienen van onjuiste aangiften en niet voldoen van de verschuldigde belasting) ; - bepalingen van
K.B. nr. 28 ter uitvoering van artikel 62,
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B.T.W.-Wetboek (inbreuken op reglementering inzake het vervoerdocument). 3.2. inzake inkomstenbelastingen- artikelen 212
en 214, W.I.B. (niet aangeven van alle belastbare inkomsten)"; dat de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zodoende op grond van welbepaalde en nader
omschreven indicien van fraude aangifte
heeft gedaan van "oveitredingen aangaande
wetgeving inzake B.T.W. en inkomstenbelastingen lastens Romeo Michel Bostoen,
Mandellaan 548, 8810 Roeselare (Rumbeke), en anderen"; dat uit de geciteerde bewoordingen niet rechtsgeldig kan worden
afgeleid dat de Administratie haar aangifte heeft willen beperken tot de indicien van fraude waarover zij beschikte op
het ogenblik dat zij de aangifte indiende;
dat uit die algemene bewoordingen van de
aangifte en uit de opgave van de door de
Administratie der douane en accijnzen vastgestelde overtredingen met betrekking tot
het vervoer over de weg daarentegen blijkt
dat de aangifte een welbepaald procede of
zwart circuit tot voorwerp had, inzonderheid verkopen van bloem in het zwart door
de belastingplichtige Romeo Bostoen middels de N.V. Molens Bostoen; dat overigens uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 4 augustus 1986
houdende fiscale bepalingen (B.S. 20 augustus 1986), blijkt dat de machtiging tot
aangifte wordt verleend voor een welbepaalde zaak (Senaat 310 (1985-86), nr.
2/2°, p. 54-55, Verslag namens de Verenigde Commissies voor de Justitie en voor
de Financien; Senaat, Parl. Hand., Vergaderingen van 16 juli 1986, nr. 72, p. 1729);
dat een dergelijke aangifte de strafvordering toelaat van alle personen die bij de
aangeklaagde zaak betrokken zijn als dader, mededader of medeplichtige in de zin
van de artikelen 66 en 67 van het Strafi.vetboek; dat de onderzoekende magistraat ingevolge de vordering tot het instellen van
een gerechtelijk onderzoek dd. 19 juni 1989
(st. 6) overigens in rem werd gelast met een
onderzoek lastens Romeo Bostoen wegens :
"A. inbreuken op de art. 66 SWB, art. 50,
§I, 3° en 4°, art. 73 en 73 bis WB.T.W; B.
inbreuken op de art. 66 SWB, art. 212, 214
en 399 W.I.B.", en zodoende de macht en de
verplichting had alle daders en medeplichtigen ervan op te sporen (Cass., 3 maart
1952, A.C., 1951-52, 347); dat in casu vervolgingen werden ingesteld wegens zwarte
leveringen van bloem door de N.V. Molens Bostoen aan de B.V.B.A. Sanders hetgeen resulteerde in de tenlasteleggingen Ia,
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Ib en Ic; dat de Procureur des Konings zodoende voor geen andere feiten vervolgingen heeft ingesteld dan diegene waarvoor
aangifte was gedaan; dat de omstandigheid dat de zwarte leveringen door Romeo Bostoen aan de consoorten Sanders
nog niet bekend waren aan de aangever op
het ogenblik van zijn aangifte, hieraan geen
afbreuk vermag te doen nude aangifte
noodzakelijkerwijze slechts een opgave kan
omvatten van de verzamelde aanwijzingen van het bestaan van fiscale misdrijven; dat de appelrechters met hun hoger
vermelde considerans dat de feiten, omschreven in de aangifte en bijlagen, noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks te rnaken hebben met de feiten die het voorwerp zijn van de tenlasteleggingen, aan die
aangifte een interpretatie geven die met de
bewoordingen en de geest ervan onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan miskennen :
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rect te maken hebben met de feiten die
het voorwerp zijn van de voornoemde
tenlasteleggingen";
Overwegende dat de feitenrechter
bevoegd is om geschriften tot vaststelling van overeenkomsten en van andere rechtshandelingen of van enig ander rechtsfeit uit te leggen; dat de
uitlegging een feitenkwestie is en geen
rechtsvraag;
Dat de taak van het Hofer zich toe
beperkt na te gaan of de rechter, wanneer hij zijn beslissing op een akte of
een geschrift laat steunen, aan de bewoordingen ervan al dan niet hun gebruikelijke zin heeft toegekend, en, zo
niet, of, enerzijds, de gegeven uitlegging met die bewoordingen bestaanbaar is, gelet op de betekenis die de
rechter eraan gegeven heeft, anderOverwegende dat het Hof bij ar- zijds, de gegeven uitlegging berust op
rest van 20 december 1994 het op 10 het geheel van de akte dan wei op een
juni 1993 door het Hofvan Beroep te deel ervan, waaraan de voorkeur werd
Gent gewezen arrest heeft vernietigd gegeven;
op de ambtshalve aangevoerde grand
Overwegende dat de appelrechters
"dat de appelrechters, met hun (. .. )
met
hun hoger vermelde consideranconsiderans dat de aangifte van de Bijzondere Belastinginspectie beperkt is sen van de in het middel vermelde
tot het feit dat er zwarte leveringen aangifte van de Administratie van de
zouden gebeurd zijn tussen Romeo Bijzondere Belastinginspectie geen inBostoen en de firma Widamo te Sint- terpretatie geven die met de bewoorNiklaas, van die aangifte een inter- dingen ervan onverenigbaar is en derpretatie geven die met de bewoordin- halve de bewijskracht ervan niet
gen ervan onverenigbaar is en miskennen;
derhalve de bewijskracht ervan misDat de navolgende considerans "dat
kennen";
het omgekeerde beslissen, er zou op
Dat de appelrechters in het bestre- neerkomen dat strafvervolging zou
den arrest considereren: "dat de aan- worden toegelaten voor feiten welke in
gifte van de gewestelijke directeur be- de aangifte niet zijn besproken, hettreffende overtredingen aangaande geen manifest indruist tegen de wil en
wetgeving inzake BTW en inkomsten- de geest van de wet", een overtollige
belastingen dd. 16 januari 1989 las- beschouwing is;
Overwegende dat de appelrechters,
tens 'Romeo Bostoen e.a.' met diverse
bijlagen uitdrukkelijk verwees naar op grond van de door hen van de verhet
gerechtsdossier lastens melde aangifte van de Administratie
d'Andrimont en consoorten (N.V. Ce- van de Bijzondere Belastinginspectie
res e.a.), Daniel d'Hooghe van de firma gegeven uitlegging, wettig beslissen
Widamo; dat onder meer drie docu- dat met schending van de toen toementen werden toegevoegd naar aan- passelijke tekst van artikel 350, § 3,
leiding van controles van de Admini- van het Wetboek op de Inkomstenbestratie der douane en accijnzen m.b.t. lastingen, thans artikel461, § 1, van
het vervoer over de weg; dat de fei- het Wetboek op de Inkomstenbelasten, omschreven in deze aangifte en tingen 1992, en van artikel 74, § 3,
bijlagen, noch rechtstreeks noch indi- van het Wetboek van de Belasting over
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vonnis dat het verzet ongedaan verklaart
(1). (Artt. 152, § 1, 176 en 188 Sv.)

de Toegevoegde Waarde, strafvervolgingen werden ingesteld wegens fiscale misdrijven zonder voorafgaande
klacht of aangifte van een bevoegd en
daartoe behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar en dat die vervolgingen dan ook niet ontvankelijk zijn;

(RAINE)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1229.N)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 september 1995 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;

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

Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 188 Sv.,
doordat het bestreden vonnis beslist "dat
artikel 188 van het Wetboek van Sttafvordering specifiek de procedure van verschijning op verzet regelt, en uitdrukkelijk in al.
2 stelt dat het verzet als ongedaan wordt
beschouwd indien eiser op verzet niet persoonlijk verschijnt, en in dit geval er hem
enkel nog hoger beroep openstaat",

Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
28 januari 1997 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advcoaat-generaal - Advocaat : mr. R.
Tournicourt, Brussel.

terwijl bedoeld artikel 188 Sv. enkel bepaalt dat het verzet als ongedaan wordt beschouwd "indien de eiser in verzet niet verschijnt", m.a.w. niet bepaalt dat de eiser in
verzet persoonlijk dient te verschijnen, zodat terzake de gewone regels van verschijning, hetzij persoonlijk, hetzij in de persoon van een advocaat, van toepassing zijn :

Overwegende dat voor de politierechtbank- en voor de correctionele rechtbank in hager beroep zetelend- buiten de gevallen bepaald
bij artikel 152, § 2, eerste lid, Wethoek van Strafvordering, welke te dezen niet van toepassing zijn, de partijen krachtens de artikelen 152, § 1,
en 176 Wetboek van Strafvordering
verschijnen hetzij in persoon, al dan
niet bijgestaan door een advocaat, hetzij door een advocaat die hen vertegenwoordigt;
Dat artikel 188 Wetboek van Strafvordering hieraan geen afbreuk doet
en door zijn bewoordingen als dusdanig geen "persoonlijke" verschijning
oplegt;
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KAMER-

28 januari 1997

VERZET- STRAFZAKEN- VERVOLGING VOOR
DE POLITIERECHTBANK- NIET IN ARTIKEL
152, § 2, EERSTE LID, SV. OMSCHREVEN MISDRIJF - VONNIS IN HOGER BEROEP EN BIJ
VERSTEK GEWEZEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VERTEGENWOORDIGING DOOR
EEN ADVOCAAT- VERZET ONGEDAAN- WETTIGHEID.

Wanneer, buiten de gevallen bepaald bij art.
152, § 2, eerste lid, Sv., de beklaagde, eiser op verzet tegen een in hager beroep bij
verstek gewezen vonnis, niet persoonlijk
op de terechtzitting verschijnt maar zich
door een advocaat doet vertegenwoordigen, is naar recht niet verantwoord het
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(1) Zie Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 361);
"Belgisch strafprocesrecht, Story
scientica 1985, 486, nr. 618.
J.D'HAENENS,

Nr. 51

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat de appelrechters,
na te hebben vastgesteld dat eiser, beklaagde en opposant, niet persoonlijk op de terechtzitting verscheen en
dat zijn raadsman, mr. R. Hermans,
advocaat bij de balie te Leuven, voorhoudt "wettelijk gerechtigd te zijn beklaagde te mogen vertegenwoordigen ( ... ) en bet verzet derhalve
ontvankelijk zou zijn", eisers verzet tegen een verstekvonnis van 15 juni
1995 ongedaan verklaren na te hebben gezegd voor recht dat eiser op verzet niet rechtsgeldig is verschenen op
grond van de motivering: "dat artikel 188 van bet Wetboek van Strafvordering specifiek de procedure van
verschijning op verzet regelt, en uitdrukkelijk in al. 2 stelt dat bet verzet als ongedaan wordt beschouwd indien eiser op verzet niet persoonlijk
verschijnt, en in dit geval er hem enkel nog boger beroep openstaat; dat
waar echter ter zake bet verzet is gericht tegen een verstekvonnis in boger beroep uitgesproken, bet verzet
manifest niet ontvankelijk voorkomt";
Dat de appelrechters door aldus toch
de persoonlijke verschijning van eiser, beklaagde, noodzakelijk te achten, de beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat bet middel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op bet eerste middel dat niet tot
cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt bet bestreden vonnis;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van bet
vernietigde vonnis; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel, zitting houdende in boger beroep.

119

Nr. 51

2e

KAMER-

28 januari 1997

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- SUBSTITUUT-PROCUREUR DES
KONINGS GESPECIALISEERD IN FISCALE AANGELEGENHEDEN -ARRONDISSEMENT WAARIN
HIJ IS BENOEMD - TERRITORIALE BEVOEGDHEID- VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN
EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK- ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN ANDER ARRONDISSEMENT- RECHTSGELDIGHEID VAN DEVORDERING.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- SUBSTITUUT-PROCUREUR DES KONINGS
GESPECIALISEERD IN FISCALE AANGELEGENHEDEN -ARRONDISSEMENT WAARIN HIJ IS
BENOEMD - TERRITORIALE BEVOEGDHEIDVORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK- ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN ANDER ARRONDISSEMENT
- RECHTSGELDIGHEID VAN DE VORDERING.

3° STRAFVORDERING- FISCAAL

MISDRIJF- AANGIFTE DOOR FISCALE AMBTENAAR
- PROCUREUR DES KONINGS - INSTELLEN
VAN VERVOLGINGEN- ONTVANKELIJKHEIDAANGEGEVEN FElTEN - BEOORDELING.

4o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFENFISCAAL MISDRIJF -AANGIFTE DOOR FISCALE
AMBTENAAR- PROCUREUR DES KONINGSINSTELLEN VAN VERVOLGINGEN- ONTVANKELIJKHEID - AANGEGEVEN FEITEN- BEOORDELING.

5° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FISCAAL MISDRIJF
-AANGIFTE DOOR FISCALE AMBTENAARPROCUREUR DES KONINGS- INSTELLEN VAN
VERVOLGINGEN - ONTVANKELIJKHEID
AANGEGEVEN FEITEN- BEOORDELING.

6° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- NIEUWE KWALIFICATIE
VAN DE FEITEN- VEREISTEN.

7° STRAFVORDERING- STRAFVERVOL28 januari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advcoaatgeneraal-Advocaten: mrs. H. Smeyers en
J. Goethuys, Leuven.

GING WEGENS FISCAAL MISDRIJF- VERVOLGING VAN ORGAAN OF AANGESTELDE VAN DE
BELASTINGPLICHTIGE - AFWEZIGHEID IN HET
GEDING VAN DE BELASTINGPLICHTIGE EN DE
CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ- WETTIGHEID.
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go RECHTBANKEN

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- FISCAAL MISDRIJF- BIJ
EEN ANDERE GERECIITELIJKE OVERHEID AANHANGIG GESCHIL- UITSTEL VAN DE UITSPRAAK.

go BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FISCAAL MISDRIJF
- STRAFVERVOLGING- BIJ EEN ANDERE GERECHTELIJKE OVERHEID AANHANGIG GESCHIL
- UITSTEL VAN DE UITSPRAAK.

1o en 2° Doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de vordering, de omstandigheid dat een substituut-procureur des
Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden in het arrondissement
waarin hij is benoemd, een vordering opstelt wegens een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden, gericht aan de bevoegde
onderzoeksrechter van een ander arrondissement in het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep. (Artt. 151bis
Ger.W., 23 Sv.)
3°, 4° en 5° Wanneer de procureur des Konings wegens fiscale misdrijven strafrechtelijke vervolging instelt, wordt de
vraag of hij met die feiten bekend is geraakt door een klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde fiscale ambtenaren mede beoordeeld aan de hand van de
bij de aangifte gevoegde stukken (1). (Artt.
2g Sv., 350, § 3, W.I.B., thans 461, eerste lid, W.I.B. 1gg2, 74, § 3, W.B.T.W.)
6° In correctionele ofpolitiezaken maakt de
door een onderzoeksgerecht gewezen beschikking tot verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de erin vervatte kwalificatie
bij de vonnisgerechten aanhangig, doch
de feiten zoals ze blijken uit de stukken
van het onderzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de beschikking of dagvaarding ten grondslag liggen; die kwalificatie is voorlopig en het vonnisgerecht
heeft het recht en de plicht om, mits het
recht van verdediging wordt geeerbiedigd, aan de ten laste gelegde teiten hun
juiste omschrijving te geven (2). (Artt. 145
en 1g2 Sv.)
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7o Wanneer een beheerder of aangestelde
van de belastingplichtige als beklaagde
wegens een fiscaal misdrijf wordt vervolgd, is het in de zaak betrekken van de
belastingplichtige of van de civielrechtelijk aansprakelijke partij geen voorwaarde
van vervolgbaarheid of strafbaarheid van
de beklaagde (3). (Art. 73sexies W.B.T.W.)
go en go Wanneer de beklaagde de strafrechter heeft gewezen op het verband tussen de bij hem aanhangige strafzaak en
een andere zaak, maar zonder te concluderen tot uitstel van de uitspraak bij toepassing van art. 74, § 4, W.B.T.W,
schendt de rechter deze wetsbepaling niet
wanneer hij de uitspraak over de tenlastelegging niet uitstelt totdat aan die andere zaak een einde is gemaakt bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing (4).
(HOLLEVOET E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.g6.0Q3g.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1995 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Raphael
Hollevoet en Rita Devriendt:
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1 van de Wet van 17 april 1g7g
houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Stra:!Vordering, 22 en 23 van
het Wetboek van Stra:!Vordering, en 151bis
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, steunend
op de beoordelingsgegevens van het strafdossier, de aan de eisers ten laste gelegde
betichtingen bewezen verklaart, en de eisers hiervoor strafrechtelijk veroordeelt,
terwijl de strafvordering lastens de eisers, wegens feiten omschreven als inbreuken op het Wetboek van Inkomstenbelasting en het Wetboek inzake de belasting
over de toegevoegde waarde, gepleegd te
Blankenberge, werd ingesteld bij vordering dd. 7 september 1ggg, genomen door

(1) Zie Cass., 20 dec. 1994,A.R. nr. P.93.1054.N
(A.C., 1994, nr. 568); 6 juni 1995, A.R. nr.
P.94.0167.N (ibid., 1995, nr. 276).

(3) Zie Cass., 6 dec. 1983, A.R. nr. 8293 (A. C.,
1983-84, nr. 193).

(2) Cass., 23 sept. 1987,A.R. nr. 6005 (A.C.,
1987-88, nr. 51); 8 dec. 1992, A.R. nr. 5908 (ibid.,
1991-92, nr. 774).

(4) Zie Cass., 12 sept. 1995, A.R. nr.
P.95.0347.N (A. C., 1995, nr. 378; R.W, 1996-97,
742, met de noot S. Van Overbeke).
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de heer F. Desterbeck, substituut gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden (stuk
2 van het strafdossier); blijkens de bewoordingen ervan, deze vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek werd
genomen te Gent; deze vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek werd
gericht aan de onderzoeksrechter te Brugge;
luidens artikel 151bis van het Gerechtelijk Wetboek, de strafvordering wegens een
overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden kan uitgeoefend worden door de substituten gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden voor
de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen gelegen in het rechtsgebied van het hof van beroep van het arrondissement waar zij benoemd zijn; artikel
151bis, lid 2, evenwel bepaalt dat wanneer zij hun ambt moeten uitoefenen in een
ander arrondissement dan datgene waarin
zij benoemd zijn, zij geplaatst worden onder het toezicht en de rechtstreekse leiding van de procureur des Konings van het
arrondissement waar zij dat ambt uitoefenen; de onderzoeksrechter te Brugge derhalve niet rechtsgeldig kon worden geadieerd door een substituut gespecialiseerd in
fiscale aangelegenheden, handelend onder het toezicht en de rechtstreekse leicling van de procureur des Konings te Gent;

en terwijl, overeenkomstig de artikelen 1
van de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering, en 22 en 23 van
het Wetboek van Strafvordering, voor de
uitoefening van de strafvordering door het
openbaar ministerie, bevoegd zijn de procureur des Konings van de plaats van de
misdaad of van het wanbedrijf, die van de
verblijfi:>laats van de verdachte en die van
de plaats waar de verdachte kan worden
gevonden; deze bevoegdheidsregels van
openbare orde zijn; volgens de beschikking van de raadkamer waardoor het
vonnisgerecht werd geadieerd, de feiten van
de tenlastelegging zich hebben voorgedaan te Blankenberge, in het gerechtelijk
arrondissement Brugge; blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest, de eisers hun verblijfi:>laats hebben te Blankenberge, in het gerechtelijk arrondissement
Brugge, en zij daar ook konden worden gevonden; bijgevolg aileen de procureur des
Konings te Brugge bevoegd was om de
strafvordering lastens de eisers in te stellen; de handelingen van de onderzoeksrechter derhalve door nietigheid zijn aangetast, zodat de strafvordering niet op
regelmatige wijze door de raadkamer naar
het vonnisgerecht kon worden verwezen, en
het bestreden arrest niet wettig op grand
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van de beoordelingselementen van het
strafdossier kon besluiten tot de bewezenverklaring van de aan de eisers ten laste
gelegde feiten (schending van de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat in strijd met wat
in de toelichting van de memorie is
vermeld bij deze geen afschrift van een
arrest is gevoegd;
Overwegende dat, naar luid van artikel15lbis Gerechtelijk Wetboek, de
strafvordering wegens een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden kan
uitgeoefend worden door de substituten gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden voor de rechtbanken van
de gerechtelijke arrondissementen gelegen in het rechtsgebied van het hof
van beroep van het arrondissement
waar zij benoemd zijn; dat wanneer zij
hun ambt uitoefenen in een ander arrondissement dan datgene waarin zij
benoemd zijn, zij geplaatst zijn onder het toezicht en de rechtstreekse
leiding van de procureur des Konings
van het arrondissement waar zij hun
ambt uitoefenen;
Dat uit deze bepaling volgt dat deze
substituten in de vermelde materies
bevoegd zijn over het ganse rechtsgebied van het hof van beroep;
Dat de regeling van het toezicht en
de leiding van de substituten gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden een zaak van de inwendige dienst
van het openbaar ministerie is, waarmee de rechter zich niet mag inlaten;
Dat de omstandigheid dat een substituut gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden een vordering wegens
een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden opstelt in het arrondissement
waar hij is benoemd, gericht aan de
bevoegde onderzoeksrechter in een ander gerechtelijk arrondissement in het
rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep, geen afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de vordering;
Dat het middel faalt naar recht;
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Over het tweede middel : schending van
de artikelen 2 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek,

ministerie slechts een conclusie neerlegde, waarop de rechtbank de zaak in
voortzetting stelde op de terechtzitdoordat het bestreden arrest, steunend ting van 18 oktober 1993 "op verzoek
op de beoordelingsgegevens van het straf- van partijen ten einde te antwoordossier, de aan de eisers ten laste gelegde den op besluiten van O.M."; dat blijbetichtingen bewezen verklaart, en de ei- kens het proces-verbaal van de tesers hiervoor strafrechtelijk veroordeelt, rechtzitting van 18 oktober 1993 Mr.
terwijl overeenkomstig artikel 779 van R. Tournicourt namens eiser een conhet Gerechtelijk Wetboek, dat op grond van clusie en een kaft met stukken neerartikel 2 van ditzelfde wetboek toepasse- legde, het openbaar ministerie werd
lijk is voor de strafgerechten, een vonnis of gehoord in zijn uiteenzetting van de
arrest enkel kan worden gewezen door het zaak en vordering en de gedaagden in
voorgeschreven aantal rechters die aile zit- hun middelen van verdediging onttingen over de zaak hebben bijgewoond; dit wikkeld door hun advocaten, waarop
voorschrift geldt op straffe van nietigheid;
uit het proces-verbaal van de terechtzit- de rechtbank de zaak voor vonnis
ting van de Correctionele Rechtbank te stelde op 28 november 1993;
Brugge van 19 april1993, waarop door het
Dat uit de vaststellingen van deze
openbaar ministerie werd gevorderd, en processen-verbaal die niet van valsdoor de verdediging werd gepleit, en con- heid worden beticht, blijkt dat de geclusies werden genomen, de zetel was sa- hele behandeling van de zaak is gemengesteld uit de heren D'Hoest, Weymiers en Vandeputte; blijkens het proces- schied ter terechtzitting van 18
verbaal van de terechtzitting van 7 juni oktober 1993;
1993, waarop de zaak in voortzetting was
Dat het middel feitelijke grondslag
gesteld, en waarop door het openbaar mi- mist;
nisterie conclusies werden neergelegd,
waarna de zaak werd gesteld op de zitting van 18 oktober 1993, teneinde de verdediging toe te laten om te antwoorden op
de conclusies van het openbaar ministerie, de zetel was samengesteld uit de heren D'Hoest, Huyghebaert en Vandeputte;
volgens het proces-verbaal van de terechtzitting van 18 oktober 1993, waarop opnieuw werd gevorderd en gepleit, de zetel was samengesteld uit de heren D1Ioest,
Weymiers en Vandeputte; aldus blijkt dat
de rechters, die het vonnis van veroordeling van de correctionele rechtbank hebben gewezen, niet aile zittingen over de
zaak hebben bijgewoond; het vonnis derhalve door nietigheid is aangetast; het bestreden arrest het vonnis a quo, afgezien
van enkele wijzigingen, bevestigt; het bestreden arrest onder meer met betrekking tot de straftoemeting en de toegepaste wetsbepalingen verwijst naar de
beschouwingen van het vonnis a quo; het
bestreden arrest aldus de nietigheid van
het vonnis heeft ovetgenomen, en eveneens door nietigheid is aangetast (schending van de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat blijkens het
proces-verbaal van de terechtzitting
van de Correctionele Rechtbank te
Brugge van 7 juni 1993 het openbaar

Over het derde middel : schending van de
artikelen 74, § 3, van het Wetboek belasting over de toegevoegde waarde en 350, §
3, van het Wetboek van Inkomstenbelasting, zoals van toepassing v66r de wetswijziging bij de Wet van 28 december 1992, en
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt, en hun verweer dat de strafvordering onontvankelijk is, verwerpt, op
grond van de volgende motieven : "In casu
stelde het Openbaar Ministerie slechts vervolgingen in, met name vorderde de onderzoeksrechter op 13.12.90 om een gerechtelijk onderzoek te openen en o.m.
huiszoekingen uit te voeren, nadat het op
29.10.1990 kennis kreeg van feiten die,
naar luid van de belastingwetten en
uitvoerings besl uiten strafrechtelijk
sanctioneerbaar zijn, door een aangifte van
B.B.I.-ambtenaren, daartoe op 25.10.1990
regelmatig gemachtigd door hun directeurgeneraal, volledig conform artikel 29, lid 2,
Sv. De verplichte vraag om advies door de
procureur des Konings aan de fiscale administratie, voorafgaand aan de vervolgingen, zoals voorzien inzake directe belastingen bij artikel 350, § 3, W.I.B., thans
artikel461, § 1, en artikel 74, § 3, W.B.T.W.,
v66r de wetswijzigingen van 28 december
1992, is enkel van toepassing indien het
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Openbaar Ministerie kennis kreeg van fiscale misdrijven op een andere wijze dan via
klacht of aangifte van een daartoe behoorlijk gemachtigd fiscale ambtenaar, zoals in
casu gebeurd is. Beklaagden betwisten echter dat hoger vermelde aangifte betrekking heeft op dezelfde feiten als deze die
het voorwerp hebben uitgemaakt van de
vervolgingen, en menen derhalve dat het
voorafgaand advies diende gevraagd te worden. Het hof (van beroep) stelt echter vast
dat de machtiging van de bevoegde
directeur-generaal van de Administratie
van de Bijzondere Belastingsinspectie en de
ingevolge deze machtiging gedane aangifte of klacht, een welbepaalde zaak en
met name genoemde belastingsplichtigen
betreffen. De door de B.B.I. gedane aangifte dient in haar geheel gelezen te worden, met inbegrip van de bijgevoegde stukken. De gegeven machtiging en de daarop
volgende aangifte of klacht laat de strafvervolging toe van alle personen die bij de
feiten waarop ze betrekking hebben, betrokken zijn als dader, mededader of medeplichtige, zowel in eigen naam als in hun
hoedanigheid van bestuurder en!of zaakvoerder van een vennootschap. In casu worden de vier beklaagden reeds bij naam genoemd, met vermelding van hun hoedanigheden, op het eerste blad van de
aangifte, onder de rubriek 'betrokken personen'. Weliswaar vermeldt de aangifte dat
het fiscaal onderzoek lastens beklaagden
werd geopend naar aanleiding van bezwarende gegevens - in detail opgegeven die blijkeh uit een ander fiscaal gerechtsdossier lastens Pierre d'Andrimont en consoorten (zaak Ceres), nopens een circuit van
'zwarte bloem' in de jaren 1986 en 1987,
doch uit de inhoud van de aangifte en bijgevoegde stukken blijkt ondubbelzinnig dat,
naar aanleiding van de Ceres-bezwaren,
een doorgedreven fiscaal onderzoek werd
gevoerd bij de eerste en tweede beklaagde,
op herhaalde tijdstippen in het voorjaar
1990, waarbij vermoedens rezen van een
aanzienlijke zwarte omzet, ingevolge de
aankoop van zwarte bloem en de aankoop
van grote hoeveelheden niet gefactureerde
bijprodukten in de firma van derde en
vierde beklaagde. Blijkens de stukken was
eerste beklaagde zeer weigerachtig en absoluut niet cooperatief, ter gelegenheid van
het B.B.I.-onderzoek, zodat een oordeelkundige verificatie door de fiscale administratie niet mogelijk bleek (zie stuk 3 en 4
van de aangifte) en enkel een gerechtelijk onderzoek, gepaard gaande met huiszoekingen, de omvang van de fraude kon
aan het licht brengen. Het is zonder meer
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duidelijk dat de feiten waarvoor aangifte
werd gedaan, betrekking hebben op de vermoedens van een zwarte omzet in hoofde
van de eerste en tweede beklaagde, in
welke hoedanigheid ook, gerealiseerd o.m.
met de hulp van derde en vierde beklaagden en dat het gevoerde gerechtelijk onderzoek en de vervolgingen juist specifiek betrekking hadden op deze feiten,
juridisch omschreven in de dagvaarding. De
'feiten' waarvan beklaagden gewag rnaken in besluiten en die andere zouden zijn
dan de vervolgde feiten, zijn eigenlijk niets
anders dan gegevens illustratiefvermeld in
de aangifte, om de ernstige vermoedens van
zwarte omzet te staven. De aangifte wordt
niet beperkt tot een bepaald inkomensjaar, dienstjaar of aanslagjaar",
terwijl overeenkomstig de artikelen 74,
§ 3, B.T.W.-wetboek en 350, § 3, Wetboek
van Inkomstenbelasting, zoals van toepassing v66r de wetswijziging van 28 december 1992, de procureur des Konings, indien hij een vervolging wilde instellen
wegens feiten die luidens het B.T.W.Wetboek en het Wetboek van Inkomstenbelasting strafbaar waren, ertoe gehouden was het advies in te winnen van de
bevoegde gewestelijke directeur, tenzij hij
met de feiten bekend was geraakt ingevolge een klacht die was ingediend of een
aangifte die was gedaan door een daartoe
behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar;
deze verplichting tot voorafgaand advies
gold op straffe van onontvankelijkheid van
de strafvordering; door het bestreden arrest vastgesteld wordt dat in casu geen
voorafgaand advies werd gevraagd; het hof
van beroep derhalve diende na te gaan of
de feiten die door de beschikking tot verwijzing van de raadkamer voor het vonnisgerecht aanhangig werden gemaakt, dezelfde zijn als deze die vervat zijn in de
aangifte van B.B.I.-ambtenaren dd. 25 oktober 1990;
en terwijl, eerste onderdeel, de vraag op
welke feiten de machtiging van de bevoegde
directeur-generaal van de administratie van
de bijzondere belastingsinspectie betrekking had, niet relevant is; overeenkomstig de genoemde artikelen 74, § 3, en 350,
§ 3, uitsluitend determinerend is voor de
ontvankelijkheid van de strafvordering, de
feiten welke bedoeld zijn in de aangifte van
B.B.I.-ambtenaren dd. 25 oktober 1990; de
stukken welke gevoegd worden bij de aangifte, op zich niet bepalend zijn voor het
voorwerp van de aangifte, doch er enkel
kunnen toe strekken de aanduidingen vervat in de aangifte te preciseren of te interpreteren; het bestreden arrest aldus, in de
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mate het aanneemt dat de strafvordering
hoofdens de bedoelde fiscale misdrijven door
het openbaar ministerie ook regelmatig kan
ingesteld worden voor feiten die vervat zijn
in de bij de aangifte gevoegde stukken, doch
die niet voorkomen in de aangifte zelf,
schending inhoudt van de artikelen 74, § 3,
B.T.W.-Wetboek en 350, § 3, Wetboek van
Inkomstenbelasting, zoals van toepassing v66r de wetswijziging van 28 december 1992;

en terwijl, tweede onderdeel, bij de "vaststellingen" in de aangifte dd. 25 oktober
1990, enkel sprake is van de aankoop van
hoeveelheden bloem "in het zwart" aangekocht bij de N.V. Ceres, en, in dit verband,
zwarte verkopen in 1986 en 1987, het bestaan van twee facturen met hetzelfde
nummer en dezelfde datum, het ontbreken in het aankoopfacturenboek van de
bladzijden 59 en 60, zonder verdere precisering van het jaar waarop deze lacune betrekking heeft, en de niet-voorlegging van
documenten, gekoppeld aan het niet verstrekken van inlichtingen; bij de "overtredingen" aangeduid in de aangifte, enkel
melding wordt gemaakt van de artikelen
uit het B.T.W.-Wetboek en het Wetboek inzake Inkomstenbelasting, zonder precisering van de periode waarin deze misdrijven zouden zijn gepleegd; de eisers door de
raadkamer werden verwezen uit hoofde van
het niet te hebben aangegeven van omzet
betre:ffende de jaren 1988, 1989, en 1990,
en het nagelaten te hebben de verschuldigde belasting te voldoen op tijdstippen in
de jaren 1988, 1989, 1990 en 1991; het bestreden arrest, door aan te nemen dat de
feiten die door de raadkamer werden verwezen vervat liggen in de aangifte van de
B.B.I.-ambtenaren, deze aangifte interpreteert op een wijze die onverenigbaar is met
de inhoud en de bewoordingen ervan; de
aangifte geen enkel gewag maakt van de
niet-aangifte van omzet betre:ffende dejarel'l 1988, 1989 en 1990; het bestreden arrest integendeel vaststelt dat enkel een gerechtelijk onderzoek, gepaard gaande met
huiszoekingen, de omvang van de fraude
kon aan het licht brengen (arrest, blz. 9,
2de al.), en dat, precies in het kader van
deze huiszoekingen, in de slaapkamer van
de eisers een notaboekje werd aangetroffen bevattende de reele dagontvangsten van
de bakkerij sedert 23 januari 1988 tot 13 februari 1991 (arrest, blz. 16, 4de al.); aldus vastgesteld wordt dat de niet-aangifte
van omzet betre:ffende de jaren 1988, 1989
en 1990, die het voorwerp uitmaken van de
tenlasteleggingen, slechts konden gereleveerd worden aan de hand van het gerech-
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telijk onderzoek; het bestreden arrest aldus schending inhoudt van de bewijskracht
van de aangifte van B.B.I.-ambtenaren dd.
25 oktober 1990 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

en terwijl, derde onderdeel, in ondergeschikte orde, ook indien het Hof zou aannemen dat de stukken gevoegd bij de aangifte van de gemachtigde belastingambtenaren mede bepalend kunnen zijn
voor de feiten die het voorwerp kunnen uitmaken van een strafrechtelijke vervolging, vast te stellen is dat de bij de aangifte van de belastingambtenaren dd. 25
oktober 1990 gevoegde stukken, geen aangifte inhouden van feiten bestaande in het
niet te hebben aangegeven van omzet voor
de jaren 1988, 1989 en 1990, en het niet te
hebben voldaan aan de verschuldigde belasting op tijdstippen gedurende de jaren
1988, 1989, 1990 en 1991; het bestreden arrest aldus de bij de aangifte van de
belastingambtenaren dd. 25 oktober 1990
gevoegde stukken interpreteert op een wijze
die onverenigbaar is met de inhoud en de
bewoordingen van deze stukken, derhalve
schending inhoudt van de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, vierde onderdeel, het bestreden arrest aangetast is door een tegenstrijdigheid in de motieven; het tegenstrijdig is,
enerzijds, te oordelen dat de feiten die het
voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen vervat waren in de aangifte van de
belastingambtenaren dd. 25 oktober 1990,
en, anderzijds, vast te stellen dat de omvang van de fraude, en meer bepaald de
reele dagontvangsten van de bakkerij sedert 23 januari 1988 tot 13 februari 1991,
zoals vastgesteld via kennisname van de inhoud van het in de slaapkamer van de eisers in beslag genomen notaboekje, enkel
aan het licht konden gebracht worden via
een gerechtelijk onderzoek, gepaard gaande
met huiszoekingen; het bestreden arrest,
waarvan de motieven aangetast zijn door
tegenstrijdigheid, derhalve niet regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel
149 van de Grondwet);
en terwijl, vijfde onderdeel, het bestreden arrest, dat de eisers veroordeelt uit
hoofde van feiten van het niet te hebben
aangegeven van omzet betre:ffende dejaren 1988, 1989 en 1990, en het niet te hebben voldaan van de verschuldigde belasting op tijdstippen in de jaren 1988, 1989,
1990 en 1991, zonder dat deze feiten het
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voorwerp hebben uitgemaakt van een aangifte van een daartoe behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar, en zonder dat betreffende deze feiten, waarvan vastgesteld
wordt dat zij enkel aan het licht konden komen ingevolge een gerechtelijk onderzoek,
gepaard gaande met huiszoekingen,
voorafgaandelijk aan de instelling van de
strafVordering, door de procureur des Konings een advies werd gevraagd aan de bevoegde gewestelijke directeur, schending inhoudt van de artikelen 74, § 3, van het
Wetboek belasting over de toegevoegde
waarde en 350, § 3, van het Wetboek van
Inkomstenbelasting, zoals deze van toepassing waren v66r de wetswijziging bij de
Wet van 28 december 1992 :

::r:::==--=--::_ ---------------
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Overwegende dat de feiten die in de
klacht of aangifte zijn vermeld, mede
worden beoordeeld aan de hand van de
bij de klacht of aangifte gevoegde stukken;
Overwegende dat de appelrechters
niet zeggen dat de stukken gevoegd bij
de aangifte, op zich bepalend zijn,
maar slechts : "de door de B.B.I. gedane aangifte client in haar geheel gelezen te worden, met inbegrip van de
bijgevoegde stukken";
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters,
na de inhoud van de aangifte van de
Overwegende dat artikel 7 4, § 2, administratie van de Bijzondere BeB.T.W.-Wetboek en artikel 350, § 2, lastinginspectie te hebben vermeld,
W.I.B. - thans artikel460 W.I.B. 1992 considereren: ''het is zonder meer dui- bepalen dat het openbaar ministe- delijk dat de feiten waarvoor aangifte
rie, ter zake van de misdrijven om- werd gedaan, betrekking hebben op
schreven in de vermelde wetboeken of vermoedens van een zwarte omzet in
van de ter uitvoering ervan genomen hoofde van de eerste en de tweede (eibesluiten, geen vervolging mag instel- ser), in welke hoedanigheid ook, gelen indien het kennis heeft gekregen realiseerd o.m. met de hulp van derde
van de feiten ten gevolge van een en vierde (eiser) en dat het gevoerde
klacht of een aangifte van een amb- gerechtelijk onderzoek en de vervoltenaar die niet de machtiging had gingen juist specifiek betrekking hadwaarvan sprake in artikel29, tweede den op deze feiten, juridisch omschreven in de dagvaarding; de 'feiten'
lid, Wetboek van Strafvordering;
waarvan (de eisers) gewag maken in
Dat artikel 74, § 3, B.T.W.-Wetboek besluiten en die andere zouden zijn
en artikel 350, § 3, W.I.B. - thans ar- dan de vervolgde feiten, zijn eigentikel 461 W.I.B. 1992-, in de versie lijk niets anders dan gegevens illustot aan de wijziging ervan door de wet tratiefvermeld in de aangifte, om de
van 28 december 1992, bepaalden dat ernstige vermoedens van zwarte omtenzij de procureur des Konings met zet te staven; de aangifte wordt niet
de feiten bekend is geraakt ingevolge beperkt tot een bepaald inkomenseen klacht die is ingediend of een aan- jaar, dienstjaar of aanslagjaar";
gifte die is gedaan door ambtenaren
Dat de appelrechters met de vervan de belastingbesturen van het Mi- melding van de inhoud van de aannisterie van Financien die daartoe be- gifte van de administratie van de Bijhoorlijk gemachtigd zijn, hij, indien hij zondere Belastinginspectie, noch met
een vervolging wil instellen wegens fei- de vermelde consideransen, van deze
ten die naar luid van deze wetboe- aangifte een interpretatie geven die
ken of van de ter uitvoering ervan ge- met de bewoordingen erva:n onvernom en besluiten strafrechtelijk enigbaar is en derhalve de bewijsstrafbaar zijn, het advies moet vra- kracht ervan niet miskennen;
gen van al naar gelang het geval de
Wat het derde onderdeel betreft :
gewestelijke directeur van de belasOverwegende dat de appelrechters
ting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of de geweste- in verband met de bij de aangifte van
lijke directeur der directe belastingen; de administratie van de Bijzondere Belastinginspectie gevoegde stukken
Wat het eerste onderdeel betreft : slechts considereren : "blijkens de
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stukken was eerste (eiser) zeer weigerachtig en absoluut niet cooperatief, ter gelegenheid van het B.B.I.onderzoek, zodat een oordeelkundige
verificatie door de fiscale administratie niet mogelijk bleek (zie stuk 3 en 4
van de aangifte) en enkel een gerechtelijk onderzoek, gepaard gaande met
huiszoekingen, de omvang van de
fraude kon aan het licht brengen";
Dat de appelrechters met de vermelde consideransen van de bij de
aangifte gevoegde stukken geen interpretatie geven die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan niet
miskennen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, te oordelen welke
de feiten zijn die het voorwerp uitmaakten van de aangifte van de
belastingambtenaren, anderzijds, vast
te stellen dat de juiste omvang van de
fraude welke deze feiten hebben teweeggebracht, slechts aan het licht
kon worden gebracht door een gerechtelijk onderzoek;
Wat het vijfde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
slechts een gevolgtrekking is uit de
eerste vier onderdelen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel : schending van de
artikelen 1 van de Wet van 17 afril 1878
houdende de Voorafgaande Tite van het
Wetboek van StrafVordering, 130 van het
Wetboek van StrafVordering, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en van
het algemeen rechtsbeginsel dat het vonnisgerecht enkel uitspraak kan doen over feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt,
doordat het bestreden arrest de eisers
strafrechtelijk veroordeelt uit hoofde van de
ten laste gelegde betichtingen; het bestreden arrest met betrekking tot de ''heromschrijving" van de feiten die het voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen A
I, B en C I, overweegt: "Uit het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting blijkt
duidelijk dat de niet aangegeven werkelijke omzet en winsten van de bakkerij uitgebaat door eerste en tweede beklaagde, betrekking heeft op hun personenbelasting.
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Het hof(van beroep) neemt dus aan dat de
in de dagvaarding vermelde vennootschappen, patrimoniumvennootschappen zijn,
doch dat de echtgenoten HollevoetDevriendt de bakkerijen ten persoonlijken
titel hebben uitgebaat als zelfstandigen, en
de inkomsten ervan in hun aangiftepersonenbelasting diende aangegeven te
worden.
Dat de bakkerijen 'persoonlijk' werden
uitgebaat, en niet door de vermelde vennootschappen, blijkt overduidelijk uit tal
van in het dossier gevoegde stukken, als
leveringsbons, facturaties, personeelsregister, belastingaangiften, aanslagbilj etten, onderzoek bij de boekhouder ... enz.
Om deze redenen heeft het hof (van beroep) de tenlasteleggingen A I, B en C I,
zeer partieel aangevuld en/ofverbeterd, zoals hierboven aangehaald. In tegenstelling tot wat de eerste en tweede beklaagde
voorhouden, gaat het om identiek dezelfde
feiten als deze die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vervolgingen,
namelijk de fiscale niet-aangifte van de
reele omzet van de door eerste en tweede
verdachte uitgebate bakkerijen, in welke
hoedanigheid ook. Uit de termen zelfvan
de oorspronkelijke aangifte van de BBI aan
het parket blijkt eveneens dat een doorgedreven onderzoek nopens o.m. het nietaangeven van de reele omzet van de bakkerijen wordt beoogd, zonder dat de stelling
wordt weerhouden dat de bakkerijen door
voormelde vennootschappen zouden zijn
uitgebaat; de relatie tussen de uitbating en
deze vennootschappen heeft juist het voorwerp uitgemaakt van het gerechtelijk onderzoek.
Dat bij de verwijzingsbeslissing door de
raadkamer, op vordering van de procureur des Konings, een verkeerde kwalificatie werd weerhouden door de uitbating
toe te schrijven aan de vennootschappen,
doet geen afbreuk aan de verplichting van
de feitenrechter om de juiste kwalificatie
aan dezelfde feiten te geven. Het hof (van
beroep) stelt eveneens vast dat de eerste en
tweede beklaagde zich terloops de debatten v66r het hof (van beroep) zeer omstandig hebben verdedigd nopens de herkwalificatie van de feiten, zoals o.m. blijkt
uit de termen van de besluiten van hun
raadsman, onder de bladzijden 11 tot en
met 19, neergelegd v66r het hof (van beroep). Er kan derhalve geen sprake zijn van
schending van de rechten van verdediging",

terwijl overeenkomstig artikel 1 van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van
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StrafVordering, de rechtsvordering tot toepassing van de straffen niet kan worden
uitgeoefend dan door de ambtenaren die de
wet daarmee belast; overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering en het terzake algemeen geldend
rechtsbeginsel, na een gerechtelijk onderzoek, het vonnisgerecht enkel uitspraak
kan doen over de regelmatig door de raadkamer aanhangig gemaakte feiten; de eisers door de raadkamer naar het vonnisgerecht werden verwezen uit hoofde van
het niet vermelden in de B.T.W. aangiften van de "B.V.B.A. Bakkerij Raf' (nadien de "N.V. Tiffany") van een gedeelte van
de omzet gedurende de jaren 1988 tot 1990,
het niet afdragen door deze vennootschap
van de B.T.W. op de niet aangegeven omzet, en het niet aangeven in de aangifte
vennootschapsbelasting van de inkomsten gerealiseerd met deze niet aangegeven omzet; de eisers door het bestreden arrest worden veroordeeld wegens de nietaangifte van omzet als zysieke persoon, het
niet afdragen van deze niet aangegeven
omzet, en het niet aangeven in de aangifte personenbelasting van de inkomsten gerealiseerd met de niet aangegeven
omzet; als de feiten waarover het vonnisgerecht uitspraak kan doen te beschouwen zijn, de materiele handelingen of onthoudingen die de grondslag vormen van de
tenlastelegging die door de raadkamer bij
het vonnisgerecht werd aanhangig gemaakt; de strafrechtelijk gesanctioneerde
onthouding om zijn omzet op de wettelijk
bepaalde wijze aan te geven in de personenbelasting verschillend is van het strafrechtelijk gesanctioneerd verzuim om overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake
een juiste aangifte te doen in het kader van
de vep_nootschapsbelasting, als zaakvoerder van de vennootschap; zodat het bestreden arrest, enerzijds, door te beslissen dat
de feiten waarvoor wordt veroordeeld dezelfde zijn als deze die het voorwerp uitmaken van de beschikking tot verwijzing,
de akte houdende deze beschikking tot verwijzing interpreteert op een wijze die onverenigbaar is met de inhoud en de bewoordingen ervan, derhalve schending
inhoudt van de bewijskracht van dit stuk
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en, anderzijds, door de eisers te veroordelen wegens feiten die niet het voorwerp uitmaken van de beschikking tot verwijzing van
de raadkamer, zich begeeft op het vlak van
de uitoefening van de strafvordering (schending van artikel 1 van de Wet van 17 april
1878 houdende de Voorafgaande Titel van
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het Wetboek van StrafVordering), en artikel 130, alsook het algemeen rechtsbeginsel dat het vonnisgerecht enkel uitspraak
kan doen over regelmatig aanhangig gemaakte feiten, miskent :

Overwegende dat de onvolledige
B. T.W.-aangifte, het niet tijdig voldoen van de B.T.W. en het niet
uitreiken van factuur aan de medecontractant, dezelfde misdrijven zijn
en met dezelfde strafbepalingen worden bestraft, onverschillig of de belastingplichtige een fYsiek persoon of een
rechtspersoon is; dat het niet aangeven van bepaalde inkomsten in het
aangifteformulier inzake directe belastingen hetzelfde misdrijf is en met
dezelfde strafbepalingen wordt bestraft, onverschillig of de aangifte
moest gebeuren in de personenbelasting dan wel in de vennootschapsbelasting;
Overwegende dat, in correctionele of
politiezaken, de door een onderzoeksgerecht gewezen beschikking tot
verwijzing of de dagvaarding om voor
het vonnisgerecht te verschijnen, niet
de erin vervatte kwalificatie bij de
vonnisgerechten aanhangig maakt,
doch de feiten zoals ze blijken uit de
stukken van het onderzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de beschikking of dagvaarding ten grondslag lagen; dat de eerste kwalificatie in
wezen voorlopig is en het vonnisgerecht het recht en de plicht heeft
om, mits het recht van verdediging
wordt geeerbiedigd, aan de ten laste
gelegde feiten hun juiste omschrijving te geven; dat de vaststelling door
het vonnisgerecht dat de hergekwalificeerde feiten dezelfde zijn als de
feiten welke staan aangegeven in de
door het onderzoeksgerecht gewezen
beschikking tot verwijzing of in de
dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen, berust op een
feitelijke en derhalve onaantastbare
beoordeling;
Overwegende dat de appelrechters
met de door het middel bekritiseerde
consideransen de feitenidentiteit vaststellen en van de wetsomschrijving
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van de telastleggingen geen interpretatie geven, maar slechts oordelen dat
uit de bewoordingen van de oorspronkelijke aangifte van de bijzondere
belastingsinspectie - op grond waarvan het instellen van het gerechtelijk onderzoek werd gevorderd - blijkt
dat in de verwijzingsbeslissing, op vordering van de procureur des Konings,
een verkeerde kwalificatie werd aangehouden; dat ze derhalve de bewijskracht van de verwijzingsbeslissing
niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel : schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de aan de
eisers ten laste gelegde betichtingen A I, II,
en B, bewezen verklaart, en de eisers hiervoor veroordeelt; het bestreden arrest in
verband met het vereiste bedrieglijk opzet overweegt: "Het bedrieglijk opzet ofhet
oogmerk om te schaden, nl. het oogmerk
om systematisch fiscaal te frauderen en
zich aldus onrechtmatig te verrijken ten
koste van de Staat, blijkt uit de concrete gegevens van het strafdossier, daar waar de
eerste en tweede beklaagde (eisers in cassatie) gedurende een lange periode onjuiste berekeningsnota's van de 'forfaits'
hebben ingediend door bepaalde parameters, vnl. de hoeveelheden aangekochte
bloem en andere bijprodukten, gevoelig onder te waarderen",
terwijl het bestreden arrest aldus niet
antwoordt op het regelmatig door de eisers bij conclusie ingeroepen verweer,
waarin zij inriepen dat uit geen enkel stuk
in het strafdossier blijkt dat voor dejaren 1988, 1989 en 1990, waarop de tenlasteleggingen betrekking hebben, de parameters werden vervalst; de eisers meer
bepaald lieten gelden : "Concluanten wijzen erop dat het enkele verschil tussen de
aangegeven omzet (berekend overeenkomstig het forfait) en de werkelijk omzet niet
wijst op een bedrieglijke intentie. Dit zou
echter wel het geval zijn mochten concluanten de parameters zelf, overeenkomstig dewelke het forfait berekend zou worden, 'vervalst' hebben. Geen enkel stuk of
element in het strafdossier wijst er echter op dat concluanten in de jaren 19881990, de parameters (waarop het forfait berekend werd) op enige wijze vervalst
zouden hebben of m.a.w. dat zij zich bij de
berekening van de aangegeven omzet voor
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de jaren 1988-1990 van valse parameters
bediend zouden hebben" (conclusies, blz. 31,
laatste al. en 32); zodat het bestreden arrest, dat niet antwoordt op de regelmatig
door de eisers neergelegde conclusies, niet
regelmatig is gemotiveerd (schending van
artikel149 van de Grondwet):

Overwegende dat de appelrechters,
door hun motivering in het middel
aangehaald, de feitelijke gegevens
waarop zij hun beslissing laten steunen, vermelden, zodoende de door de
eisers aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpen,
hierdoor hun conclusies beantwoorden, en de beslissing regelmatig met
redenen omkleden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zesde middel : schending van artikel14.1 en 14.3.g, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New York
op 19 december 1966, en goedgekeurd bij
Wet van 15 mei 1981, en artikel 6.1 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950, en goedgekeurd bij Wet
van 13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest eerste eiser veroordeelt uit hoofde van de tenlastelegging van het te hebben nagelaten aan
de administratie, op haar verzoek, aile hoeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen; het bestreden
arrest terzake overweegt : "Ten onrechte
houdt de eerste beklaagde voor dat hij niet
gehouden was tot voorlegging van de in de
tenlastelegging C 1 genoemde documenten, omdat hij, krachtens artikel14.3.g van
het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van New York
dd. 19.12.1966 een zwijgrecht heeft. Hierbij tracht de beklaagde zijn stelling te staven op grond van een gebrekkige lezing van
het in besluiten geciteerd arrest van het
Hofvan Cassatie van 23.01.1992. Dit arrest stelt principieel dat artikel 6, § 1, van
het Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele vrijheden en
artikel14 van het Internationaal Verdrag
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, niet toepasselijk zijn in betwistingen
over rechten en plichten in fiscale zaken,
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zoals bijvoorbeeld de plicht van de belastingplichtige om inlichtingen aan de Administratie te verstrekken, uitgezonderd de
gevallen waarin de fiscale procedure uitmondt of zal uitmonden in een strafrechtelijke sanctie die voortvloeit uit een inbeschuldigingstelling in de zin van deze
bepalingen (= ' ... saufle cas oil une procedure fiscale aboutit ou peut aboutir a une
sanction procedant d'une accusation en matiere penale au sens de ces dispositions ... )'.
Er kan derhalve geen sprake zijn van een
zwijgrecht uit hoofde van de belastingplichtige zolang er geen strafvervolgingen worden ingesteld of betrokkenen strafrechtelijk niet in verdenking worden gesteld
voor feiten die het voorwerp uitmaken van
een fiscaal controleonderzoek. De verplichte
informatieverstrekking aan de fiscus kan in
dergelijk geval niet gelijkgesteld worden
met de gedwongen medewerking aan de
bewijslevering van een misdrijf. Een
controleonderzoek van de B.B.I. behoort tot
de normale routineuze onderzoeksactiviteiten van de fiscale administraties,
zelfs als deze later aanleiding geven tot een
strafvervolging. Enkel wanneer voorafgaand aan oftijdens de fiscale controle, hetgeen in casu zeker het geval nog niet was,
de belastingplichtige reeds in verdenking is
gesteld of las tens hem een gerechtelijk onderzoek of vooronderzoek zou zijn geopend wegens fiscaal strafbare feiten, die
juist het voorwerp uitmaken van het
fiscaal controle-onderzoek, zou het
zwijgrecht kunnen geschonden worden op
strafrechtelijk gebied en zou de aldus verzamelde informatie enkel mogen aangewend worden met het oog op een juiste
belastingsheffing, doch zou als bewijs in de
strafzaak moeten geweerd worden. De
strafbare weigering om aan de fiscus documenten voor te leggen, gebeurde in
hoofde van de eerste beklaagde, zoals voldoende getrouw en onbetwistbaar in het
dossier gerelateerd door de tussengekomen
B.B.I.-ambtenaren en door de beklaagde
zelf toegegeven, vooraleer er ooit sprake
was van rechtsvervolgingen. Had beklaagde
cooperatief aan de fiscale controle meegewerkt, dan zou hij achteraf nooit vervolgd geweest zijn wegens de tenlastelegging C 1",

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
14.3.g van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, eenieder bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvordering het recht heeft om niet te
worden gedwongen tegen zichzelf te
getuigen of een bekentenis af te leggen; dit
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zwijgrecht zowel betrekking heeft op de afwezigheid van een verplichting tot mondelinge verklaringen als op een meewerkverplichting via het voorleggen van
schriftelijke documenten, wanneer dit er
zou toe leiden dat iemand gedwongen wordt
om bij te dragen aan de bewijslevering tegen zichzelf; dit zwijgrecht ook een fundamenteel aspect is van het recht op eerlijke behandeling van zijn zaak in de zin
van artikel14.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
Rechten en artikel 6.1 van het Europees
Verdrag over de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; de eisers voor het hof van beroep lieten gelden dat zij op basis van genoemd
artikel 14;3.g het recht hadden de
voorlegging te weigeren van uittreksels van
bankrekeningen, een personeelsregister, en
een bouwdossier; het begrip strafvervolging in de genoemde verdragsbepalingen een autonome materiele betekenis
heeft, welke niet overeenstemt met de
draagwijdte van de begrippen "instelling van de strafvordering" of "inverdenkingstelling" naar Belgisch recht; in de
zin van genoemde verdragsbepalingen
sprake is van een inverdenkingstelling
van zodra maatregelen worden genomen
die inhouden dat aan een bepaalde persoon een strafrechtelijk verwijt wordt gemaakt, en die een weerslag hebben op zijn
toestand; het bestreden arrest aldus, door
de toepassing van het zwijgrecht afhankelijk te maken van het bestaan van een
reeds geopend gerechtelijk onderzoek of een
formele inverdenkingstelling, de artikelen 14.1 en 14.3.g, I.V.B.P.R en 6.1 E.V.R.M.
miskent;
en terwijl, tweede onderdeel, zo de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 en 14.3.g,
I.V.B.P.R. in beginsel niet toepasselijk zijn
in betwistingen over rechten en plichten in
fiscale zaken, dit nochtans wei het geval is
wanneer de fiscale procedure uitmondt of
zal uitmonden in een strafrechtelijke sanetie die voortvloeit uit een inbeschuldigingstelling in de zin van genoemde verdragsbepalingen; het zwijgrecht dus ook
toepasselijk kan zijn vooraleer sprake is
van een strafvervolging of een inverdenkingstelling in de formele zin; het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat het
fiscaal onderzoek lastens de eisers werd geopend naar aanleiding van bezwarende gegevens, in detail opgegeven in de aangifte
van de B.B.I.-ambtenaren, die blijken uit
een ander fiscaal gerechtsdossier lastens
Pierre d'Andrimont en consoorten (zaak
Ceres), nopens een circuit van "zwarte
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bloem" in de jaren 1986 en 1987, en
dat "naar aanleiding van de Ceres-bezwaren, een doorgedreven fiscaal onderzoek" werd gevoerd bij de eisers (arrest, blz. 8, in fine); het bestreden arrest
verder aangeeft dat slechts nadat door de
Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel aan de fiscale administratie inzage werd verleend in het strafrechtelijk Ceres-dossier, op grond van deze
stukken een doorgedreven fiscaal onderzoek bij de eisers werd uitgevoerd
(arrest, blz. 9, in fine en 10, 1e al.); blijkens de vaststellingen van het bestreden
arrest zelf, het fiscaal onderzoek aldus geschiedde op grond van een bestaande verdenking, en enkel met de bedoeling om verder bewijs te vergaren ter substantiering
van die verdenking; het bestreden arrest aldus niet wettelijk kon oordelen dat het ging
om een louter "controle-onderzoek" of een
"normale routineuze onderzoeksactiviteit";
blijkens de geciteerde vaststellingen van
het arrest, op het ogenblik van het fiscaal onderzoek ondubbelzinnig reeds een
verdenking lastens eiser bestond, en deze
in die omstandigheden zich kon beroepen
op het recht om niet te worden gedwongen om tegen zichzelf te getuigen of mee te
werken aan de bewijslevering lastens hem;
het bestreden arrest aldus, door met
miskenning van dit recht, eiser(s) te veroordelen uit hoofde van de tenlastelegging C 1, schending inhoudt van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag over de
Bescherming van de Rechten van de Mens
en 14.1 en 14.3.g, van het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten :

Overwegende dat het middel alleen
de eerste eiser aanbelangt en diens
veroordeling wegens de telastlegging
C 1 betreft, inzonderheid overtreding
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden van de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, door "de administratie, op haar verzoek, zonder
verplaatsing, met het oog op het nazien ervan, alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk
zijn om het bedrag van de belastbare
inkomsten van de P.V.B.A. Bakkerij
Raf (thans N.V. Tiffany) te bepalen,
meer bepaald nagelaten te hebben tot
bedrijfsdoeleinden aangewende bankrekeningen, personeelsregister en
bouwdossier voor te leggen";

Nr. 51

Dat de appelrechters dit feit niet in
aanmerking nemen als bewijs van de
gegrondheid van de overige telastleggingen;
Overwegende dat het arrest eiser tot
een strafveroordeelt van zes maand,
met uitstel gedurende drie jaar, en een
geldboete van 400.000 frank en vervangende gevangenisstraf van drie
maand, wegens A, I en II, deelneming
aan een overtreding met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk om te schaden van de bepalingen van het B.T.W.Wetboek en van uitvoeringsbesluiten,
B, deelneming aan een overtreding
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en van
uitvoeringsbesluiten en C, 1, overtreding met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden van de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen hoger vermeld;
Dat deze straf naar recht is verantwoord door de tegen eiser bewezen verklaarde telastleggingen A, I en II, en
B, zodat het middel, nu het alleen betrekking heeft op de telastlegging C, 1,
niet tot cassatie kan leiden, mitsdien
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorzieningen van Andre
Lampo en Maria Hautekiet :
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 73sexies van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde,
doordat de aangevochten beslissing 3" en
4" eisers veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van zes maanden, met uitstel van strafuitvoering gedurende drie jaar,
en een geldboete van tweehonderdduizend
frank op grond dat men de betichting A III
in hoofde van de eisers bewezen acht,
terwijl betichting A Ill gebaseerd is op
een inbreuk van art. 73 en art. 73sexies
van het Wetboek van de belasting op
de toegevoegde waarde, welke stelt :
"Personen die als daders of als medeplichtigen bedoeld in de artikelen 73 en 73bis
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werden veroordeeld zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting. De natuurlijke personen of de rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de geldboeten en kosten die bet gevolg zijn van de veroordelingen welke krachtens de artikelen 73 tot
73quater tegen hun aangestelden of beheerders, zaakvoerders ofvereffenaars zijn
uitgesproken". Aangezien 3" en 4" eisers als
respectievelijk bestuurder en aangestelde
van de N.V. Brugse roomcentrale A. Lampo
werden veroordeeld voor inbreuken op art.
73 en 73sexies van bet WB.T.W. Dat de inbreuken aldus werden begaan in de bediening van burgerlijk aansprakelijke firma,
de N.V. Brugse roomcentraleA. Lampo. Dat
deze rechtspersoon echter nooit inzake werd
geroepen door bet openbaar ministerie. De
ganse procedure is bijgevolg nietig daar de
fiscale wetgeving van dwingend recht is en
elke inbreuk tot nietigheid leidt. Aangezien de burgerlijk aansprakelijke partij niet
inzake werd betrokken doch volgens art.
73sexies W.B.T.W. wei burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk moet zijn is de ganse
strafrechtspleging nietig. Op basis van art.
73sexies W.B.T.W. diende bet openbaar ministerie de rechtspersoon N.V. Brugse roomcentrale A. Lampo eveneens te dagvaarden. Zodat de feitenrechter de aangevochten beslissing niet naar recht verantwoordt
gezien de manifeste schending van de artikelen 73 en 73sexies van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde :

Overwegende dat het in de zaak betrekken van de belastingplichtige of
van de civielrechtelijk aansprakelijke geen voorwaarde is van vervolgbaarheid of strafbaarheid van de beklaagde wegens een fiscaal misdrijf;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van art. 74 W.B.T.W., art. 149
Grondwet en van de rechten van de verdediging,
doordat de aangevochten beslissing 3" en
4" eisers veroordeelt tot zes maanden gevangenisstraf, met uitstel3 jaar, en 200.000
frank boete op grond van de motivering in
punt 2 van bet arrest zijnde : "Volledig ten
onrechte stellen de derde en vierde beklaagden zich vragen nopens de regelmatigheid van de vervolgingen lastens Pierre
d'Andrimont en consoorten in de zaak Ceres en houden voor de wettigheid van de in
die zaak gevolgde procedure niet te kunnen controleren. Uit geen enkel aange-
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voerd element blijkt dat de gegevens uit het
Ceres-dossier, die aanleiding gaven tot vermoedens van een zwarte omzet uit hoofde
van eerste en tweede beklaagde, op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Wei integendeel vermeldt de aangifte van de
B.B.I. uitdrukkelijk dat de beer Procureurgeneraal bij bet Hofvan Beroep te Brussel op 21.12.1987, 25.02.1988 en 29.04.1988
aan de fiscale administratie inzage gaf in
het Ceres-dossier (nr. 81/87), en werden in
bijlage aan voormelde aangifte stukken uit
dit dossier gevoegd die bezwarend zijn voor
eerste en tweede beklaagde. N a voormelde
stukken regelmatig te hebben bekomen van
gerechtelijke overheid, voerde de B.B.I. een
doorgedreven fiscaal onderzoek bij eerste en
tweede beklaagde, waarbij ook gegevens
van fiscale ontduiking aan bet licht kwamen in hoofde van de derde en vierde beklaagde. De rechtsgeldige aangifte van de
B.B.I., waarin verwezen wordt naar de data
van de toelatingen tot inzage uitgaande van
de Procureur-generaal, is een o:fficieel stuk
dat aan de procureur des Konings te
Brugge werd overgemaakt en waarvan
dient aangenomen worden dat de verwijzingen naar bepaalde machtigingen niet
vals zijn. In deze omstandigheden neemt
het hof (van beroep) aan dat de inzage in
bet Ceres-dossier op regelmatige wijze is
verleend en dat de gegevens uit dit dossier op regelmatige wijze werden geput en
dat de gevolgde procedure door geen enkele onregehnatigheid en/of onwettigheid is
aangetast. De rechten van de verdediging
worden niet geschonden, nu blijkt dat de
vereiste machtigingen tot inzage in bet
Ceres-dossier werden verleend. Een scherrding van de rechten van de verdediging kan
niet afgeleid worden uit bet enkele feit dat
bet hof (van beroep) niet zou ingaan op bet
verzoek van de verdediging om nutteloze
aanvullende onderzoeksverrichtingen te bevelen, zoals nopens de samenstelling van
bet Ceres-dossier of de voeging ervan, nu
de wettelijkheid van de vervolgingen lastens d'Andrimont en consoorten niet aan de
orde is. Aile veronderstellingen nopens de
nietigheid van bet dossier lastens
d'Andrimont en consoorten, zijn trouwens
!outer hypothetisch en niet gesteund op
enig concreet element. De stukken uit bet
Ceres-dossier werden immers regelmatig
bekomen (zie boger) en de B.B .I. he eft ze
wetmatig benut tijdens bet fiscaal onderzoek, alsook er melding van gemaakt ter
gelegenheid van de regelmatige aangifte
aan het parket te Brugge",
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terwijl, eerste onderdeel, aangezien art.
74, 4", WB.T.W stelt: "Indien voor het sluiten van de debatten voor een strafrechter, bij een andere gerechtelijke overheid
een geschil aanhangig wordt gemaakt over
de toepassing van een bepaling van dit wethoek of van een ter uitvoering ervan genomen besluit, moet de rechter bij wie de
strafvordering aanhangig is, indien de oplossing van het geschil hem van die aard
schijnt te zijn dat ze een invloed kan hebben op de strafvordering, de uitspraak over
de tenlasteleggingen of over Mm ervan uitstellen totdat aan het geschil een einde is
gemaakt door een in kracht van gewijsde
gegane beslissing. Tijdens dat uitstel is de
verjaring van de strafvordering geschorst".
Waar 3" en 4" eisers in hun besluiten voor
het Hofvan Beroep te Gent (o.a. op blz. 4)
duidelijk stellen dat de huidige procedures gebaseerd zijn en ontstaan zijn uit de
procedure lastens d' Andrimont en de al of
niet nietigheid van deze procedure rechtstreeks belang heeft voor de procedure tegen de eisers heeft het hof (van beroep)
haar uitspraak niet uitgesteld en aldus art.
74, 4", WB.T.W. geschonden;
tweede onderdeel, aangezien 3" en 4" eisers in hun besluiten in beroep op blz. 4
stellen : "Indien het onderzoek lastens
d'Andrimont formeel niet in orde was, dan
was ook dat tegen Hollevoet het niet en dus
ook dat tegen concluanten niet. Er is dus
wel degelijk ('een verband') tussen de zaak
d'Andrimont en de huidige zaak en de rechten van verdediging in huidige zaak worden wel degelijk geschonden door het feit
dat het voor concluanten onmogelijk gemaakt wordt te controleren of het onderzoek lastens d'Andrimont correct gevoerd
werd". Dat concluanten dus aantonen dat
bij nietigheid of onontvankelijkheid van de
procedure lastens d'Andrimont ook hun
procedure nietig en onontvankelijk zou zijn.
Op blz. 3 van hun besluiten in beroep stellen de eisers : "Werd machtiging verleend
in het onderzoek lastens Pierre
d'Andrimont (zaak Ceres)? Werden de
grond- en vormvoorwaarden van die machtiging nageleefd? Concluanten kunnen deze
vraag niet beantwoorden, aangezien er in
het bundel geen enkel element te vinden is
over het onderzoek en de procedure die in
deze zaak gevolgd werd, die concluanten
uitsluitsel kunnen geven over bet al of niet
naleven van de door de Wet voorgeschreven grond- en vormvereisten voor bet verlenen van de desbetreffende machtiging" In
het beschikkend gedeelte van hun besluiten in beroep vragen de eisers bet hof (van
beroep) dan subsidiair doch uitdrukke-
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lijk : "Minstens een aanvullend onderzoek te bevelen teneinde na te gaan hoe het
dossier Ceres is samengesteld. Minstens het
Openbaar Ministerie te verzoeken bet dossier Ceres bij huidig dossier te voegen". In
haar arrest antwoordt bet hof (van beroep) niet regelmatig op dit verzoek van 3"
en 4" eisers daar zij bet in haar punt 2 enkel (h)eeft over de rechtmatigheid van inzage ofwettigheid en regelmatigheid van
het bekomen van gegevens uit bet dossier Ceres. Men heeft het aileen over de geldigheid van bet bekomen van de gegevens
uit bet dossier Ceres doch niet over de geldigheid van bet dossier Ceres zelf, wat nu
juist de vraag van de eisers was. Zo stelt
bet hof van beroep op blz. 9 : "Wel integendeel vermeldt de aangifte van de B.B.I.
uitdrukkelijk dat de Heer Procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Brussel op 21.12.1987, 25.02.1988 en 29.04.1988
aan de fiscale administratie inzage gaf in
het Ceres-dossier (nr. 81/87), en werden in
bijlage aan voormelde aangifte stukken uit
dit dossier gevoegd die bezwarend zijn voor
eerste en tweede beklaagde. Na voormelde
stukken regelmatig te hebben bekomen van
de gerechtelijke overheid, voerde de B.B.I.
een doorgedreven fiscaal onderzoek bij eerste en tweede beklaagde, waarbij ook gegevens van fiscale ontduiking aan het licht
kwamen in hoofde van derde en vierde beklaagde". Op blz. 10 van het arrest stelt het
· hof (van beroep): "In deze omstandigheden neemt het hof (van beroep) aan dat de
inzage in het Ceres-dossier op regelmatige wijze is verleend en dat de gegevens uit
dit dossier op regelmatige wijze werden geput en dat de gevolgde procedure door geen
enkele onregelmatigheid en/of onwettigheid is aangetast. De rechten van de verdediging worden niet geschonden, nu blijkt
dat de vereiste machtigingen tot inzage in
bet Ceres-dossier werden verleend". Men
antwoordt dus niet op de vraag naar de geldigheid van de vervolgingen tegen
d'Andrimont en consoorten. Ret hof (van
beroep) he eft zijn beslissing dan ook niet
naar behoren gemotiveerd zoals noodzakelijk volgens art. 149 Grondwet. Een vonnis of arrest waarbij geen antwoord wordt
gegeven op een duidelijke en omstandige
verdediging, die zich beroept op een objectief controleerbaar gegeven, is niet op regelmatige wijze met redenen omkleed
(Cass., A.R. 9029, 9 oktober 1991 (Verset/
Staessens), Pas., 1992, I, 109). De eisers
toonden duidelijk aan de vervolgingen tegen hen een rechtstreeks gevolg zijn van
het onderzoek in de zaak Ceres en opdat de
zaak tegen hen ontvankelijk zou zijn moet
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deze tegen d'Andrimont en Co ook ontvankelijk zijn. Dit gegeven konden de eisers
niet controleren en vragen zij aldus voeging ofinzage. Het hof(van beroep) antwoordt daar enkel op dat de gebeurde inzage regelmatig was en de bekomen
gegevens rechtmatig bekomen waren. Het
antwoordt dus niet op een duidelijke en omstandige verdediging die zich beroept op
een objectief controleerbaar gegeven en voldoet aldus niet aan zijn motiveringsplicht
op basis van art. 149 Grondwet;
derde onderdeel, het arrest houdt dus ook
een manifeste schending van de rechten
van de verdediging in nu 3° en 4 ° eisers
duidelijk aantonen dat de al- of niet ontvankelijkheid of nietigheid van de vervolgingen tegen hen gericht afth)angen van de
ontvankelijkheid van de vervolgingen in de
zaak Ceres. Met het strafbundel zoals
thans beschikbaar is voor de eisers onmogelijk te weten hoe de zaak Ceres opgebouwd werd. Door niet de mogelijkheid van
een aanvullend onderzoek te bevelen of
minstens het dossier Ceres te voegen werden de belangen van de verdediging zeer
zeker geschaad. Het is namelijk best mogelijk dat de zaak Ceres onontvankelijk is/
was en waardoor de zaak tegen de eisers
dit ook zou zijn. Als het hof (van beroep) enkel antwoordt dat de gegevens uit het dossier Ceres rechtmatig bekomen waren zegt
zij nog altijd niet(s) over de rechtmatigheid van dit dossier op zich. Dit is een manifeste schending van de rechten van de
verdediging, zodat de feitenrechter de aangevochten beslissing niet regelmatig motiveert (art. 149 G.W.) en zij verder niet
naar recht is verantwoord, nu zij een scherrding van art. 74 W.B.T.W., evenals van de
rechten van verdediging inhoudt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de derde en de vierde eiser
bij de appelrechters wel hebben gewezen op het verband tussen de huidige strafzaak en de zaak ten laste van
d'Andrimont, maar niet dat zij hebben geconcludeerd tot uitstel van de
beslissing bij toepassing van artikel 74,
§ 4, van het B.T.W.-Wetboek;
Wat het tweede en het derde onderdee! betreft :
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, vermeld op de
negende en de tiende bladzijde van het
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arrest, sub 2, de feitelijke gegevens
vermelden waarop zij hun beslissing
laten steunen dat de bewijsvoering
stoelt op regelmatig in een ander strafdossier verkregen bewijsgegevens en
dat deze bewijsgegevens op regelmatige wijze aan het huidig strafdossier
werden toegevoegd, zodoende de door
de eisers aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpen,
hierdoor de conclusie beantwoorden,
en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van art. 149 van de Grondwet,
doordat de aangevochten beslissing
vierde eiseres Hautekiet Maria als aangestelde van de N.V Brugse Roomcentrale A
Lampo veroordeelt tot zes maand gevangenisstraf, voorwaardelijk 3 jaar, en een
geldboete van 200.000 frank op grand van
de overweging dat zij actief zou hebben
deelgenomen aan het plegen van het ten
laste gelegd misdrijf als aangestelde, o.m.
belast met de facturaties en administratiefwerk,
terwijl de eisers in hun besluiten in beroep op blz. 15 duidelijk stellen : "Dat aileen de heer Lampo een bestuurdersfunctie
heeft in de vennootschap, terwijl zijn echtgenote geen enkele functie heeft. Dat zij in
elk geval ten onrechte mee veroordeeld
werd. Dat minstens zij zou moeten worden vrijgesproken." Ondanks het feit dat
het hof (van beroep) enerzijds aanvaardt
dat vierde eiseres geen functie in de vennootschap heeft, beschouwt en veroordeelt
zij haar toch als een aangestelde. Zie blz.
20 arrest: "De vierde beklaagde, die blijkbaar geen functie in de vennootschap van
haar man bekleedt, heeft actief deelgenomen aan het plegen van het ten laste gelegd misdrijf als aangestelde, o.m. belast
met de facturaties en het administratief
werk." Hoe kan men nu aan de ene kant
stellen dat vierde eiseres geen functie in de
vennootschap heeft maar aan de andere
kant haar toch als aangestelde veroordelen. Dergelijk redenering is tegenstrijdig
met zichzelf, zodat de feitenrechter de aangevochten beslissing ten opzichte van vierde
eiseres niet regelmatig motiveert en dit aldus een schending van art. 149 van de
Grondwet uitmaakt :

Overwegende dat het middel aileen
de vierde eiseres aanbelangt;

l __
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Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te considereren dat de vierde
eiseres blijkbaar geen functie in de
vennootschap van haar echtgenoot bekleedt, waarmee de appelrechters zeggen dat eiseres geen macht had om die
vennootschap te verbinden, en te beslissen dat ze aan het door hem gepleegde misdrijf actief heeft deelgenomen "als aangestelde, o.m. belast
met de facturaties en het administratiefwerk";
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
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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gegevens die tot staving van dat tegenbewijs worden aangebracht, met name de
vaststellingen inzake de snelheid van een
voertuig die werden gedaan met behulp
van een apparaat door een officier die ter
plaatse aanwezig was (1). (Art. 62, eerste lid, Wegverkeersreglement.)
2° Het appelgerecht voldoet aan de
motiveringsplicht van het opgelegde verval van het recht tot sturen van een voertuig, wanneer het erop wijst dat de beklaagde de veiligheid van de andere
weggebruikers ernstig in het gedrang
heeft gebracht, doordat hij veel sneller
heeft gereden dan toegestaan (2). (Art.
195, derde lid, Sv.)
(MOULRON E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1314.F)

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eerste en de
tweede eiser, eensdeels, de derde en de
vierde eiser, anderdeels, in de kosten van hun voorzieningen.
28 januari 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Gryse; Delacourt en Desticker, Brugge.
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29 januari 1997

1 o WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 62 -ARTIKEL 62,
EERSTE LID- PROCES-VERBAAL- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE.

2° STRAF- ANDERE

STRAFFEN- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- MOTIVERING.

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 13 september 1996 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;
I. Op eisers voorziening :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, nu het
niet aangeeft waarom het verzoek van
de bevoegde procureur des Konings om
het inlichtingsblad van eiser te controleren, "zoals dat verzoek was geformuleerd, de verjaring van de strafvordering niet kon stuiten", niet
ontvankelijk is bij gebrek aan precisering;
Over het tweede middel in zijn geheel:
Overwegende dat de zaak door eisers akte van hoger beroep bij de
rechtbank aanhangig was gemaakt;
Dat de in het middel aangegeven
grieven, ook al waren zij gegrond, geen
weerslag hebben op de wettigheid van
de beslissing;

1o De processen-verbaal van de onderoffi-

cieren van de rijkswacht, die de overtredingen van het Wegverkeersreglement
vaststellen, leveren bewijs op zolang het
tegendeel niet is bewezen; de rechter beoordeelt in feite de bewijswaarde van de

(1) Cass., 15 jan. 1992, A.R. nr. 9140 (A. C.,
1991-92, nr. 246).
(2) Zie Cass., 1 maart 1989,A.R. nr. 7041 (A.C.,
1988-89, nr. 369).
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Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Wat de eerste vier onderdelen betreft:
Overwegende dat, wanneer scherrding van artikel149 van de Grondwet wordt aangevoerd, het Hof niet
nagaat of de bestreden motivering regelmatig of pass{md is; dat die grondwettelijke bepaling enkel de verplichting oplegt na te gaan of de
rechtsvormen in acht genomen zijn;
Dat die onderdelen in zoverre falen naar recht;
Overwegende voor het overige dat
krachtens artikel 62, eerste lid, van de
wet betreffende de politie van het wegverkeer, de onderofficieren van de
rijkswacht onder meer de overtredingen van het Wegverkeersreglement
vaststellen in processen-verbaal, die
bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen; dat de rechter de
bewijswaarde van de gegevens die tot
staving van dat tegenbewijs worden
aangebracht, in feite beoordeelt;
Dat geen enkele wettelijke of verordenende bepaling de onderofficier,
die ter plaatse aanwezig is, verbiedt
een apparaat te gebruiken om de snelheid van een voertuig vast te stellen; dat het in geval van betwisting
aan de feitenrechter staat om voor elk
geval de wettelijke bewijswaarde te beoordelen van de vaststellingen die door
middel van een dergelijk apparaat zijn
gedaan en dat die beoordeling op feiten berust;
Dat, in zoverre, die onderdelen,
welke hetzij impliceren dat die beoordeling kan worden betwist voor het
Hof, hetzij ten overv loede gegeven
overwegingen bekritiseren, niet ontvankelijk zijn;
Wat het vijfde onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter op onaantastbare wijze, binnen de perken
van de wet, de straf oplegt die hij in
verhouding acht tot de ernst van het
bewezen verklaarde misdrijf;
Dat het appelgerecht, nu het, met
aanneming van de gronden van de eer-
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ste rechter, preciseert dat "(eiser), door
met de hoge snelheid van 173 kilometer per uur te rijden op een plaats
waar de snelheid beperkt is tot 120 kilometer per uur, de veiligheid van de
andere weggebruikers in ernstige mate
in het gedrang heeft gebracht", op eisers conclusie antwoordt, zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt
en naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel 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;
II. Op de voorziening van eiseres :
Overwegende dat niet blijkt dat eiseres haar voorziening heeft doen betekenen aan de partijen tegen wie zij
ze gericht heeft;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
29 januari 1997 - 2 9 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : Lenoble,
Doornik.
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30 januari 1997

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN.
LEVERINGEN. DIENSTEN)- KLACHTEN EN VERZOEKEN- VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - RAMING HOGER DAN IN
HET OORSPRONKELIJKBECIJFERDE VERZOEK.

Art. 16, § 4, M.B. 10 aug. 1977 houdende
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de over-
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heidsopdrachten van werken, leveringen en diensten verbiedt niet dat de rechter aan de benadeelde aannemer een
schadeloosstelling toekent waarvan het
bedrag hager ligt dan het in zijn oorspronkelijke klacht of verzoek vermelde
bedrag (1). (Art. 16, § 4, M.B. 10 aug.
1977.)
(BELGACOM N.V T. WAALS GEWEST)
ARREST (verta~ing)

(A.R. nrs. C.96.0117 .F en C.96.0143.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1995 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Gelet op de verzoekschriften tot cassa tie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening die onder het
nummer C.96.0117.F op de algemene
rol is ingeschreven :
Over het eerste middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest zegt
"dat uit artikel16 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 niet
volgt dat het rechtscollege waarbij op
grond van die bepaling een vordering
tot schadevergoeding aanhangig is gemaakt door een benadeelde aannemer, niet op onaantastbare wijze de
omvang van de schade mag beoordelen en geen bedrag mag toekennen dat
hoger ligt dan het bedrag in het geschreven verzoek dat overeenkomstig § 4 van artikel 16 bij het bestuur
is ingediend, of, met andere woorden,
dat de bedragen vermeld in het (de)
verzoek(en) de hoogste, onaantastbare, grens zouden vormen van het
(1) M.A. FLAMME, P. MATHE! en P. FLAMME
"Praktische co~entaar bij de reglementering
van de overhe1dsopdrachten", Brussel Nationale Confederatie van het Bouwbedru·'t", i986 nr.
330.
,,
'
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recht va_n de aan~emer op een billijke
vergoedmg; dat mt het geheel van die
overwegingen volgt dat de naamloze
vennootschap Rousseaux thans een
ontvankelijke en gegronde vordering
kan instellen tot vergoeding van de gehele door haar geleden schade, ongeacht de bedragen die in de aangiften
van schuldvordering zijn vermeld";
Dat het arrest door die vermeldingen de in het middel weergegeven conclusie van eiseres beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Over de door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepe_n partij in dit onderdeel tegen het
m1ddel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het middel geeft niet
aan waarin de aangevoerde artikelen 1 van de wet van 14 juli 1976, 1, 2
en 3 van het koninklijk besluit van 22
april 1977 geschonden zouden zijn :
Overwegende dat het onderdeel niet
aangeeft waarin de voormelde bepalingen zouden zijn geschonden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Over het middel voor het overige :
Overwegende dat artikel16, § 4, van
het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt
dat om schadevergoeding te verkrijgen, de klachten en verzoeken van de
aannemer "behoorlijk gerechtvaardigd en becijferd", op straffe van verval, schriftelijk ingediend moeten worden negentig kalenderdagen na de
voorlopige levering van het gehele
werk;
Dat de benadeelde aannemer zijn
klacht en of verzoek weliswaar moet
becijferen, maar dat die raming aileen maar voorlopig kan zijn; dat voormeld artikel 16, § 4, hoe dan ook niet
tot gevolg heeft noch kan hebben dat
de benadeelde aannemer het recht verliest op volledige vergoeding van zijn
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schade; dat de rechtbanken hem bijgevolg een schadevergoeding kunnen toekennen waarvan het bedrag
hoger ligt dan het overeenkomstig artikel 16, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 in zijn
klacht of verzoek vermelde bedrag;
Dat het onderdeel in dat opzicht
faalt naar recht;

Om die redenen, voegt de voorzieningen die onder de nummers
C.96.0117.F en C.96.0143.F op dealgemene rol zijn ingeschreven; verwerpt de voorzieningen en de oproeping tot bindendverklaring van het
arrest; veroordeelt iedere eiseres in de
kosten van haar voorziening.
30 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
-Advocaten: mrs. T'Kint, Delahaye en Simont.
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30 januari 1997

1° ERFENISSEN -

LANDBOUWBEDRIJF RECHT VAN OVERNAME- ONTSTAAN VAN HET
RECHT- DATUM.

2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TLJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD WET 29 AUG. 1988 OP DE ERFREGELING INZAKE
LANDBOUWBEDRIJVEN MET HET OOG OP HET
BEVORDEREN VAN DE CONTINU'iTEIT.

1o Het bij wet 29 aug. 1988 ingevoerde recht

van overname ontstaat op het tijdstip
waarop de nalatenschap van de rechtsvoorganger van de erfgenamen in onverdeeldheid openvalt (1).
(1) Zie Cass., 24 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966,
I, 566).

2° Wet 29 aug. 1988 is niet van toepassing op een nalatenschap die v66r de inwerkingtreding van die wet is opengevallen (2).
(DEVOS J. T. DEVOS R.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0158.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1995 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van artikel2 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het in dat artikel vastgelegde algemeen rechtsbeginsel dat wetten geen
terugwerkende kracht hebben en van de algemene beginselen inzake overgangsrecht,
schending van de artikelen 718, 815, 826,
827 van het Burgerlijk Wetboek en van aile
bepalingen van de wet van 29 augustus
1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen
van de continu'iteit, inzonderheid van artikel1;
doordat het hof van beroep heeft vastgesteld, in zijn arrest van 26 juni 1992, dat
de vader van de partijen op 3 juli 1970 en
hun moeder op 23 maart 1986 zijn overleden, en het bestreden arrest vervolgens
zegt dat de door verweerder op grond van
de in het middel aangewezen wet van 29
augustus 1988 ingestelde vordering tot
overname van het landbouwbedrijf ontvankelijk en in beginsel gegrond is, op grond
"dat (eiseres) betoogt dat die vordering tot
overname niet ontvankelijk is op grond dat
de wet van 29 augustus 1988, die geen terugwerkende kracht heeft, na het openvallen van de nalatenschappen waartoe de
bewuste goederen behoren in werking is getreden en dat aileen de op het tijdstip van
het overlijden toepasselijke wet de daardoor opengevallen nalatenschap kan regelen; dat in de regel een nieuwe wet niet aileen van toepassing is op toestanden die
vanaf haar inwerkingtreding ontstaan
maar ook op de toekomstige gevolgen van
toestanden die onder vigeur van de vroegere wet zijn ontstaan en die voorkomen of
voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, op voorwaarde dat die toepassing geen
(2) Zie noot 1.
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afbreuk doet aan rechten die reeds onherroepelijk zijn vastgesteld (. .. ); dat de wet
van 29 augustus 1988 ook toepasselijk is op
de toestand van onverdeeldheid van de partijen hoewel die onder vigeur van de vroegere wet is ontstaan, aangezien hij nu nog
voortduurt voor de goederen waarvan de
overname wordt gevorderd en die nog niet
zijn toegewezen; dat bijgevolg niets eraan in de weg staat dat het uit onverdeeldheid treden gebeurt volgens de modaliteiten van de voormelde nieuwe wet";

terwijl de nieuwe wet, hoewel zij ingevolge artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek en het daarin vastgelegde algemeen
rechtsbeginsel dat wetten geen terugwerkende kracht hebben, evenals ingevolge de
algemene beginselen inzake overgangsrecht de toekomstige gevolgen regelt van
toestanden die onder vigeur van de vroegere wet zijn ontstaan, niet van toepassing is op vroegere toestanden die definitief zijn voltrokken; de in het middel
aangewezen wet van 29 augustus 1988 zich
niet ertoe beperkt een nieuwe procedureregel in te voeren voor de vereffening van
nalatenschappen die voor het geheel ofvoor
een deel een landbouwbedrijf bevatten,
maar ook de rechten raakt die het Burgerlijk Wetboek aan de erfgenamen toekent; zij
een bijzondere wijze van uitoefening instelt van het recht om uit onverdeeldheid
te treden dat is vastgelegd in artikel 815
van dat wetboek en inzonderheid afwijkt
van de artikelen 826 en 827 van hetzelfde
wetboek die het recht van iedere erfgenaam vastleggen om zijn deel van de roerende en onroerende goederen der nalatenschap in natura te vorderen en indien de
goederen niet gevoeglijk verdeeld kunnen worden, de openbare verkoping ervan te vorderen; het recht van overname
van het landbouwbedrijf dat door die wet
ten voordele van iedere erfgenaam in rechte
neerderdalende lijn is ingesteld, uitgaat van
het recht van medeeigendom van de begunstigden en tegelijkertijd met de onverdeeldheid ontstaat bij het openvallen van
de nalatenschap van hun rechtsvoorganger,
te weten ingevolge artikel 718 van het Burgerlijk Wetboek, door diens overlijden; geen
enkele bepaling van die wet zegt dat zij terugwerkende kracht heeft, zodat zij niet
van toepassing is op nalatenschappen die
zoals te dezen, v66r haar inwerkingtreding zijn opengevallen zelfs als zij, op die
datum, niet zijn vereffend; het arrest, dat
zegt dat de door verweerder op grond van
de wet van 29 augustus 1988 ingestelde
vordering tot overname van een landbouwbedrijf ontvankelijk en in beginsel gegrond
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is, aldus het recht van eiseres aantast om
volgens de modaliteiten bepaald bij de artikelen 815 en volgende van het Burgerlijk Wetboek uit onverdeeldheid te treden, welk recht onherroepelijk is
vastgesteld v66r de inwerkingtreding van
die wet; het bijgevolg alle in het middel
aangewezen bepalingen en beginselen
schendt:

Overwegende dat het bij de wet van
29 augustus 1988 op de er:fregeling inzake landbouwbedrijven met het oog
op het bevorderen van de continu'iteit ingestelde recht van overname een
bijzondere uitvoeringswijze is van het
recht om uit onverdeeldheid te treden dat in artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd, uitgaat van het recht van mede-eigendom
van de erfgenamen in onverdeeldheid
en op het hetzelfde tijdstip als de onverdeeldheid ontstaat, bij het openvallen van de nalatenschap van hun
rechtsvoorgangers;
Overwegende dat te dezen de nalatenschap van Fernand Devos en die
van Alice Duhem in 1970 door het
overlijden van eerstgenoemde en in
1986 door dat van laatstgenoemde zijn
opengevallen;
Overwegende dat de wet van 29 augustus 1988, nu geen enkele bepaling van die wet bepaalt dat zij
terugwerkende kracht heeft, niet van
toepassing is op nalatenschappen die,
zoals te dezen, v66r haar inwerkingtreding zijn opengevallen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
30 januari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.
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2" KAMER - 31 januari 1997

1° HOGER BEROEP- BURGERLiJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VORDERING - KORT GEDING VERSCHIJNINGSTERMIJN.

2° KORT GEDING -

HOGER BEROEP -

VERSCHIJNINGSTERMIJN.

1 o en 2° Inzake vorderingen in kart geding is, overeenkamstig artikel1040 van
het Gerechtelijk Wetboek, de termi}n betreffende de inleiding in kart geding van
minstens twee dagen, bepaald in artikel1035 van dit wetboek, van toepassing ap de termijnen voar verschijning
vaar het hof van beroep en voar het
arbeidshaf. (Artt. 1035 en 1040 Ger.W.)
(BRUGGEMAN, BAETENS T. BLANCQUAERT)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0097.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1993
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het eerste anderdeel van het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 702, 710, 860, 861, 862, § 1, 1° en§
2, 1035, 1040, eerste lid, 1042, 1057, 8° en
1062 van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet in de versie v66r de laatste coi:irdinatie van 17 februari 1994 en 149
van de Grondwet in de versie na de laatste coi:irdinatie,
daordat het Hofvan Beroep voorafvaststelt dat eisers bij rekwest van 17 juni 1993
hoger beroep aantekenden tegen de beschikking van 26 mei 1993 van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aan"
leg te Dendermonde zetelend in kort geding
en dat de akte van hoger beroep de plaats,
de dag en het uur van verschijning overeenkomstig artikel1057, 8° van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt, namelijk op
woensdag 30 juni 1993 om 9.00 u en vervolgens het hager beroep nietig verklaart
en eisers veroordeelt tot de kosten op grond
van de volgende redengeving :
"(Verweerder) werpt op dat het hoger beroep nietig is nu overeenkomstig artikel
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1062 Ger.W. de gewone termijn van verschijning in hoger beroep voor hen die hun
woonplaats ofverblij:tplaats in Belgie hebben, vijftien dagen is. Hij doet opmerken
dat deze termijn op straffe van nietigheid
is voorgeschreven en verwijst daartoe naar
de artikelen 710 en 1042 Ger.W. De nietigheid dient volgens hem ambtshalve te
worden uitgesproken (artikel 862 § 1, 1° en
§ 2 Ger.W.).
(Eisers) houden voor dat artikel 861
Ger.W. desbetre:ffend van toepassing is vermits de termijn van verschijning niet bij
wet op straffe van verval is bepaald (artikel 860 Ger.W.).
De regels van het geding zijn toepasselijk op de rechtsmiddelen. Luidens artikel 710 Ger.W. zijn de tertnijnen van dagvaarding voorgeschreven op stra:ffe van
nietigheid. Hetzelfde geldt voor de andere vormen van oproeping die de wet bepaalt. De termijn van verschijning in hager beroep is ongetwijfeld een andere vorm
van oproeping. De termijn van verschijning is een minimumtermijn. Een kortere termijn is niet toegelaten (artikel 50
Ger.W.). Het hoger beroep is derhalve wel
degelijk nietig''. (bestreden arrest, biz. 1 en
2),

terwijl, eerste onderdeel, in hoofdorde, luidens artikel1040 van het Gerechtelijk Wethoek artikel 1035 van datzelfde wetboek
van toepassing is op de termijnen voor verschijning voor het hofvan beroep in kort
geding zaken en luidens artikel 1035 van
datzelfde wetboek de termijn van dagvaarding in kort geding tenminste twee dagen betreft;
daaruit voortvloeit dat de termijn voor
verschijning voor het hofvan beroep in een
kart geding zaak derhalve slechts twee dagen bedraagt; te dezen de appelrechter uitdrukkelijk vaststelt dat door eisers hoger
beroep werd ingesteld bij rekwest van 17
juni 1993 tegen de beschikking van 26 mei
1993 van de Voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendetmonde, zetelend in kort geding en dat de akte van hoger beroep als plaats, dag en het uur van
verschijning vermeldt, woensdag 30 juni
1993 om 9.00 u; daatuit voortvloeit dat de
verschijningsterrnijn van minstens twee dagen voorgeschreven door de artikelen 1035
en 1040, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek werd nageleefd, de appelrechter
derhalve door te oordelen dat de
verschijningstermijn te dezen vijftien dagen bedraagt en door op die grondslag het
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hoger beroep van eisers nietig te verklaren zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1035
en 1040, eerste lid, Gerechtelijk Wethoek):
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1e KAMER- 31januari 1997

1° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE

Overwegende dat artikel1040 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
wat betreft de inleiding van de vordering in kort geding artikel 1035 van
dit wetboek van toepassing is op de
termijnen van verschijning voor het
hof van beroep en voor het arbeidshof;
Dat, krachtens artikel 1035, tweede
lid, van dit wetboek, de termijn van
dagvaarding ten minste twee dagen
bedraagt;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van de eisers tegen de beschikking van 26 mei 1993 van de
voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde,
zetelend in kort geding, "nietig" verklaart op grond dat de verschijningstermijn in hoger beroep vijftien dagen is en dat een kortere termijn niet
toegelaten is;
Dat het aldus de artikelen 1035 en
1040 van het Gerechtelijk Wetboek
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 Hof
van Beroep te Brussel.
31 januari 1997- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaalAdvocaat : mr . Verbist.

RECHTER- OGENSCIDJNLIJKE RECHTEN DER
PARTIJEN.

2° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER- ONRECHTMATIGE STOORNIS ONAANTASTBARE VASTSTELLING- BEPERKINGEN.

3o WERKSTAKING EN UITSLUITINGKORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VOORLOPIGE BEOORDELING - STAKINGSRECHT NIET ONREDELIJKE
RECHTSNORM.

1o De rechter in kort geding mag de reck-

ten van de partijen onderzoeken, op voorwaarden dat hij geen maatregelen beveelt waardoor zij op een definitieve en
onherroepelijke wijze worden aangetast;
hij mag nagaan of het bestaan van een
recht voldoende waarschijnlijk is om het
nemen van een maatregel tot bewaring
van recht te bevelen; hij kan weigeren de
gevorderde maatregel te nemen indien de
schijn van recht van de eiser of de door
hem geleden schade bij het uitblijven van
een maatregel niet voldoende vaststaat
(1). (Artt. 584 en 1039 Ger.W.)

2° en 3° De rechter in kort geding, mits hi}
niet onredelijk rechtsnormen betrekt of
weigert te betrekken in zijn redenering,
stelt onaantastbaar vast of op grand van
zijn aanvankelijke beoordeling een ogenschijnlijk onrechtmatige stoornis bestaat die een maatregel kan wettigen; de
voorlopige beoordeling van de appelrechter dat de werknemers een volgens de
maatschappelijke normen gekwalificeerd
recht hebben te staken, is niet onredelijk (2). (Art. 584 Ger.W.)
(ETS. GEBR DELHAIZE EN CIE. "DELEEUW" N.V.)

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
in substantie gezegd :
Bij het bestreden arrest heeft de
appelrechter het eenzijdig verzoekschrift
(1) Zie vermelde rechtspraak in conclusie O.M.
(2) Zie noot 1.
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door eiseres neergelegd op grond van
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek,
afgewezen; verzoekschrift waarbij eiseres vorderde dat er een einde zou worden gesteld aan "feitelijkheden" inzonderheid de akties en de stakingspiketten die
de toegang tot het distributiecentrum van
eiseres beletten.
Eiseres houdt, in de vijf eerste onderdelen van haar enige middel, voor dat de
litigieuze weigeringsbeslissing berust op
een beoordeling "in rechte" die zich steunt
op een of meerdere rechtsregels die deze
beoordeling in redelijkheid niet kunnen
schragen.
Vooreerst laat eiseres gelden dat het stakingsrecht noch door de wet noch door de
Grondwet als subjectief recht erkend wordt
en slechts als een vrijheid beschouwd
kan worden die geen rechtsregels vormt
die de weigering van de opheffing van de
belemmering van het eigendomsrecht
in redelijkheid kan schragen. Eiseres werpt bovendien op een miskenning door de appelrechter van het eigendomsrecht, het recht op arbeid van de
werkwillige werknemers, de vrijheid van
handel en nijverheid van de derdemedecontractanten, alsmede van de wettelijke bepalingen die de werkgever
belasten met de veiligheid van de werknemers.
De rechtspraak van uw Hof in verband
met de bevoegdheid van de rechter in kart
geding, die in het huidig geschil ter sprake
komt, kan als volgt samengevat worden :

1. De rechter in kart geding mag de
rechten van de partijen onderzoeken, in zoverre de maatregel die bij beveelt die partijen niet op een definitieve en onherroepelijke wijze schaden (3).
2. Hij mag nagaan of het bestaan van
een recht voldoende waarschijnlijk is om
een maatregel te nemen tot bewaring van
recht (4).
3. Hij kan weigeren de gevorderde maatregel te nemen indien de schijn van recht
van de eiser of de door hem geleden schade
(3) Cass., 9 sept. 1982, A.R. nr. 6644 (A. C.,
1982-83, nr. 28).
(4) Cass., 23 dec. 1994, A.R. nr. C.92.8294.N
(A.C., 1994, nr. 575).
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bij het uitblijven van een maatregel niet
voldoende vaststaat (5).
4. De rechter in kart geding kan maatregelen nemen tot bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is
die het nemen van een beslissing verantwoordt, en hij overschrijdt zijn bevoegdheid niet wanneer hij daarbij geen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel
niet redelijk kunnen schragen (6).
In onderhavig geval heeft de appelrechter
de feiten in casu onderzocht om tot het besluit te komen dat : "niet als bewezen kan
beschouwd worden dat de grenzen van de
normale uitoefening van het stakingsrecht kennelijk zouden overschreden worden en dat er feitelijkheden zouden begaan worden".
De appelrechter steunt desbetreffend op
de volgende redenen :
- dat bij de litigieuze handelingen de
grenzen van de maatschappelijk aanvaarde
en dus gangbare uitoefening van het stakingsrecht niet kennelijk overschreden worden;
- dat eiseres een standpunt inneemt
ten behoeve van werknemers die niet in het
geding zijn en dat niet vaststaat dat die
werknemers menen dat tekort is gedaan
aan hun recht op arbeid;
- dat niet vaststaat, aan de hand van
stavingsstukken, dat de stakingspiketten
de vrije toegang tot het distributiecentrum van eiseres belemmeren en dat daardoor het onderhoud en de veiligheid niet
kunnen worden gewaarborgd;
- dat de stakingspiketten zich niet aan
geweldpleging op personen of goederen begeven.
Uit de motieven van het arrest blijkt derhalve dat de appelrechter, enerzijds, in feite
oordeelt dater geen dreigende schade voldoende vaststaat zowel voor de werknemers als voor eiseres, en, anderzijds, na een
onderscheid te hebben gemaakt tussen een
normale en een abnormale uitoefening van
een stakingsrecht, in concreto de feiten
heeft onderzocht om op grand daarvan te
(5) Cass., 21 maart 1985, A.R. nr. 7189 (A. C.,
1984-85, nr. 445); Cass., 22 feb. 1991, A.R. nr.
6340 (ibid., 1990-91, nr. 341); Cass., 4 juni 1994,
T.B.H., 1993, 675 en noot; Cass. fr., 11 juni 1991,
J.C.P., 1992, II, 21914.
(6) Cass., 9 maart 1995, A.R. nr. C.94.0361.N
(A. C., 1995, nr. 142); Cass., 16 nov. 1995, A.R. nr.

C.93.0310.N (supra, nr. 499), en Cas., 25 april
1996, A.R. nr. C.93.0356.N (A. C., 1996, nr. 135).
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beslissen dat de betrokkenen de grenzen
van het stakingsrecht niet ogenschijnlijk
hebben overschreden.
De vraag die zich derhalve stelt, is te weten of de appelrechter, daar waar hij een
onderscheid maakt tussen een normale en
abnormale uitoefening van een stakingsrecht, een niet onredelijke rechtsnorm betrekt i~ _zijn redene;ring. Voor het overige,
heeft ZIJn beoordelmg betrekking op feiten en lijkt mij derhalve onaantastbaar.
Uw Hof heeft in verband met het stakingsrecht een zeer genuanceerd arrest uitgesproken op 21 december 1981 (7), waarnaar overigens eiseres verwijst ter staving
van haar middel; arrest w:aarbij uw Hof,
zonder voor zover het stakmgsrecht te erkennen, had vastgesteld dat uit de wet van
19 augustus 1984, "prestaties algemeen belang in vredestijd", voortvloeit dat de werknemer het recht heeft om de contractuele
bedongen arbeid wegens staking niet te verrichten en om, derhalve, met afwijking van
artikel1134 van ~et Burgerlijk Wetboek,
waarvan de schending werd opgeworpen, de
door de arbeidsovereenkomst opgenomen
verplichting niet ten uitvoer te brengen.
Niettemin heeft het Hof eveneens vastgesteld dat, ook al is het stakingsrecht als
zodanig niet uitdrukkelijk door de wet erkend, geen wetsbepaling verbiedt de werknemers deel te nemen aan een staking die
niet door een representatieve vakorganisatie is erkend.
In zijn conclusie (8) had procureurgeneraal Lenaerts gesteld dat de wet van
19 augustus 1948 een beperkte opsomming geeft van de werkzaamheden tot het
verrichten waarvan stakende werknemers
kunnen worden verplicht, maar komt bovendien tot het besluit dat, ik citeer : "zulk
een regeling houdt meteen de erkenning in
van het recht van diezelfde werknemers om
andere werkzaamheden niet te verrichten". (..:) Aan de wet Prestatie Algemeen
Belang ligt dus, onmiskenbaar ten grandslag dat iedere werknemer het recht heeft
de bedongen arbeid wegens staking niet te
verrichten, waaruit volgt dat de wet erkent dat dit opzettelijk niet ten uitvoer
brengen van de aangegane verbintenis geen
onrechtmatige daad is.
Indien de rechter een steun kon vinden
in bovenvermelde wet om onrechtstreeks de
(7) A.C., 1981-82, nr. 262.
(8) Zie concl. proc,-gen. Lenaerts, toen adv.gen., R.W., 1981-1982, kol. 2525.
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erkenning van het stakingsrecht te weerhouden, dient aangestipt te worden dat
deze rechtspraak voorbijgestreefd is daar
het stakingsrecht rechtstreeks erkend werd
in het Belgisch sociaal recht, aangezien bij
wet van 11 juli 1990 (9) het Europees Sociaal Handvest werd goedgekeurd.
Immers, artikel 6, punt 4, van het Europees Sociaal Handvest bepaalt onder
meer dat: "de overeenkomstsluitende partijen erkennen het recht van de werknemers en werkgevers op collectief optre~en in ~evallen van belangengeschillen, met
mbegnp van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds
eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten.
De voorlopige beoordeling van de appelrechter dat de werknemers een, volgens de
maatschappelijke normen, gekwalificeerd
recht hebben te staken, lijkt mij derhalve
niet onredelijk.
Deze vijf onderdelen dienen bijgevolg niet
aangenomen te worden,
In het zesde onderdeel werpt eiseres op
dat de appelrechter heeft geoordeeld dat de
gewone rechtbanken niet bevoegd zijn om
van een collectief arbeidsgeschil kennis te
nemen en daardoor de artikelen 144 en 145
van de Grondwet schendt, alsmede artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek.
Deze stelling kan niet bijgetreden worden daar de appelrechter uitsluitend in het
algemeen vaststelt dat "principeel" de gewone rechtbanken zich niet mogen mengen in de beslechting van een collectief arbeidsgeschil, maar uit de motivering van
het bestreden arrest blijkt dat indien de
appelrechter wel heeft kennis genomen van
de conflicten die zijn ontstaan naar aanleiding van een collectief geschil, hij nochtans onderzoekt of bij de uitoefening van
het stakingsrecht de door eiseres aangevoerde "feitelijkheden" werden begaan.
Dit onderdeel is bijgevolg gericht tegen
een overtollige reden en kan derhalve niet
tot cassatie leiden.

Conclusie : verwerping.
(9) Wet 11 juli 1990 inhoudende goedkeuring
van het Europees Sociaal Handvest (B.S., 28 dec.
1990).

---------~-~--~==-"
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ARREST

(A.R. nr. C.94.0151.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 7, 11, 20, 92, 93 van
de Grondwet, voor zoveel als nodig 16, 23,
r, 27, 144, 145 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994, 544 en
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 5, 17, 18,
584 en 1139 van het Gerechtelijk Wetboek,
7 van de Decreten van 2 en 17 maart 1791
tot afscha:ffing van het gildewezen, 11ter
van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij artikel 58 van de Wet van 22 januari 1985, 3
van de Wet van 19 augustus 1948 op de
prestaties van algemeen belang in vredestijd, aldus gewijzigd bij de artikelen 6 en 7
Wet 10 juni 1963, 1 en 2 van de Wet van 24
mei 1921 tot waarborging der vrijheid van
vereniging, 1 van de Wet van 24 juli 1987
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers, 4,
11 van het Verdrag van 4 november 1950
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, 1, 5
en 6 van het Europees Sociaal Handvest
ondertekend te Turijn op 18 oktober 1961,
goedgekeurd bij Wet van 11 juli 1990, 6 en
8, d van het Internationaal Verdrag inzake economische sociale en culturele rechten opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij Wet van 15 mei
1981,
doordat het bestreden arrest vaststelt dat
het door eiseres ingeleide geschil niet tot de
bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, en, dienvolgens het hoger beroep van
eiseres afwijst, op volgende overwegingen:
"1. (Eiseres) kwalificeert de feiten die zij
tot staving van de door haar gevorderde
maatregel aanvoert als feitelijkheden die
door niet nader gei:dentificeerde personen
begaan worden en waardoor zowel haar eigendomsrecht als het recht op arbeid in
hoofde van haar personeel, telkens burgerlijke rechten, ernstig geschonden worden.
Uit het relaas van de door haar opgesomde feiten moet evenwel afgeleid worden dat er in haar bedrijf een conflict ge-
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rezen is over de wijze waarop enkele van
haar werknemers tot ontslag gedwongen
werden. Feiten waarvan (eiseres) meende
dat het enkel haar relatie met zeven werknemers betrof, zijn kennelijk uitgegroeid tot
de inzet van een geschil dat collectieve proporties heeft aangenomen, vermits zij zich
naar eigen zeggen geconfronteerd ziet met
het optreden van werknemersorganisaties die een ultimatum stelden en stakingspiketten organiseren.
In wezen beoogt (eiseres) dat het hof zou
verbieden dat een onderdeel van een
stakingsactie, zoals ze thans gevoerd wordt,
nog zou verdergezet worden.
2. Die feiten maken duidelijk dat de realiteit die ter beoordeling wordt voorgelegd er een is die bezwaarlijk zonder meer
met de notie "feitelijkheid", begrepen als
een daad die in geen enkel opzicht enige
steun kan vinden in de rechtsordening, kan
omvat worden.
Door haar productiemiddelen voor
ondernemingsdoeleinden te bestemmen en
daartoe ook werknemers aan te werven is
(eiseres)- overigens als belangrijk werkgever - met haar bedrijfsvermogen toegetreden tot de ordening van de collectieve arbeidsverhoudingen : het grondbeginsel van die ordening bestaat erin dat
collectieve geschillen door overleg worden opgelost en daartoe zijn overigens ook
de geeigende organen opgericht. Uit dien
hoofde weet zij ook dat bij gebreke aan consensus omtrent een van de aspecten van die
relaties, de arbeidsstaking tot de maatschappelijk aanvaarde drukkingsmiddelen
behoort om een standpunt kracht bij te zetten.
Er kan dus niet aangenomen worden dat
handelingen die binnen het bestek van de
normale uitoefening van het stakingsrecht gesteld worden, feitelijkheden zouden vormen. Van feitelijkheden zou in dit
verband slechts kunnen gewaagd worden
wanneer de grenzen van de maatschappelijk aanvaarde en dus gangbare uitoefening van dat recht kennelijk overschreden worden.
In zoverre (eiseres) overigens gewaagt
van schending van het recht op arbeid
neemt zij kennelijk een standpunt in ten
behoeve van belanghebbenden die niet in
het geding aanwezig zijn en zij vermeldt
overigens niet --laat staan dat ze het zou
bewijzen- dat een betekenisvolle meerderheid van haar werknemers zich tot dusver in de uitoefening van hun recht op arbeid tekort gedaan achten.
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3. Met betrekking tot de door (eiseres)
aangevoerde gegevens in verband met de
uitoefening van het stakingsrecht dient het
hof vast te stellen dat de gei:ncrimineerde
gedragingen slaan op volgende feiten : er
worden stakingspiketten gevormd die de
vrije toegang tot het distributiecentrum te
Zellik weigeren of belemmeren en daardoor zou ook het onderhoud en de veiligheid van het distributiecentrum (zou) niet
meer kunnen gewaarborgd worden. (Eiseres) legt geen enkel stavingsstuk over met
betrekking tot die grieven.
In zoverre gewag gemaakt wordt van de
aanwezigheid van stakingspiketten dient
overwogen dat de vorming ervan principieel de normale uitoefening van het stakingsrecht niet overschrijdt voor zover zij
zich niet aan geweldpleging of personen of
goederen begeven. In onderhavig geval
wordt door (eiseres) evenwel zelfs niet opgeworpen dat geweldpleging aan de orde
zou zijn.
Anderzijds blijkt evenmin dater actuele onderhouds- of veiligheidsproblemen
zouden gecreeerd worden door de stakingsactie.
Er kan op grond van die gegevens derhalve niet als bewezen beschouwd worden dat de grenzen van de normale uitoefening van het stakingsrecht kennelijk
zouden overschreden worden en dat er feitelijkheden zouden begaan worden",
en doordat het bestreden arrest op voormelde gronden besluit :
"Bij gebreke van enige wettelijke
bevoegdheidstoekenning in die zin komt het
de gewone rechtbanken principieel niet toe
zich te mengen in de beslechting van een
collectief arbeidsgeschil.
Uit de gegevens waarop het hofvermag
acht te slaan kan niet afgeleid worden dat
in het door (eiseres) aangevoerde geval bij
de uitoefening van het stakingsrecht feitelijkheden zouden begaan worden",
terwijl het arrest de gevorderde opheffingsmaatregel weigert op grond van de
overweging dat "de aanwezigheid van
stakingspiketten" "principieel de normale
uitoefening van het stakingsrecht niet overschrijdt voor zover zij zich niet aan geweldpleging op personen of goederen begeven";
deze redengeving een beoordeling "in
rechte" impliceert; een dergelijk vooroordeel over de rechtsverhouding tussen de
partijen wegens schending van het materieel recht door de cassatierechter vernietigd kan worden; zelfs indien de rechter bij
de beoordeling slechts de ogenschijnlijke
rechten van partijen onderzocht heeft, de
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litigieuze weigeringsbeslissing niettemin berust op een - impliciet - oordeel dat geen
"ogenschijnlijke foutieve aantasting van
subjectieve rechten" voorhanden is die de
gevorderde voorlopige maatregel zou rechtvaardigen; een dergelijk oordeel eveneens
voor vernietiging door de cassatierechter
vatbaar is indien het zou steunen op een of
meerdere rechtsregels die dit oordeel in redelijkheid niet kunnen schragen,

en terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest impliciet, doch zeker oordeelt dat
de door eiseres aangevoerde schending van
de burgerlijke rechten gerechtvaardigd
wordt door een uitoefening van het stakingsrecht; het bestreden arrest niet outkent dat het gewraakte actiemiddel van de
stakers, nl. de vorming van stakingspiketten, de subjectieve rechten van eiseres, werkwillige arbeiders en medecontractanten in het gedrang brengt; eiseres in dit
verband o.a. de schending inriep van het eigendomsrecht; de eigenaar dit eigendomsrecht in principe souverein uitoefent; bij
deze rechtsuitoefening de eigenaar geen beperkingen van (mede)burgers of van de administratieve overheid moet dulden; dit eigendomsrecht, krachtens artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek, enkel door de wetgever beperkt kan worden; een beperking
van het eigendomsrecht door een (mede)burger bijgevolg slechts gerechtvaardigd is
indien zij kadert in de uitoefening van een
erkend subjectiefrecht dat niet wordt misbuikt; het stakingsrecht hie et nunc noch
door de wet, noch door de Grondwet als
subjectief recht erkend wordt en slechts als
een vrijheid beschouwd kan worden, zodat er bijgevolg geen rechtsregel voorhanden is die de weigering van de opheffing
van de aangeklaagde belemmering van het
eigendomsrecht in redelijkheid kunnen
schragen (schending artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek, 11 van de Grondwet,
voor zoveel als nodig 16 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994) het
bestreden arrest tevens ten onrechte aanneemt dat er geen foutieve inbreuk op het
eigendomsrecht van eiseres voorhanden
was; zo de niet-uitvoering van de bedongen arbeid op zich geen wanprestatie uitmaakt, de belemmering van de toegang tot
de onderneming naar aanleiding van dit
actiemiddel, een inbreuk vormt op de
goeder-trouw-regel die door de arbeiders ten
alle tijde in acht genomen moet worden
(schending artikel 1134, inzonderheid het
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, in zoverre de
existentie van het "recht te staken" in de
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rechtsorde aanvaard moet worden, de werkstaking gekenmerkt wordt door het opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de bedongen arbeid; het bestreden arrest ten
onrechte weigert het "posten" of "piket
slaan" als feitelijkheid te "kwalificeren"; het
posten of vormen van piketten nochtans
niet tot het wezen van het staken - het
vrijwillig neerleggen van het werk- behoort; dit actiemiddel bijgevolg als een
"afsplitsbaar feit", of nog als een "begeleidende omstandigheid" beschouwd moet
worden; om voormelde reden de weigering van het bestreden arrest de opheffing van de stakingspiketten met de daaruit voortvloeiende miskenning van de
burgerlijke rechten van eiseres, de werknemers en derden, in redelijkheid niet wettelijk gerechtvaardigd kan worden door de
uitoefening van het stakingsrecht van de bij
de aangeklaagde piketten betrokken werknemers (schending van artikelen 544 van
het Burgerlijk Wetboek, 7, 11, 20 van de
Grondwet, voor zoveel als nodig 16, 23, 1°,
27 van de gecoordineerde Grondwet van 17
februari 1994, 11ter van de Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1 en 2 van de Wet van 24 mei 1921
tot waarborging der vrijheid van vereniging, 3 van ·de Wet van 19 augustus 1948
op de prestaties van algemeen belang in
vredestijd, 1 van de Wet van 24 juli 1987
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers, 4
en 11 van het 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, 1, 5 en 6 van het Europees Sociaal Handvest, ondertekend te Turijn op 18
oktober 1961, goedgekeurd bij Wet van 11
juli 1990, 6 en 8 d van het Internationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten opgemaakt te New York op
19 december 1966, goedgekeurd bij Wet van
15 mei 1981, 7 van de decreten van 2 en 17
maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen);
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een feitelijkheid gekwalificeerd kan worden indien het vormen van stakingsposten
gepaard gaat met geweldplegingen op personen en goederen; dergelijk oordeel een al
te grote inschikkelijkheid impliceert t.a.v.
de vorming van stakingsposten en de daaruit voortvloeiende aantasting van de subjectieve rechten van derde niet-stakers; als
regel gesteld moet worden dat de vorming
van piketten waarbij het actiemiddel door
de actievoerders van zijn doelstellingen controle en bemvloeding- afgewend wordt
en hierdoor burgerlijke rechten van nietstakers geschonden worden, als een feitelijkheid beschouwd moet worden; dit laatste het geval is wanneer het posten - zoals
in casu- uitmondt in een regelrechte blokkade van de onderneming; het stakingspiket dat de vrije toegang tot de onderneming verhindert een klaarblijkelijke
onrechtmatige schending van de subjectieve rechten van de eigenaar, de werkwillige werknemers en de derde-medecontracten impliceert; een dergelijk actie
een feitelijkheid uitmaakt waarvan bij
hoogdringendheid de opheffing door de
voorzitter in kort geding bevolen moet worden; het bestreden arrest bijgevolg ten onrechte oordeelt dat de vorming van stakingspikketten in casu geen feitelijkheid
uitmaakt en weigert de opheffing van deze
blokkade te bevelen; het arrest, door aldus te oordelen, het eigendomsrecht van eiseres, het recht op arbeid van de werkwillige werknemers en de vrijheid van handel
en nijverheid van de derde-medecontractanten miskent (schending van de artikelen 584, 1039 van het Gerechtelijk Wethoek, schending van artikelen 544 van het
Burgerlijk Wetboek, 7, 11, 20 van de Grandwet, voor zoveel als nodig 16, 23, 1°' 27 van
de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 11ter van de Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1 en 2 van de Wet van 24 mei 1921
tot waarborging der vrijheid van vereniging, 3 van de Wet van 19 augustus 1948
op de prestaties van algemeen belang in
en terwijl, derde onderdeel, de redene- vredestijd, 1 van de Wet van 24 juli 1987
ring van de kortgedingrechter dat piket- betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendvorming het juridisch regime van de sta- arbeid en het ter beschikking stellen van
king volgt, slechts zou kunnen bijgetreden werknemers ten behoeve van gebruikers, 4
worden in zoverre het "posten" of "piket en 11 van het Verdrag tot bescherming van
staan" zich ertoe beperkt te proberen de de rechten van de mens en de fundamenwerkwillige werknemers te bei:nvloeden, tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4
alsmede zicht te krijgen op de leden die wel ' november 1950, goedgekeurd bij Wet van
en die niet het door de organisatie gege- 13 mei 1955, 1, 5 en 6 van het Europees Soven ordewoord opvolgen; het oordeel van de ciaal Handvest, ondertekend te Turijn op 18
rechter niet gevolgd kan worden voor zo- oktober 1961, goedgekeurd bij Wet van 11
ver het litigieuze pressiemiddel slechts als juli 1990, 6 en 8 d van het Internationaal
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Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten opgemaakt te New York,
goedgekeurd bij Wet van 15 mei 1981, 7
van de decreten van 2 en 17 maart 1791 tot
afschaffing van het gildewezen);
en terwijl, vierde onderdeel, zelfs indien de vorming van stakingspiketten
slechts als een feitelijkheid gekwalificeerd
kan worden wanneer het actiemiddel met
geweldplegingen op personen en goederen gepaard gaat, de appelrechter in casu
ten onrechte geweigerd heeft de opheffing van de stakingspiketten te bevelen; de
voorzitter immers niet uitsluitend bevoegd
is wanneer dergelijke feitelijkheden gepleegd worden, doch tevens ingeval een ernstige bedreiging van het kwestieuze subjectieve recht voorligt; zo de stakingspiketten de toegang tot de onderneming
volledig onmogelijk niaken, de subjectieve
arbeids- en eigendomsrechten van resp. de
werkwillige werknemers, de eigenaar en
diens medecontractanten ernstig bedreigd
worden; dergelijke piketten een ernstige inbreuk impliceren op voormelde burgerlijke rechten; deze omstandigheden de voorzitter, zetelend in kort geding, ertoe nopen
bij hoogdringendheid de opheffing van de
inbreuk te bevelen (schending van de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk
Wetboek, schending van artikelen 544 van
het Burgerlijk Wetboek, 7, 11 van de
Grondwet, voor zoveel als nodig 16, 23, 1°
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 4 van het 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, 1 van het Europees
Sociaal Handvest, ondertekend te Turijn op
18 oktober 1961, goedgekeurd bij Wet van
11 juli 1990, 6 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten opgemaakt te New York op
19 december 1966, goedgekeurd bij Wet van
15 mei 1981 en 7 van de decreten van 2 en
17 maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen);
terwijl, vijfde onderdeel, het recht op arbeid en het (negatief) verenigingsrecht van
de werkwillige arbeiders in de Grondwet en
in verschillende internationale verdragen
gewaarborgd wordt; de werkgever ingevolge artikel 20, 2° van de Wet van 3 juli
1978 gehouden is de veiligheid van de
werknemers die door hem tewerkgesteld
worden te verzekeren; deze wettelijke bepaling de werkgever belast met de politie
van het bedrijf; voormelde verplichting in
hoofde van de werkgever het vereiste direct en actueel belang doet om in rechte de
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opheffing van de blokkade van de onderneming voor de werkwillige arbeiders te
vorderen; het bestreden arrest, in zoverre
het dit gedeelte van de vordering - impliciet - ontoelaatbaar verklaart, niet wettig verantwoord is; (schending van de artikelen 17 en 18, 584, 1039 van het
Gerechtelijk Wetboek, artikel 7 van de
Grondwet, voor zoveel als nodig 23, 1° van
de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 4 van het 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, 1 van het Europees
Sociaal Handvest, ondertekend te Turijn op
18 oktober 1961, goedgekeurd bij Wet van
11 juli 1990, 6 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten opgemaakt te New York op
19 december 1966, goedgekeurd bij Wet van
15 mei 1981);
terwijl, zesde onderdeel, het bestreden arrest, door te oordelen dat de gewone rechtbanken niet bevoegd zijn kennis te nemen van een collectief arbeidsgeschil, de
artikelen 92 en 93 van de Grondwet (artikelen 144 en 145 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994) schendt, en
door op voormelde gronden de vordering
van eiseres niet nader te onderzoeken, artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek miskent:

Wat het eerste, het tweede, het
derde, het vierde en het vijfde onderdee! betreft :
Overwegende dat de appelrechter
vaststelt dat eiseres bij eenzijdig verzoekschrift neergelegd op grond van
artikel 584 van het Gerechtelijk Wethoek gevorderd heeft dat een einde zou
worden gesteld aan "feitelijkheden", te
dezen acties en stakingspiketten die de
toegang tot het distributiecentrum van
eiseres beletten;
Dat de appelrechter het verzoekschrift afwijst onder meer op grond dat
"uit de gegevens waarop het hof (van
beroep) vermag acht te slaan (. .. ) niet
(kan) afgeleid worden dat in het door
(eiseres) aangevoerde geval bij de uitoefening van het stakingsrecht feitelijkheden zouden begaan worden";
Overwegende dat de rechter in kort
geding de rechten van de partijen mag
onderzoeken, op voorwaarde dat hij
geen maatregelen beveelt waardoor zij
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op een definitieve en onherroepelijke
wijze worden aangetast;
Dat hij mag nagaan of het bestaan
van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van een maatregel tot bewaring van recht te bevel en; dat hij kan weigeren de gevorderde maatregel te nemen indien de
schijn van recht van de eiser of de door
hem geleden schade bij het uitblijven van een maatregel niet voldoende
vaststaat;
Dat de rechter in kort geding, mits
hij niet onredelijk rechtsnormen betrekt of weigert te betrekken in zijn redenering, onaantastbaar vaststelt of op
grond van zijn aanvankelijke beoordeling een ogenschijnlijk onrechtmatige stoornis bestaat die een Ihaatregel kan wettigen;
Overwegende dat de appelrechter
zijn feitelijke beoordeling dat "niet als
bewezen (kan) beschouwd worden dat
de grenzen van de normale uitoefening van het stakingsrecht kennelijk
zouden overschreden worden en dat er
feitelijkheden zouden begaan worden" laat steunen op de redenen dat :
1. door de handelingen waarover
sprake, de grenzen van de maatschappelijk aanvaarde en dus gangbare uitoefening van dat recht niet kennelijk overschreden worden; 2. eiseres
een standpunt inneemt ten behoeve
van werknemers die niet in het geding zijn en niet vaststaat dat die
werknemers menen dat tekort is gedaan aan hun recht op arbeid; 3. niet
vaststaat dat de stakingspiketten de
vrije toegang tot het distributiecentrum belemmeren en dat daardoor het
onderhoud en de veiligheid van dat
centrum niet kunnen worden gewaarborgd; 4. de stakingspiketten "zich niet
aan geweldpleging op personen of goederen begeven";
Dat hij aldus, eensdeels, in feite oordeelt dater geen dreigende schade voldoende vaststaat zowel voor de werknemers als voor eiseres, anderdeels,
een onderscheid maakt tussen de normale en abnormale uitoefening van
een stakingsrecht en op grond hiervan in feite beslist dat de betrokke-
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nen de grenzen van het stakingsrecht
niet ogenschijnlijk hebben overschreden;
Overwegende dat de voorlopige beoordeling van de appelrechter dat de
werknemers een volgens de maatschappelijke normen gekwalificeerd
recht hebben te staken, niet onredelijk is; dat de overige beoordelingen
van de appelrechter betrekking hebben op feiten en onaantastbaar zijn;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest weliswaar in het algemeen zegt dat het de
gewone rechtbanken principieel niet
toekomt zich te mengen in de beslechting van een collectief arbeidsgeschil;
dat het evenwel onderzoekt of bij de
uitoefening van het stakingsrecht de
door eiseres aangevoerde "feitelijkheden" werden begaan en of die "feitelijkheden" de gevorderde maatregel
konden verantwoorden;
Dat het oordeel van de appelrechter
over de aangevoerde stoornis, zijn beslissing draagt;
Dat het onderdeel, ook al was het
gegrond, niet tot cassatie kan leiden,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 januari 1997 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal Aduocaat : mr. Simont.
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1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI-
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DINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - KORT GEDING- BEVOEGDHEID DRAAGWIJDTE.

2° KORT GEDING -

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELENBEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE.

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE VOORLOPIGE
MAATREGELEN- T.A.V. DE GOEDEREN- BOEDELBESCHRIJVING- TIJDSTIP - KORT GEDING- BEVOEGDHEID.

4° KORT GEDING-

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELENT.A.V. DE GOEDEREN - BOEDELBESCHRIJVING
- TIJDSTIP - BEVOEGDHEID.

5o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - ALLERLEI - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- KORT GEDING- VOORLOPIGE
MAATREGELEN- BOEDELBESCHRIJVING- EIGEN GOEDEREN- TIJDSTIP- BEVOEGDHEID.

6° DESKUNDIGENONDERZOEK- BURGERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT- GRENZENBEDRIJFSREVISOR- BIJSTAND AAN NOTARIB - BOEDELBESCHRIJVING.

7° BEDRIJFSREVISOR -

DESKUNDIGENONDERZOEK- OPDRACHT- GRENZEN- BIJSTAND AAN NOTARIS- BOEDELBESCHRIJVING.

1o en 2° De wet laat aan de rechter in kort

geding een ruime feitelijke beoordelingsmacht om maatregelen te bevelen die
de belangen van de echtgenoten en van
hun kinderen kunnen vrijwaren. (Art.
1280, eerste lid, Ger.W.)
3°, 4 o en 5° De rechter in kort geding kan
als bewarende maatregel bevelen dat een
boedelbeschrijving wordt gemaakt van eigen goederen van de echtgenoten en van
goederen die aan een van de echtgenoten, zelfs voor het instellen van de vordering tot echtscheiding, hebben toebehoord; deze bepaling wordt niet
geschonden wanneer de boedelbeschrijving bevolen wordt in het vooruitzicht van
een latere correcte vereffening en verdeling, zonder dat eraan de mogelijke wettelijke gevolgen gehecht worden. (Artt.
1175 en 1280 Ger.W.)
6° en 7° De opdracht aan een bedrijfsrevisor
gegeven de notaris bij te staan bij het opmaken van een boedelbeschrijving is vol-

Nr. 57

doende bepaald en binnen de wettelijke
grenzen. (Artt. 962 en 973Ger.W.)
(V. .. T. D ... )

ARREST

(A.R. nr. C.95.0414 .N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 221 eerste lid,
1319, 1320, 1322 Burgerlijk Wetboek, 871,
877, 1280 van het Gerechtelijk Wetboek dit
laatste artikel zoals gewijzigd bij wet van
30 juni 1994 en 149 van de gecotirdineerde
Grondwet,
doordat het bestreden arrest onder meer
eiser veroordeelt om aan verweerster een
maandelijks onderhoudsgeld te betalen met
ingang van 8.12.1994 ten bedrage van
125.000 F. en daarbij vaststelt "dat de vordering tot overlegging van de jaarverslagen van de NV Patrimoniumvennootschap
B.H.N. zonder voorwerp is geworden" op
grond van de overweging dat "vooralsnog
(. .. ) helemaal niet (is) afte leiden uit de beweringen en overgelegde stukken dat (verweerster) een eigen vermogen (aandelen in
een patrimoniumvennootschap) zou bezitten in eigendom, waaruit ze inkomsten zou
halen; het feit dat de stukken (jaarverslagen van algemene vergadering van de N.V.
Patrimoniumvennootschap B.H.N.) overgelegd door (verweerster) onvolledig zouden zijn en inhoudelijk niet opgesteld valgens de wettelijke vereisten, ( ... ) aan het
voren gestelde geen afbreuk (doet); van
deze stukken (... )ten andere niet (wordt)
beweerd dat ze zouden zijn geconfectioneerd ten gerieve van onderhavig geschil,
laat staan dat ze zouden afwijken van de
bescheiden gevoegd in het vennootschapsdossier",
terwijl de rechter die tijdens een
echtscheidingsgeding in kort geding uitspraak doet over de voorlopige maatregelen, inzonderheid van de toepassing van de
artikelen 221 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, alle aanwijzingen moet nagaan die hem in staat kunnen stellen de
inkomsten en lasten van de partijen te bepalen,
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terwijl eiser in conclusie ten betoge van geroepen gespecifieerde stukken als bewijs
de stelling dat verweerster eigen inkom- te verwerpen enerzijds niet naar eis van
sten genoot uit 2.250 aandelen die zij be- recht antwoordt op de conclusie (beroepszat in een vennootschap N.V B.H.N., ener- besluiten, p. 17, Da) waarin diverse stukzijds zelf als bewijsstukken een exploot van ken waren ingeroepen als bewijs van het efgerechtsdeurwaarder Roegiers. en kopies fectief be zit door verweerster van 2.250
van stukken inriep (beroepsbesluiten, p. 17, aandelen in de N.V B.H.N.; het arrest derDa), anderzijds uitdrukkelijk vorderde dat halve niet regelmatig gemotiveerd is
verweerster zou verplicht worden de laat- (schending yan artikel 149 van de gecoiirste drie verslagen van de algemene verga- dineerde Grondwet), anderzijds door in het
dering van de patrimoniumvennootschap . midden te laten om welke precieze reden
"B.H.N." N.V. voor te leggen (beroeps- het op deze diverse stukken gesteunde bebesluiten, p. 24 onderaan) en m.b.t. de door wijs verwerpt, het Hofniet in de mogelijkverweerster in de loop van de procedure heid stelt zijn wettigheidscontrole uit te oemeegedeelde "jaarrekeningen en versla- fenen, derhalve ook om deze reden niet
gen van de algemene vergadering" van de regelmatig gemotiveerd is (schending van
N.V. B.H.N. liet gelden (aanvullende (be- artikel 149 Grondwet),
roeps)besluiten, p. 2) dat geen enkel der
en terwijl eiser m.b.t. de door verweerster
stukken getekend was, zelfs het aantal aan- meegedeelde jaarrekeningen en versladelen van ieder der aandeelhouders "waar- gen had laten gelden dat verweerster door
onder uitdrukkelijk vermeld (verweerster)" het voorleggen van "dergelijke" stukken het
opengelaten is, "het voorleggen van der- hof (van beroep) trachtte te "misleiden", dat
gelijke stukken neerkomt op het trachten zij "nog steeds niet de echte jaarverslavan het Hofte misleiden" en "(verweerster) gen voorlegt" (aanvullende beroepsbesluiten
echter nog steeds niet de echte jaarversla- p. 2) en zij (verweerster) derhalve diende
gen voorlegt zoals gevraagd door de Voor- "verplicht te worden de volledige
zitter te Veurne in het bestreden kort ge- aanwezigheidslijsten en de correcte verding niettegenstaande dit onontbeerlijk is slagen voor te leggen" (aanvullende
om minstens een gedeelte van het inko- beroepsbesluiten, p. 4 lid 6), zodat het armen van (verweerster) te kennen";
rest, niet zonder miskenning van de aan de
eiser verder liet gelden (aanvullende hierboven geciteerde (en onderstreepte) be(beroeps)besluiten, p:r4) dat verweerster de woordingen van de conclusie toekomende
"ontwerpen" van verslagen van de jaarver- bewijskracht, zijn beslissing dat de vordegaderingen van de N.V B.H.N. van deja- ring tot overlegging van de jaarverslagen
ren 1991 tot 1994 meedeelde, de versla- van de N.V Patrimoniumvennootschap
gen en de aanwezigheidslijsten niet waren B.H.N. "zonder voorwerp" was geworden,
ingevuld noch ondertekend, het enkel de kon steunen op de overweging dat er door
ontwerpen van de verslagen en geenszins eiser niet beweerd was dat bedoelde stukde verslagen zelfbetrof, "(verweerster) dient ken "geconfectioneerd waren ten gerieve
verplicht te worden de volledige aanwe- van onderhavig geschil, laat staan dat ze
zigheidslijsten en de correcte verslagen voor zouden afwijken van de bescheiden gete leggen",
voegd in het vennootschapsdossier"; het arterwijl het arrest door zich m.b.t. de rest aldus de conclusie waarin uitdrukke"overgelegde stukken" te beperken tot de lijk was gewezen op de "misleidende"
vaststelling dat daaruit niet is af te lei- bedoeling die bij verweerster voorzat bij het
den dat verweerster een eigen vermogen overleggen van "onrechte" en niet-correcte
(aandelen in een patrimoniumven- stukken, interpreteert op een wijze die met
nootschap) zou bezitten in eigendom, waar- de daarin voorkomende bewoordingen onuit ze inkomsten zou halen, in het mid- verenigbaar is en derhalve de eraan toekomende bewijskracht miskent (scherrden laat of het de ingeroepen stukken o.m. het exploot van gerechtsdeurwaar- ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
der Roegiers en kopies van andere stuk- Burgerlijk Wetboek), het arrest door m.b.t.
ken (beroepsbesluiten, p. 17 Da) - als dus- deze stukken niet te antwoorden op het indanig om een of andere reden niet geroepen middel dat verweerster door het
bewijskrachtig acht dan wei of het oor- voorbrengen van dergelijke onechte en indeelt dat de daaraan concreet verbonden correcte stukken het Hof van beroep
bewijswaarde niet overtuigend is; het ar- trachtte te misleiden, minstens niet regelrest overigens ook geen onderscheid maakt matig gemotiveerd is (schending van artitussen de diverse stukken; het arrest der- kel149 van de Grondwet),
halve in de mate het zich tot deze algeen terwijl het bestreden arrest, door
mene overweging beperkt om de diverse in- op grond van de hoven gekritiseerde
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redenen te weigeren de correcte jaarrekeningen van de betrokken vennootschap te
doen overleggen, en aldus verzuimde, door
eiser essentieel geachte aanwijzingen nate
gaan die het hofvan beroep in staat konden stellen de inkomsten van verweerster
te bepalen, schending inhoudt van de artikelen 221lid 1 van het Burgerlijk Wethoek en 1280 Gerechtelijk Wetboek waaruit de verplichting volgt voor de rechter om
in dergelijk geval alle dergelijke aanwijzingen nate gaan alsook van artikelen 871
en 877 Gerechtelijk Wetboek die het hof
van beroep de mogelijkheid boden om zich
de bedoelde stukken te doen overleggen :
Overwegende dat de appelrechters,
met de in het middel weergegeven redenen, de feitelijke gegevens aangeven waarop zij hun beslissing laten
steunen, zodoende de door eiser bij zijn
appelconclusie aangevoerde daarmee
strijdige of andere feitelijke gegevens
verwerpen en die conclusie beantwoorden;
Overwegende dat eiser, met betrekking tot de stukken die verweerster
heeft overgelegd, in zijn aanvullende
appelconclusie aanvoerde dat verweerster het hof van beroep trachtte te
misleiden en dat ze nog steeds niet de
echte jaarverslagen heeft overgelegd,
zodat ze verplicht moest worden de
volledige aanwezigheidslijsten en de
c<irrecte verslagen over te leggen;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "niet (wordt) beweerd dat (de stukken) zouden zijn geconfectioneerd ten
gerieve van onderhavig geschil, laat
staan dat ze zouden afwijken van bescheiden gevoegd in het vennootschapsdossier";
Dat het arrest door dit oordeel de
aanvullende appelconclusie van eiser beantwoordt en een uitlegging ervan geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en derhalve
de bewijskracht ervan niet miskent;
Overwegende dat de aangevoerde
schending van de artikelen 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
871, 877 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, geen zelfstandige grief
uitmaakt maar enkel is afgeleid uit de
vergeefs ingeroepen schendingen van
de artikelen 149 van de Grondwet en
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1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 963, 1175, 1280
en 1282 Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het opmaken beveelt van een inventaris niet alleen van de gemeenschappelijke goederen doch ook van de persoonlijke of eigen
goederen van beide partijen (echtgenoten) en hiertoe een notaris aanstelt die zich
voor de uitvoering van zijn opdracht moet
laten bijstaan door een in het arrest nominatim aangeduide bedrijfsrevisor die "gelast is o.m. met de waardebepaling van bepaalde vermogenselementen op 10 oktober
1994";
het arrest de aangestelde notaris oplegt de "drie vermogens" (gemeenschappelijk en eigen) te inventorieren in acht genomen hun samenstelling niet alleen op 10
oktober 1994- datum van het inleiden
van de echtscheidingsprocedure - doch ook
op 1 januari 1994, en de stand van de rekeningen op deze twee data te vergelijken- zo nodig- de tussentijdse transfers/
herbeleggingen, mede de verklaringen der
partijen desbetreffend te acteren; het arrest deze tot op 1 januari 1994 teruggaande
maatregel rechtvaardigt door de overweging dat het geloofwaardig is dat eiser de
echtscheiding gedurende langere tijd heeft
voorbereid en dat dit bewezen wordt door
gerechtsdeurwaardersvaststellingen in juni
1994,
terwijl eiser in zijn beroepsconclusies (besluiten, p. 13-14 en 26; aanvullende besluiten p. 3) op gemotiveerde wijze liet gelden dat en waarom een inventaris diende
beperkt te worden tot de gemeenschappelijke goederen op 10 oktober 1994 en de
tussenkomst van een bedrijfsrevisor overbodig was en "voor zoveel als nodig behoort tot de bewerkingen van vereffeningverdeling"; eiser o.m. liet gelden dat "de te
weerhouden datum voor de vereffening, indien de echtscheiding wordt uitgesproken (. ..) 10 oktober 1994 (zal) zijn" (beroepsbesluiten p. 14); de maatregelen zoals gevorderd door verweerster en door het arrest uitgesproken geen "inventaris" doch
een "akte van vereffening-verdeling" uitmaken, de bedoeling van verweerster er enkel in bestond de waarde van het notariaat van eiser vast te stellen alhoewel het
notariaat een persoonlijk goed is van eiser zoals blijkt uit de datum van het
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benoemingsbesluit, uit het feit dat de lening voor de overname van het notariaat
door eiser aileen werd ondertekend en het
feit dat partijen slechts later in het huwelijk zijn getreden zonder huwelijkscontract,
terwijl krachtens artikel 1278 Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald lid 2 zoals gewijzigd door de wet van 30 juni 1994, het
vonnis of arrest waarbij de echtscheiding
wordt uitgesproken, ten aanzien van de
echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot op de dag waarop de vordering is ingesteld; de rechter die krachtens artikel1280 Gerechtelijk Wetboek in
kort geding oordeelt over voorlopige maatregelen, niet vermag een inventaris op te
leggen van "eigen" goederen van de echtgenoten zoals bestaande v66r de datum van
het inleiden van de echtscheidingsprocedure; bij de inventaris in de zin van
de artikelen 1175, 1280 en 1282 Gerechtelijk Wetboek, de waardebepaling van de
goederen niet mag overgelaten worden aan
een "bedrijfsrevisor"; een door de rechtbank als deskundige aangestelde persoon,
overeenkomstig artikel 963 Gerechtelijk
Wetboek, slechts met een nauwkeurig omschreven opdracht kan gelast worden,
en terwijl het bestreden arrest door in de
bovenvermelde omstandigheden, de inventaris te gelasten ook van de eigen goederen van partijen, meer bepaald van eiser,
en zelfs tijdens een periode voorafgaand
aan het inleiden van de echtscheidingsprocedure, daarbij steunend op een "bewezen" geachte schuld en door ook de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij deze
bewerkingen op te leggen, schending inhoudt van de artikelen 1175, 1280 en 1282
Gerechtelijk Wetboek en van de daarin gestelde grenzen aan de bevoegdheid van de
rechter om in kort geding voorlopige maatregelen uit te vaardigen; het arrest dat de
opdracht van de aangestelde bedrijfsrevisor
omschrijft als "o.m. (. .. ) de waardebepaling van bepaalde vermogenselementen op
10.10.1994" deze opdracht minstens niet
met de door de wet vereiste nauwkeurigheid heeft omschreven, derhalve artikel 963
Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden :

Overwegende dat, krachtens artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de voorzitter van de
rechtbank, rechtsprekend in kort geding, kennisneemt, in iedere stand van
het geding, van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de
persoon, op het levensonderhoud en op
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de goederen, zowel van de partijen als
van de kinderen;
Dat die bepaling aan de rechter in
kort geding een ruime feitelijke
beoordelingsmacht laat om maatregelen te bevelen die de belangen van de
echtgenoten en van hun kinderen kunnen vrijwaren;
Dat die bepaling noch de overige in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen eraan in de weg staan dat de
rechter als bewarende maatregel zou
bevelen dat een boedelbeschrijving
wordt gemaakt van eigen goederen
van de echtgenoten en van goederen
die aan een van de echtgenoten zelfs
voor het instellen van de vordering tot
echtscheiding hebben toebehoord;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen als bewarende maatregel de
litigieuze maatregel bevelen in het
vooruitzicht van een latere correcte
vereffening en verdeling, zonder aan
die maatregel de gevolgen te hechten die een boedelbeschrijving geregeld door artikel1175 van het Gerechtelijk Wetboek kan hebben;
Dat zij zodoende artikel 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek niet scherrden;
Overwegende, voor het overige, dat
het arrest de waardebepaling niet
overlaat aan een bedrijfsrevisor maar
deze bedrijfsrevisor gelast met een opdracht van bijstand aan de notaris; dat
die opdracht voldoende bepaald is en
binnen de grenzen blijft van de opdrachten die aan een deskundige kunnen worden gegeven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
31 januari 1997 - 1 • kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings-
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voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en Geinger.
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luidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Butzler.
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3e KAMER- 3 februari 1997
1° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MID DEL- VERJARING- BEVRIJDENDE VERJARING- SCHULD ElSERDERTIGJARIGE VERJARING- BESLISSINGKORTERE VERJARING.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENALLERLEI- CASSATIEMIDDEL- NIEUW MIDDEL- BEVRIJDENDE VERJARING- SCHULDElSER- DERTIGJARIGE VERJARING- BESLISSING- KORTERE VERJARING.

3° VERJARING-

BURGERLIJKE ZAKENTERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)AARD- DUUR- CASSATIEMIDDEL- NIEUW
MIDDEL BEVRIJDENDE VERJARING SCHULDElSER- DERTIGJARIGE VERJARINGBESLISSING - KORTERE VERJARING.

1o, 2° en 3° De schuldeiser kan niet voor het
eerst voor het Hofvan Cassatie aanvoeren dat zijn rechtsvordering verjaart door
verloop van dertig jaren, en niet door een
kortere termijn; een dergelijk cassatiemiddel is nieuw en dus niet-ontvankelijk
(1). (Artt. 2223 en 2262 B.W.)
(TIR-INN N.V T. GROOS)

(A.R. nr. S.95.0120.F)

3 februari 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijk(1) Zie Cass., 10 sept. 1984,A.R. =· 4246 (A.C.,
1984-85, I, nr. 21); 20 nov. 1989, A.R. nr. 6599
(ibid., 1989-90, nr. 175); 21 jan. 1993, A.R. nr.
9511 (ibid., 1993, I, nr. 43); H. DE PAGE en R. DEK·
KERS, Traite elementaire, d. VII, 2e uitg., Brussel, 1957, nr. 1134; R.PD.B., vo Prescription en
matiere civile, nrs. 39 en 47.

3e KAMER - 3 februari 1997
1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- OPENBAAR
MINISTERIE- VERPLICHTE MEDEDELINGADVIES- VERMELDING- VERZUIM- NIETIGHEID - BEWIJS - GEVOLG.

2° OPENBAAR MINISTERIE -BURGERLIJKE ZAKEN- VERPLICHTE MEDEDELINGVONNISSEN EN ARRESTEN- ADVIES- VERMELDING- VERZUIM- NIETIGHEID - BEWIJS- GEVOLG.

1o en 2° Het arrest dat geen vermelding be-

vat van het advies van het openbaar ministerie in een zaak die hem moet worden medegedeeld, is niet nietig wanneer
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, zoals het zittingsblad en het
proces-verbaal van de zitting, blijkt dat
het advies is gegeven (1). (Artt. 721, eerste lid, 3°, 764, eerste lid, 780, eerste lid,
4°, 783 en 1100 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 5 nov. 1976 (A. C., 1977, 272); 13
juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 641); 28 nov. 1980,
A.R. nr. 2857 (ibid., 1980-81, =· 194); 6 feb. 1984,
twee arresten, A.R. nrs. 6715 en 6912, en 17 mei
1984, A.R. nr. 6949 (ibid., 1983-84, nrs. 304 en
528); 12 dec. 1984, volt. zitting, A.R. nr. 4576, 17
dec. 1984, A.R. nr. 4443, en 22 april1985, A.R. =·
4685 (ibid., 1984-85, nrs. 234, 239 en 497); 9 nov.
1989, A.R. nr. 8454, en 26 april 1990, A.R. nr.
8547 (ibid., 1989-90, nrs. 151 en 502); 12 maart
1992, A.R. nr. 9228 (ibid., 1991-92, nr. 369); A.
FETI'WEIS, Manuel de procedure civile, 2de uitg.,
Lillk, 1987, nr. 327 en de noten 1 en 5, p. 252. Het
zittingsblad is doorslaggevend. Art. 783 Ger.W bepaalt immers dat de tekst van het vonnis op het
zittingsblad wordt gesteld, dat het zittingsblad de
minuut van het vonnis bevat en de vermelding
van de verrichte proceshandelingen, en dat de
rechter die de zitting heeft voorgezeten het
zittingsblad naziet. Het niet vermelden in het vonnis van het advies van het O.M. kan dus worden hersteld door de vermelding van dat advies op het zittingsblad, nu het zittingsblad de
minuut van het vonnis en de vermelding van de
verrichte proceshandelingen bevat.
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(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. DE WAEL)

ARREST

Nr. 60

ze KAMER -

(vertaling)

4 februari 1997

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - ALGEMEEN - RAADKAMER - BE·
SCHIKKING TOT VERWIJZING NIETVERMELDING VAN DE NAAM VAN DE RECHTER
-GELDING.

(A.R. nr. S.96.0068.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

zo

Over het middel : schending van de artikelen 582, 764, 10", en 780, 4", van het
Gerechtelijk Wetboek,

3o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF·

doordat het arrest is uitgesproken zonder voorafgaand advies van het openbaar
ministerie of althans zonder dat het arrest melding maakt van dat advies,
terwijl het advies en de vermelding ervan door de genoemde wetsbepalingen op
straffe van nietigheid zijn opgelegd :

ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZINGNIET-VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE
RECHTER- GELDING.
ZAKEN - ALGEMEEN- RAADKAMER -BESCHIKKING TOT VERWIJZING NIETVERMELDING VAN DE NAAM VAN DE RECHTER
-GEVOLG.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- RAAD·
KAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZINGNIET-VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE
RECHTER- GEVOLG.

5o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN

Overwegende dat het arrest inderdaad nalaat het advies van het openbaar ministerie te vermelden;
Overwegende dat evenwel uit het
zittingsblad van 9 oktober 1995 en het
uit het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat het openbaar ministerie op die datum is gehoord in zijn
advies dat onmiddellijk na het sluiten van het debat is gegeven; dat het
arrest bijgevolg de in het middel aangewezen bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 februari 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Van
Heeke en Gerard.

- ALLERLEI- RAADKAMER- BESCHIKKING
TOT VERWIJZING- NIET-VERMELDING VAN DE
NAAM VAN DE RECHTER- GEEN CASSATIEBEROEP- GEVOLG.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGE
RECHTER- BESCHIKKING TOT VERWIJZINGNIET-VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE
RECHTER - VONNISGERECHTEN - ZETELSAMENSTELLING- REGELMATIGHEID- VASTSTELLING- CONTROLE DOOR HET HOF.

7° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE·
KLAAGDE EN VERDACHTE - BESCHIKKING
TOTVERWIJZING-NIET-VERMELDING VAN DE
NAAM VAN DE RECHTER- VONNISGERECHTEN
- ZETELSAMENSTELLING- REGELMATIG·
HElD - VASTSTELLING- CONTROLE DOOR
HETHOF.

o zo

De niet-ver1!£elding van de naam
van de rechter op een beschikking tot verwijzing doet niets af aan de bevestiging,
door de wettelijk vereiste handtekeningen, dat ze is verleend in raadkamer door
de rechter waarvan de functie is vermeld, bijgestaan door de griffier; deze beschikking is aldus "door een lid van de
rechterlijke macht" gewezen.

1 en
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3° en 4 o Door de niet-vermelding van de
naam van de rechter op een beschikking
tot verwijzing van de raadkamer zou deze
wel vernietigbaar maar niet onbestaande
zijn (1).
5° Het middel dat een onregelmatigheid

aanvoert waardoor een beschikking tot
verwijzing van de raadkamer, waartegen geen cassatieberoep werd ingesteld,
niet onbestaande maar wel vernietigbaar zou zijn, kan niet aangenomen worden (2).
6° Gegrond is het middel hieruit afgeleid

dat eiser noch het Hof, uit de stukken
waarop het vermag acht te slaan, kunnen nagaan of de zetels van de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld en nl. alle waarborgen van objectieve
onpartijdigheid boden, doordat de appelrechters niet vaststelden dat geen van de
rechters de beschikking tot verwijzing,
waarop de naam van de rechter niet vermeld werd, heeft gewezen (3). (Art. 292,
tweede lid, Ger.W., en 6.1 E.V.R.M.)
7o De vernietiging van het arrest, 6p grond
dat het Hof, uit de stukken waarop het
vermag acht te slaan, niet kan nagaan of
de zetels van de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld en nl. alle
waarborgen van objectieve onpartijdigheid boden, doordat de appelrechters niet
vaststelden dat geen van de rechters de
beschikking tot verwijzing, waarop de
naam van de rechter niet vermeld werd,
heeft gewezen, dient uitgebreid te worden tot de gehele behandeling van de
zaak in hoger beroep. (Artt. 408 en 413
Sv.)
(DECLERCQ T. SCHEIRS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0238.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1995 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Zie Cass., 12 nov. 1991, A.R. nr. 4258 (AC.,
1991-92, nr. 137).
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.

Nr. 60

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafVordering :
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 292, tweede lid, 780, eerste lid, r,
van het Gerechtelijk Wetboek, 130 van het
Wetboek van Strafvordering, paragraafXV
van het enig artikel van de wet van 25 oktober 1919, artikelen 6.1, van het Europees Verdrag tot Beschenning 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, 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15
mei 1981,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing - in navolging van de correctionele rechtbank in het beroepen vonnis van 23 april 1993 - eiser wegens
bedrieglijk onvermogen veroordeelt tot een
gevangenisstraf van zes maanden en tot
een geldboete van 500 frank,
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing van
de raadkamer dd. 23 oktober 1992, waarbij eiser naar de correctionele rechtbank
werd verwezen, niet de naam vermeldt van
de rechter die in dit onderzoeksgerecht zetelde, zoals door artikel 780, r, van het Gerechtelijk Wetboek wordt voorgeschreven; deze substantiele formaliteit evenmin
blijkt uit enig ander stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan; door deze onregelmatigheid de verwijzingsbeslissing niet
slechts vernietigbaar, doch onbestaande is,
nu niet kan worden uitgemaakt of deze "beschikking" wel door een lid van de rechterlijke macht werd gewezen; het nietvermelden van de naam van de rechter van
de raadkamer in de verwijzingsbeschikkiug
tot gevolg heeft dat deze "beschikking" als
authentieke akte niet bestaat en de zaak
bijgevolg niet regelmatig aanhangig was bij
de correctionele rechtbank en - in hager
beroep - bij het hof van beroep, zodat de
appelrechters, door de bevestiging van het
beroepen vonnis, ten onrechte hebben
geoordeeld dat de zaak bij hen regelmatig aanhangig was door een bestaande
verwijzingsbeschikking van de raadkamer (schending van artikel 130 van het
Wetboek van Strafvordering), nu deze "beschikking" niet de naam vermeldt van de
rechter die in de raadkamer zou hebben gezeteld (schending van de artikelen 780, eerste lid, 1·,van het Gerechtelijk Wetboek en
van het enig artikel, § XV van de wet van
25 oktober 1919);
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en terwijl, tweede onderdeel, zelfs in zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer niet onbestaande, doch slechts vernietigbaar is, het Hof zich in de onmogelijkheid bevindt om na te gaan of de bestreden
beslissing - alsook het beroepen vonnis dd.
23 april 1993, dat door de appelrechters
werd bevestigd - niet werd gewezen door
een rechter of door een raadsheer die, in
strijd met het recht van eiser op een onpartijdige rechter, niet reeds zetelde in het
onderzoeksgerecht dat de zaak naar de correctionele rechtbank heeft verwezen; het
recht op een onpartijdige rechterlijke instantie immers wordt miskend wanneer
een beslissing van veroordeling wordt gewezen door een strafrechtelijk college dat
onder meer bestaat uit een magistraat die
in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad; een beslissing die wordt gewezen door
een rechter die vroeger bij het uitoefenen
van een ander rechterlijk ambt kennis heeft
genomen van de zaak, nietig is; Nu het Hof
niet kan nagaan of een van de magistraten die in de correctionele rechtbank die het
beroepen vonnis heeft gewezen of in het hof
van beroep dat de bestreden beslissing
heeft gewezen, niet in de raadkamer heeft
gezeteld die de verwijzingsbeschikking dd.
23 oktober 1992 heeft gewezen, het Hof
evenmin kan nagaan of het recht van eiser op een onpartijdige rechter werd geeerbiedigd; deze omstandigheid immers bij eiser, ten aanzien van wie de verwijzingsbeschikking bovendien bij verstek werd
gewezen, terecht twijfels kan wekken over
de geschiktheid van het hof van beroep en
de correctionele rechtbank om de zaak op
een onpartijdige wijze te behandelen, zodat uit de beslissing van de appelrechters,
alsook van de correctionele rechtbank,
wiens vonnis door het hof van beroep werd
bevestigd, niet kan worden opgemaakt of
het recht van eiser op een onpartijdige
rechterlijke instantie bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafVordering, niet werd miskend (schending van de artikelen 6.1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en 14.1, van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten) en de bestreden beslissingen dienovereenkomstig nietig is (schending van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser niet betwist
dat de handtekeningen op de beschik-
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king van de raadkamer deze zijn van
de voorzitter en de griffier van deze
kamer;
Dat de niet-vermelding op de bekritiseerde beschikking van de naam
van de rechter niets afdoet aan de
bevestiging, geauthentiseerd door de
wettelijk vereiste handtekeningen,
dat deze beschikking wordt verleend
"in raadkamer, alwaar zetelde de heer
(hier ontbreekt de naam), ondervoorzitter, alleenzetelend rechter,
bijgestaan door D. Pavot, griffier"; dat
deze beschikking aldus door "een lid
van de rechterlijke macht" is gewezen;
Dat het onderdeel een onregelmatigheid aanvoert waardoor de verwijzingsbeschikking van de raadkamer niet onbestaande maar wel
vernietigbaar zou zijn;
Dat tegen de beschikking van de
raadkamer geen cassatieberoep werd
ingesteld;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser aanvoert dat
door het niet vermelden van de naam
van de rechter in de beschikking van
de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen
wegens bedrieglijk onvermogen (artikel 490bis Strafwetboek), hijzelf
noch het Hof vermag uit te sluiten dat
die rechter bij de daaropvolgende behandeling van zijn zaak voor enig
vonnisgerecht heeft gezeteld, en het
bestreden arrest aldus niet alle waarborgen van objectieve onpartijdigheid biedt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de appelrechters om reden van vermelde onregelmatigheid,
vaststellen dat geen onder hen de beschikking tot verwijzing heeft gewezen; dat bij ontstentenis hiervan, het
Hof de regelmatigheid van de zetelsamenstelling van de vonnisgerechten
niet kan vaststellen;

156

HOF VAN CASSATIE

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat krachtens deartikelen 408 en 413 Wetboek van
Strafvordering, de hierna op_ d_e
voorziening uit te spreken vern~eti
ging van het bestreden arrest d1ent
uitgebreid te worden tot 1e gehele behandeling van de zaak m hoger beroep;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat de hierna. uit te
spreken vernietiging, op de met beperkte voorziening van de beklaagde,
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebr(_l!lgt van de
beslissingen op de burgerhJke rechtsvorderingen die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien;

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel van eiser dat niet tot
cassatie zonder verwijzing kan leiden vernietigt het bestreden arrest en
al hetgeen aan dat arrest is voorafgegaan vanaf de behandeling van de
zaak in hoger beroep; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest van 26 januari 1995 en v_an het
vernietigde arrest van 19 me1 1994;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
4 februari 1997- ze kamer- Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Goetha~s - Gedeeltelijk andersluidende conclusle (4) van de h.
Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat :
mr. Biitzler.
(4) Het O.M. was van oordeel dat h~t midd«;l
niet kon aangenomen worden omdat e~ser nomt
enige twijfel omtrent de regelmat1ghe1d van de
zetelsamenstelling voor de feitenrechters had OJ?geworpen en het Hof niet bevoegd was om d1t
handtekeningenonderzoek te doen.

Nr. 61

Nr. 61

ze KAMER -

4 februari 1997

1 o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - RECHTSBELANG.

zo

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- GEMIS AAN
BELANG OF BESTAANSREDEN- REDELIJKE
TERMIJN - ONBEVOEGDHEID - RECHTSBELANG.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BESLISSING
VAN ONBEVOEGDHEID- CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE- RECHTSBELANG.

4 ° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- GEMIS AAN
BELANG OF BESTAANSREDEN- KWALIFICATIE - ONBEVOEGDHEID - RECHTSBELANG.

5o BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- RATIONE MATERIAE- OPENBARE ORDE- GEVOLG ~BE
KLAAGDE - RECHTSPLEGING.

6° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID- RATIONE MATERIAE - OPENBARE ORDE - GEVOLG - BEKLAAGDE - RECHTSPLEGING.

7° OPENBARE ORDE -

RECHTBANKENSTRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- RATIONE MATERIAE- GEVOLG- BEKLAAGDE- RECHTSPLEGING.

1o Om een ontvankelijk cassatieberoep in te

stellen moet de eiser een rechtsbelang hebben dat op objectieve wijze moet beoo_rdeeld worden, naargelang de cassatwmogelijkheden ivelke bepaald worden
door algemeen geldende criteria,_ zonder
dat daarbij subjectieve beschouwuwen of
persoonlijke voorkeur in aanmerkmg komen (1).
(1) Zie Cass., 22 mei 1991, A.R. nrs. 8864 en
9130 (A.C., 1990-91, nr. 483).
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2° en 3° De redelijke duur van het proces op
het ogenblik van de bestreden beslissing is niet bepalend voor een rechtsbelang om als beklaagde een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen als de
rechter zich onbevoegd heeft verklaard (2).
4° De kwalificatie van de feiten is niet be·

palend voor een rechtsbelang om als beklaagde een ontvankelijk cassatieberoep
in te stellen als de rechter zich onbevoegd
heeft verklaard (3).
5°, 6° en 7° Doordat de bevoegdheid "ra·
tione materiae" van de strafrechter van
openbare orde is, staat het de beklaagde
niet te kiezen of zijn handelen door
beroepsmagistraten of door gezworenen
zal worden beoordeeld (4).
(ARSCHOOT T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1267.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1995 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op eisers memorie, waarvan
een door de gri:ffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing van onbevoegdverklaring op de strafvordering en op
de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de appelrechters
het beroepen vonnis teniet doen en opnieuw wijzend oordelen "dat de correctionele rechtbank onbevoegd is, op
penaal en op burgerlijk gebied; reserveert de kosten", op grond dat ''het betreft een misdaad die niet gecorrec(2) Zie Cass., 8 maart 1988, A.R. =· 1758 (A. C.,
1987-88, nr. 424), en 17 aug. 1992, A.R. nr. 6888
(A. C., 1991-92, =· 582, wat de beslissingvan onbevoegdheid betreft).
(3) Zie noot 2.

(4) Zie Cass., 2 nov. 1994, A.R. nr. P.94.0143.F
(A. C., 1994, nr. 466).
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tionaliseerd werd. Het hof (van beroep)
is derhalve niet bevoegd de feiten te
beoordelen";
Overwegende dat eiser, om een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen, rechtsbelang moet hebben;
Dat bij het bepalen van dit belang
subjectieve beschouwingen ofpersoonlijke voorkeur niet in aanmerking komen;
Dat de redelijke duur van het proces en de kwalificatie op het ogenblik van het bestreden arrest niet bepalend zijn voor eisers rechtsbelang nu
de appelrechters zich onbevoegd verklaren;
Dat de bevoegdheid "ratione materiae" van de strafgerechten van openbare orde is en het aan eiser, beklaagde, niet staat te kiezen of zijn
handelen door beroepsmagistraten of
door gezworenen zal worden beoordeeld;
Dat het vereiste rechtsbelang op objectieve wijze moet worden beoordeeld
naargelang van de cassatiemogelijkheden welke bepaald worden door
algemeen geldende criteria;
Dat eiser, beklaagde, naar deze criteria, geen cassatieberoep heeft tegen een beslissing van onbevoegdheid op strafgebied en op de burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan rechtsbelang, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de namens eiser ingediende
memorie, in zoverre ze geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van
de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. R. Beyne en
L. Arnou, Brugge.
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Nr. 62
2e KAMER - 4 februari 1997

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- VORM VAN BETEKENING- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- AKTE VAN BETEKENINGVASTSTELLINGEN- AKTE VAN VOORZIENING
-AFSCHRIFT- CONTROLE DOOR HET HOFONTVANKELIJKHEID.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- BETEKENING VAN
EEN AKTE VAN VOORZIENING IN CASSATIEVOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- VASTSTELLINGEN- AFSCHRIFT- CONTROLE DOOR HET HOF- ONTVANKELIJKHEID.

3o ONDERZOEKSRECHTER- AANHANGIGMAKING- OMVANG- RECHTSMACHTVORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS
-IN DIE VORDERING BEGREPEN MISDRIJVEN
-ANDERE MISDRIJVEN- OPDRACHT.

4o ONDERZOEKSRECHTER- RECHTSMACHT- UITBREIDING- SAMENHANG.

so

SAMENHANG- ONDERZOEKSRECHTER- RECHTSMACHT- AMBTSHALVE UITBREIDING.

6° ONDERZOEKSRECHTER- RECHTS-
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van voorziefiing niet op authentieke wijze
wordt vastgesteld en de overgelegde stukken niet toelaten na te gaan of een volledig afschrift van deze akte aan de verweerder werd betekend (1). (Art. 418,
eerste lid, Sv.)
3° De vordering tot het instellen van het ge-

rechtelijk onderzoek, in voorkomend geval gelezen in context met de erbij gevoegde stukken, bepaalt van welk - reeds
gepleegd - feit of feiten de onderzoeksrechter werd geadieerd; deze vordering
kan betrekking hebben niet alleen op een
reeds in enigerlei mate vaststaand feit,
maar oak op een feit waaromtrent nag
geen aanwijzing of vermoeden van het bestaan van enig misdrijf voorhanden is; in
dit laatste geval is het de opdracht van de
onderzoeksrechter de bewijzen van het bestaan van dat misdrijfin te zamelen (2).
(Artt. 29, eerste lid, en 61, eerste lid, Sv.)

so De onderzoeksrechter vermag niet
ambtshalve zijn onderzoek uit te breiden tot een feit waarop de vordering tot
het instellen van het gerechtelijk onderzoek geen betrekking had; de omstandigheid dat een daarin niet begrepen feit samenhangend zou zijn met een daarin wel
begrepen feit of ermee samen een collectief misdrijf zou kunnen opleveren doet
hieraan geen afbreuk (3). (Artt. 29, eerste lid, en 61, eerste lid, Sv.)

4° en

MACHT- NIEUWE FElTEN- BEpERKING.

7° STRAFVORDERING- INBREUK B.T.W.WETBOEK - AANGIFTE DOOR DE GEMACHTIGDE DIRECTEUR- VERMELDING DOOR DE
RECHTER

go BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- FISCALE VALSHEID
- AANGIFTE DOOR DE GEMACHTIGDE DIRECTEUR- VERMELDING DOOR DE RECHTER

6° Het is de onderzoeksrechter geenszins
verboden in zijn hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie omtrent uit
het onderzoek blijkende nieuwe feiten alle
nuttige gegevens in te winnen en de bestanddelen op te sporen die van zulke
aard schijnen dat ze die feiten als een
misdaad of een wanbedrijf strafbaar rnaken, waarbij hi} evenwel geen onderzoeksdaden behorende tot zijn specifieke bevoegdheid van onderzoeksrechter, dit is

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD WAARBORGEN.

10° BEWIJS -

(1) Cass., 26 april1995, A.R. nr. P.93.1058.N
(A.C., 1995, nr. 210).

(2) Zie Cass., 27 juni 1995, A.R. nr. P.94.0306.N

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGSVRIJHEID.

(A. C., 1995, nr. 333). Zie oak :A. DE NAUW, Het

1o en 2° Niet ontvankelijk is de voorziening van het openbaar ministerie wanneer door de gerechtsdeurwaarder de
overhandiging van een kopie van de akte

(3) Contra : Cass., 15 juni 1937 (Bull. en Pas.,
1937, I, 188). Zie de kritiek op dit arrest van R.
Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging, in Strafrecht voor rechtspractici, IV,
Acco Leuven, 1991, 187.

adieren van de onderzoeksrechter, in Actuele problem.en van strafrecht, Kluwer-Antwerpen, p. 1-27.
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als rechter, ~a{J stellen (4). (Artt. 29, eerste lid, en 61, eerste lid Sv.)
7° en go Geen wetsbepaling verplicht de
rechter het vervullen van de vereiste van
aangifte van fiscale valsheid door de
daartoe behoorlijk gemachtigde directeur van de Administratie van de bijzondere belastingsinspectie bij het Ministerie van Financien aan de procureur des
Konings tot uitoefening van de strafvordering uitdrukkelijk te vermelden (5).
(Art. 74, § 3, B.T.W.-Wetboek, zoals van
toepassing voor de wetswijziging van 28
dec. 1992.)

go Het vermoeden van onschuld ten aanzien van de beklaagde wordt gewaarborgd onder meer door de tegenspraak die
hij met betrekking tot de vaststellingen
van de verbalisanten vermag te voeren,
waaronder het al of niet objectief karakter van deze vaststellingen en door de onpartijdigheid waarmede de rechter de
bewijswaarde van deze vaststellingen beoordeelt. (Art. 6.2 E.V:R.M.)
10° Het door de rechter gemaakte onder-

scheid tussen de objectiviteit van de vaststellingen en de subjectiviteit van de
vaststeller maakt deel uit van deze beoordeling van de bewijswaarde, die in
feite, mitsdien op onaantastbare wijze, geschiedt.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. REYNIERS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1027.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(4) Cass., 11 dec. 1990, A.R. nr. 4823 (A.C.,
1990-91, nr. 189).
(5) Ret O.M. concludeerde dat het middel, enkel in zoverre het aanvoerde dat de rechters de
in de telastlegging omschreven feiten hadden dienen te herkwalificeren als fiscale valsheid, bij toepassing van de regel van de naar recht verantwoorde straf, bij gemis aan belang onontvankelijk
was. Zie in dit verband : Cass., 30 nov. 1988, A.R.
nr. 6962 (A.C., 1988-89, nr. 190), en 18jan. 1989,
A.R. nr. 6995 (ibid., 1988-89, nr. 293). Niettemin heeft het Hofhet middel in zijn geheel "niet
aangenomen".
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I. Op de voorziening van de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beklaagden Noel Gilisen en
Werner Mauss:
Overwegende dat uit de stukken
waaro:p het Hofvermag acht te slaan,
niet bhjkt dat de voorziening werd betekend aan de verweerders;
Overwegende immers dat, wat Noel
Gilisen betreft, de akte van de gerechtsdeurwaarder Cailliau vaststelt
dat op 1 juli 1996 op verzoek van de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel beteke'n.:ing en afschrift
werd gelaten aan Noel Gilissen "van
een beschikking bij verstek gewezen
lastens geadresseerde partij door voormelde rechtsmacht op 13.06.96"; dat,
wat Werner Mauss betreft, de akte
van de gerechtsdeurwaarder Van Horenbeeck vaststelt dat op 5 juli 1996
ten verzoeke van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Brussel werd betekend en afschrift
werd gelaten aan de procureurgeneraal, ter bestemming van de
Staatsanwalt te Stuttgart "van een arrest bij verstek uitgesproken lastens
betekende door het Hof van Beroep zetelende te Brussel de eenentwintigste juni 1996";
Dat aldus door de gerechtsdeurwaarders de overhandiging van een
kopie van de akte van voorziening niet
op authentieke wijze wordt vastgesteld, en de overgelegde stukken niet
toelaten na te gaan of een volledig afschrift van de akte van voorziening
aan de verweerders werd betekend;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen de
beklaagden Fran~ois Reyniers en Mariette Callaerts ingestelde strafvordering wegens de tenlasteleggingen A.1,
A.2, A.4, M.1, a en b, N.1, V.1 (t.o.v.
Mauss), Y (t.o.v. Mauss), wat Reyniers betreft, en N.1 wat Callaerts betreft:
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Gelet op het door eiser ingediende
verzoekschrift, waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
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Overwegende dat de appelrechters
met betrekking tot de door de beklaagde Mauss opgeworpen nietigheid van het hem betreffende gerechtelijk onderzoek, wegens gebrek aan
saisine van de onderzoeksrechter, conOver het eerste, het tweede en het sidereren dat zo de vonnisgerechten
derde middel :
weliswaar "de nietigheid van dad en
van
niet mogen uitspreOverwegende dat de vordering tot ken, onderzoek
(.
..
)
zulks
evenwel
niet inhoudt
het instellen van het gerechtelijk on- dat de feitenrechter zijn overtuiging
op
derzoek, in voorkomend geval gele- onregelmatige daden van onderzoek
zen in context met de erbijgevoegde zou kunnen steunen; (. .. )in voorkostukken, bepaalt van welk - reeds ge- mend geval, wanneer de bewijspleegd - feit offeiten de onderzoekstot staving van tijdens het
rechter werd geadieerd; dat deze vor- middelen
onderzoek
ontdekte feiten ondering betrekking kan hebben niet regelmatig nieuw
verkregen
zijn, er aanleiaileen op een reeds in enigerlei mate
ding is om de beklaagde vrij te sprevaststaand feit, maar ook op een feit ken;
(... ) terzake de onderzoeksrechter
waaromtrent nog geen aanwijzing of
werd gevorderd wat betreft de
vermoeden van het bestaan van enig enkel
feiten
van de tenlastelegging A.3, nl.
misdrijfvoorhanden is; dat in dit laat- door het
kantschrift van 22 novemste geval het de opdracht van de on- ber 1991 waarbij
de procureur des Koderzoeksrechter is de bewijzen van het
nings
voor
onderzoek
een procesbestaan van dat misdrijf in te zameverbaal van inlichtingen betreffende de
len;
mogelijke inbreuken gepleegd door (de
Dat de onderzoeksrechter niet ver- verweerder Reyniers) i.v.m. von Gamag ambtshalve zijn gerechtelijk on- len aan de onderzoeksrechter overderzoek uit te breiden tot een feit maakte en door de stelling van burwaarop de vordering tot het instel- gerlijke partij door deze laatste op 4
len van het gerechtelijk onderzoek maart 1993; (. .. ) de onderzoeksdaden
geen betrekking had; dat de omstan- verricht vanaf 22 november 1991 wat
digheid dat het feit dat niet onder de betreft de tenlastelegging A.3 rechtsvordering tot het instellen van het ge- geldig zijn (karton XX, farde von Garechtelijk onderzoek was begrepen sa- len; karton LIX, kaft 274, stuk 4); (. .. )
menhangend zou zijn met het feit dat uit het bovenstaande volgt dat het
onder deze vordering was begrepen of bewijsmateriaal met betrekking tot(. .. )
samen met dat feit een collectief mis- de tenlasteleggingenA.1, A.2, A.4; M.1,
drijf zou kunnen opleveren, hieraan a en b; N.1; V.1 (t.o.v. Mauss); Y (t.o.v.
Mauss) in hoofde van (de verweerder
geen afbreuk doet;
Reyniers), de tenlastelegging N.1 in
Overwegende dat het de onderzoeks- hoofde van (de verweerster Calrechter geenszins verboden is in zijn laerts), niet regelmatig werd verkrehoedanigheid van officier van gerech- gen, zodat er aanleiding is om de betelijke politie omtrent uit het onder- trokken (verweerders) van de bedoelde
zoek blijkende "nieuwe" feiten alle nut- tenlasteleggingen vrij te spreken";
tige gegevens in te winnen en de
Dat, zoals de verweerders terecht
bestanddelen op te sporen die van
zulke aard schijnen dat ze die feiten aanvoeren, de appelrechters, in de conals een misdaad of een wanbedrijf text van deze motivering en bij ontstrafbaar maken, waarbij hij even- stentenis van andersluidende concluwei geen onderzoeksdaden behorende sie van eiser, met "niet regelmatig
tot zijn specifieke bevoegdheid van on- verkregen bewijsmateriaal" verwijderzoeksrechter, dit is als rechter, mag zen naar de feitelijke gegevens die
door het stellen van onregelmatige
stellen;
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onderzoeksdaden, dit zijn daden van
de onderzoeksrechter als rechter, werden verkregen;
Dat de appelrechters met vermelde
motieven, waarbij zij bij ontstentenis van bijzondere conclusie van het
openbaar ministerie waarbij de regelmatigheid van bepaalde onderzoeksdaden in het bijzonder werd aangevoerd, deze daden niet verder hoefden
aan te wijzen, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

c....
En overwegende dat de subs tantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van Noel Gilisen:

A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel aan de
feitenrechters verwijt dat ze de aan eiser ten laste gelegde feiten onder de
telastlegging B.1 ten onrechte hebben gekwalificeerd als valsheid in geschrifte en gebruik, strafbaar bij de artikelen 196, 197 en 214 Strafwetboek,
in plaats van als fiscale valsheid bepaald bij artikel 73bis B.T.W-Wetboek,
en zonder dat aan de voorwaarden
voor het instellen van de strafvervolging, opgelegd door artikel 74, § 3,
B.T.W.-Wetboek, zoals van toepassing v66r de wetswijziging van 28 december 1992, is voldaan;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat door de daartoe behoorlijk
gemachtigde directeur van Administratie van de Bijzondere belastingsinspectie bij het Ministerie van Financien, bij brieven van 11 april1990
en 27 april 1990 aangifte is gedaan
aan de procureur des Konings van de
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feiten waarvoor op 19 april 1990 ten
laste van eiser de strafvordering werd
ingesteld; dat geen wetsbepaling de
rechter verplicht het vervullen van
deze vereiste tot de uitoefening van de
strafvordering uitdrukkelijk te vermelden;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een gevangenisstraf
van vier jaar en een geldboete van duizend frank, met toepassing van de wet
op de opdeciemen verhoogd tot tachtigduizend frank;
Dat de straf naar recht verantwoord
is ook indien de aan eiser ten laste gelegde feiten B.1 niet onder de toepassing van de vermelde artikelen van het
Strafwetboek, maar van artikel 73bis
B.T.W.-Wetboek vallen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
En overwegende dat de subs tantii:\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
III. ...
IV. Op de voorziening van Alfred
Klee:
Over het middel :
Overwegende dat het door artikel
6.2 E.V.R.M. bepaalde vermoeden van
onschuld ten aanzien van de
beklaagde wordt gewaarborgd onder
meer door de tegenspraak die hij met
betrekking tot de vaststellingen van de
verbalisanten vermag te voeren, waaronder het al of niet objectief karakter van deze vaststellingen, en door de
onpartijdigheid waarmede de rechter de bewijswaarde van deze vaststellingen beoordeelt;
Dat het door de appelrechters gemaakte onderscheid tussen de objectiviteit van de vaststellingen en de
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subjectiviteit van de vaststeller
deel uitmaakt van deze beoordeling
van de bewijswaarde, die in feite,
mitsdien op onaantastbare wijze, geschiedt;
Dat de appelrechters, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande, hun
beslissing niet nader met redenen
moeten omkleden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 63

EFFECTIEVE HECHTENIS- ONTVANKELIJKHEID.

2° WRAKING- REDENEN- OPSOMMING IN
DE WET- GEVOLG- RECHTEN VAN DE MENS
- E.VR.M. -ART. 6.1- RECHT VAN VERDEDIGING- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTERSCHENDING- PROCEDURE.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6 - ARTIKEL
6.1- RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - SCHENDING - PROCEDURE WRAKING.

4° WRAKING- REDENEN- HOGE GRAAD
VAN VIJANDSCHAP- TUSSEN RECHTER EN
PARTIJ OF RAADSMAN VAN PARTIJ- BEGRIP.

5° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen aangevoerd door
de procureur-generaal, in zoverre deze
gericht zijn tegen de verweerders Noel
Gilisen en Werner Mauss, en die niet
de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen, verwerpt de voorzieningen; laat de kosten van de voorziening van de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Brussel ten
laste van de Staat; veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
4 februari 1997 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. IGrkpatrick, Verbist, Geinger; R. Verstraeten,
Brussel.
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2 KAMER - 4 februari 1997
9

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VEROORDELEND ARREST- BEVEL
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- GEEN

- ALGEMEEN - REDENEN TOT WRAKINGVASTSTELLINGEN VAN DE BODEMRECHTERONAANTASTBARE BEOORDELING- GEVOLGTREKKING IN RECHTE- TOETSING DOOR HET
HOF.

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100
TOT EINDE) - ART. 147 - CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF- REDENEN TOT
WRAKING- VASTSTELLINGEN VAN DE BODEMRECHTER- ONAANTASTBARE BEOORDELING
- GEVOLGTREKKING IN RECHTE- TOETSING
DOOR HET HOF -ART. 147, GW. 1994.

7° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERlNG - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- HOF VAN BEROEP
- VERWERPING VAN VERZOEK TOT WRAKING
VAN DE STRAFRECHTER- VERNIETIGINGGEVOLG- STRAFRECHTERLIJKE VEROORDELING.

1o Het cassatieberoep van de beklaagde te-

gen het arrest waarbij hij tot een vrijheidsstraf is veroordeeld en waarbij zijn
onmiddellijke aanhouding is bevolen, is
niet ontvankelijk indien de beklaagde zich
niet effectief in hechtenis bevond op het
ogenblik dat hij cassatieberoep instelde
(1). (Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866.)
2° en 3° De redenen tot wraking worden op
beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending van art. 6.1 E. V.R.M. en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging en de onpartijdigheid van de rechter niet bij wege van
(1) Cass., 8 dec. 1992,A.R. =· 6639 (A.C., 199192, nr. 776).
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wraking kunnen worden aangevoerd (2).
(Art. 828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
4 o Het bestaan van een hoge graad van vij-

andigheid, die als grand van wraking
van de rechter wordt aangevoerd, kan
worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden waaruit blijkt dat de reck·
ter door zijn houding ten opzichte van een
partij of ten opzichte van de advocaat die
deze vertegenwoordigt of bijstaat, de sereniteit van de behandeling van de zaak
in gevaar heeft gebracht of brengt. (Art.
828, eerste lid, en 11°, Ger.W.)
5° en 6° Al staat het aan de bodemrechter
de feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing inzake wraking grondt, tach behoort het tot de wettigheidscontrole van
het Hof na te gaan of de rechter uit de
door hem vastgestelde feitelijke gegevens wettelijk de door hem in rechte gemaakte gevolgtrekking kon afleiden (3).
[Art. 147 Gw. (1994).]

7o De vernietiging door het Hof van de beslissing van de appelrechters, waarbij het
verzoek tot wraking van de strafrechter
wordt verworpen, heeft de vernietiging
voor gevolg van de door de strafrechter gewezen beslissing van veroordeling.
(DEWULF E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1322.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1996 door het
Hofvan Beroep te Gent gewezen, en
op het bestreden arrest, op 10 september 1996 door het Hof van Beroep
te Gent gewezen;

............... ,
II. Op de voorziening van Georges
Dimitroulakis:
Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser op tegenspraak veroordelen tot een gevangenisstraf van vier
jaar en een geldboete van duizend
(2) Cass., 24 nov. 1994, A.R. nr. D.94.0023.F
(A.C., 1994, nr. 513).
(3) Zie Cass., 30 sept. 1993,A.R. nr. 9673 (A.C.,
1993, nr. 387).
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frank gebracht op honderdduizend
frank en een vervangende gevangenisstraf van drie maand; dat zij na de
uitspraak van dit arrest, met toepassing van artikel 33 van de wet van 20
juli 1990 betre:ffende de voorlopige
hechtenis, diens onmiddellijke aanhouding bevelen;
Overwegende dat krachtens artikel 421 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 2 van de wet v~n
10 februari 1866, het cassatieberoep
dat wordt ingesteld door een beklaagde
tegen het veroordelend arrest, waarbij hij tot een vrijheidsstraf is veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke
aanhouding is bevolen, slechts ontvankelijk is indien hij die zich voorziet, zich e:ffectief in hechtenis bevindt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser ingevolge het bevel tot onmiddellijke aanhouding werkelijk werd aangehouden; dat hij voor
het Hofvan Cassatie niet aanvoert dat
hij zich in de onmogelijkheid b~vond
om aan dit bevel gevolg te geven vooraleer cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. Op de voorziening van Eric Van
Damme:
Overwegende dat Mr. Raf Verstraeten, advocaat bij de balie te Brussel, namens eiser- na een eerste tijdig neergelegde memorie - twee
nieuwe memories en stukken heeft
neergelegd op 10 januari 1997;
Dat het Hof omwille van de bijzondere omstandigheden van de zaak,
meer bepaald dat kamervoorzitter Beirens van het Hofvan Beroep te Gent
op wie het bestreden wrakingsarrest
van 21 juni 1996 betrekking heeft, het
voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek wegens passieve corruptie als rechter, beslist de nieuwe
memories en stukken te ontheffen van
de sanctie van artikel 420bis Wethoek van Strafvordering;
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A. tegen het arrest van 21 juni 1996,
dat uitspraak doet over de wraking :
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de redenen tot
wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, zodat scherrding van artikel6.1 E.V.R.M. en van
het algemeen rechtsbeginsel houdende
het recht van verdediging en het recht
op bepandeling van zijn zaak door een
onpartijdige rechter niet bij wege van
wraking kunnen worden aangevoerd;
Overwegende dat ingevolge artikel
147 Grondwet het Hof, wanneer het te
oordelen heeft over een cassatieberoep,
te dezen tegen een beslissing inzake
wraking, niet in de beoordeling van de
zaak zelf mag treden; dat het evenwel tot de wettigheidscontrole van het
Hof behoort na te gaan of de rechter
uit de door hem vastgestelde feitelijke gegevens wettelijk de door hem in
rechte gemaakte gevolgtrekking heeft
kunnen afleiden;
Overwegende dat artikel 828 Gerechtelijk Wetboek de redenen vermeldt waarom een rechter kan worden gewraakt; dat artikel 828, 11",
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt indien er tussen hem en een van de partijen een hoge graad van vijandschap
bestaat of indien er zijnerzijds aanrandingen, mondelinge of schriftelijke beledigingen hebben plaatsgevonden of bedreigingen hebben
plaatsgehad sinds de aanleg van het
geding of binnen zes maanden v66r de
voordracht van de wraking;
Dat dergelijke hoge graad van vijandschap kan afgeleid worden ui t een
geheel van omstandigheden waaruit
blijkt dat de rechter door zijn houding ten opzichte van een partij of ten
opzichte van de advocaat die deze vertegenwoordigt of bijstaat, de sereni-
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teit van de behandeling van de zaak in
gevaar heeft gebracht of brengt;
Overwegende dat de rechters considereren : "het in de akte van wraking aangevoerde feitenmateriaal is
niet van aard om te doen aanvaarden dat er tussen de rechter, tegen wie
de wraking is gericht, en (eiser) 'een
hoge graad van vijandigheid bestaat'
of dater vanwege die rechter 'aanrandingen, mondelinge of schriftelijke beledigingen of bedreigingen hebben
plaats gehad', dat zulks het geval zou
zijn geweest t.a.v. (eiser) zelf wordt
zelfs niet beweerd; (eiser) blijkt alleen te bedoelen dat zulks het geval
zou zijn geweest t.a.v. zijn advocaat; er
kan evenwel slechts worden vastgesteld dater ook t.a.v. die advocaat geen
'vijandschap, aanranding, mondelinge
of schriftelijke beledigingen ofbedreigingen' bewezen voorkomen; tot het
bewezen zijn daarvan kan zowel t.a.v.
(eiser) zelfals t.a.v. zijn advocaat niet
besloten worden; ook niet na grondige lezing van de akte van wraking
en de erbij gevoegde getuigenverklaringen; het daaromtrent door
(eiser) gevraagde verhoor van getuigen komt als overbodig voor nu reeds
vier van de aangeboden getuigen hun
zienswijze uitvoerig op geschrift hebben gesteld";
Dat met deze consideransen de rechters zeggen dat de door eiser in de
akte van wraking aangevoerde feitelijke gegevens door hen niet worden
betwist, maar dat zij van oordeel zijn
dat daaruit geen reden tot wraking
kan worden afgeleid;
Overwegende dat eiser in zijn akte
van wraking volgende feitelijke gegevens heeft aangevoerd : "wanneer de
raadsman van (eiser) het woord kreeg
om (eiser) bij te staan in zijn middelen van verdediging, werd hij na tien
minuten door de voorzitter onderbroken en aangemaand 'ter zake te komen'; vervolgens werd de raadsman
om de haverklap onderbroken om 'ter
zake' te komen; de raadsman werd tot
zelfs tweemaal toe bedreigd 'Meester
ik verwittig u, kom terzake ... Nu is

Nr. 63

HOF VAN CASSATIE

het de laatste keer, Meester, de allerlaatste waarschuwing. Ik verwittig u
andermaal kom ter zake ... '; enz.,
enz .... ; verder kreeg de raadsman van
(eiser) geen toelating van de voorzitter een passus te citeren uit het strafdossier; tot tweemaal toe werd het verzoek hiertoe door de voorzitter zonder
meer afgewezen; aldus zag de raadsman van (eiser) zich verplicht zijn betoog beperkt te houden, terwijl het
materialiter niet mogelijk is een dermate lijvig dossier (in die) tijdspanne
op een zinvolle wijze toe te lichten, laat
staan de argumentatie van de eerste
rechter overtuigend te weerleggen met
het oog op vrijspraak; wat vond de
voorzitter nu niet 'terzake'?; 1. een toelichting door de raadsman van de familiale en sociale achtergronden van
(eiser); 2. een toelichting van de werkzaamheden van (eiser) m.b.t. het overdragen van transportfirma's, een toelichting van de activiteiten van het
bedrijf Interservice en het verband van
dit alles met de huidige strafzaak;
3. het voorlezen van een verklaring a
decharge van de hoofdgetuige, de heer
Labus; de raadsman kreeg verbod dit
voor te lezen. 4. hoe met faxapparaten
bewijsmateriaal kan worden vervalst;
enz., enz .... (eiser) moest verder nog
vaststellen dat stafhouder Piet Van
Eeckhout, die tijdens zijn pleidooi ook
werd aangemaand 'terzake' te zijn, liet
opmerken dat hij zelf wei zou bepalen wat al dan niet 'terzake' was; hij
werd vervolgens niet meer onderbroken door de voorzitter; hieruit volgt
dat twee beklaagden in een en dezelfde strafzaak een ongelijke behandeling van het hof (van beroep) kregen; het getuigt van een hoge graad
van animositeit van raadsman tot zesmaal toe te onderbreken, te bedreigen naar aanleiding van het uitoefenen van zijn functie en deze raadsman
geen toelating te geven zeer relevante
stukken ter ontlasting uit het strafdossier te citeren; deze uitermate vijandige behandeling is van aard dat
geen serene benadering van deze problematiek meer mogelijk is";
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Dat de rechters uit de door hen op
onaantastbare wijze voor waar aan.
genomen feitelijke gegevens niet wettelijk de gevolgtrekking in rechte kunnen afleiden dat er geen hoge graad
van vijandschap bestaat tussen voorzitter Beirens en eiser;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
B. tegen het arrest van 10 september 1996, waarbij eiser tot strafwordt
veroordeeld en zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen :
Overwegende dat het bestreden arrest onafscheidbaar verbonden is met
het arrest van 21 juni 1996 over de
wraking;
Dat derhalve de hierna uit te spreken vernietiging van het arrest van 21
juni 1996 over de wraking de vernietiging meebrengt van het arrest van
10 september 1996;

Om die redenen : 1. op de voorzieningen van Eric Van Damme : vernietigt het arrest van 21 juni 1996 en het
arrest van 10 september 1996 wat eiser betreft; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest van
21 juni 1996 en van het gedeeltelijk
vernietigde arrest van 10 september
1996; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak, beperkt tot de
beslissing op de strafvordering tegen
eiser, naar het Hof van Beroep te
Brussel; 2. op de voorzieningen van
Danny Dewulf, Georges Dimitroulakis en Giuseppe Catuara : verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers in
de kosten van hun respectieve voorziening.
4 februari 1997 - 2• kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs.
R; Verstraeten, Brussel; G. Houbrechts,
Tongeren.
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2e KAMER- 5 februari 1997

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERLENGINGNIEUWE WET- GEVOLGEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERVALSING
VAN FACTUREN- BESTANDDELEN VAN RET
MISDRIJF.

3o VALSHEID EN GEBRillK VAN VALSE
STUKKEN- VERVALSING VAN FACTUREN
- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTENOP CONCLUSIE.

4 o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG - STRAFVORDERING - HOOFDSTRAF- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - BIJKOMENDE STRAF - VERBEURDVERKLARING- MIDDEL DAT ALLEEN
BETREKKING HEEFT OP DE HOOFDSTRAFSTRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF- ONTVANKELIJKHEIDVOORWAARDE.

1 o De wanbedrijven die bij de inwerking-

treding van de wet van 24 dec. 1993 op
31 dec. 1993 nag niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grand van schorsing van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een termijn van vijf jaren te
rekenen van de feiten, die termijn kan
eventueel worden verlengd met een nieuwe
termijn van vijfjaren vanaf een daad van
stuiting die regelmatig is verricht v66r het
verstrijken van de eerste termijn van vijf
jaren (1). (Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.)
2° en 3° Niet naar recht verantwoord is het
arrest dat niet antwoordt op het verweermiddel, dat afgeleid is uit het feit dat een
valse factuur het in art. 196 Sw. bedoelde
misdrijf kan opleveren, wanneer die vervalste facturen aan derden worden overgelegd, maar niet wanneer zij, zoals in
casu, gericht worden aan de klant, die de
(1) Cass., verenigde kamers, 5 april1996, A.R.
nr. 94.0002.F (A.C., 1996, nr. 111).
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juistheid ervan kan nagaan (2). [Art. 149
Gw. (1994); art. 196 Sw.]
4 o De vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, die gegrond
is op een middel dat alleen betrekking
heeft op de wegens de tenlastelegging
valsheid en gebruik van valse stukken uitgesproken hoofdstraf, is ontvankelijk, ofschoon de wegens die tenlastelegging uitgesproken hoofdstraf wettig verantwoord
blijft door een ander misdrijf, wanneer
blijkt dat de bijkomende straf van verbeurdverklaring van de valse stukken
door geen enkel ander misdrijf kan worden verantwoord. (lmpliciet.) (Artt. 411
en 414 Sv.)
(LACROIX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0927.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de
wet van 17 april1878 houdende de "voorafgaande" titel van het Wetboek van Strafvordering, inzonderheid de artikelen 21 en
22 betreffende de oorzaken van verval van
de strafvordering;
doordat zowel het beroepen vonnis als
het bestreden arrest de beschikking van de
raadkamer van 28 mei 1991 uitdrukkelijk beschouwen als een daad van stuiting van de verjaringstermijn van de strafvordering die, onder meer, tegen de heer
Lacroix is ingesteld; dat het hof van beroep bijgevolg ten laatste op 28 mei 1996
uitspraak moest doen;
terwijl het bestreden arrest gewezen is op
30 mei 1996, dat wil zeggen op een ogenblik waarop de strafvordering was verjaard, op grond dat "de datum van het vonnis in aanmerking moet worden genomen
om definitief uit te maken of de strafvordering verj aard is en dat de aard van het
misdrijf niet wordt bepaald door de toe te
passen straf, maar door de opgelegde straf';
het aangevoerde middel bijgevolg gegrond
moet worden verklaard;
(2) Cass., 25 okt. 1988, A.R. nr. 2183 (A. C.,
1988-89, nr. 112); zie Cass., 15 juni 1994, A.R. nr.
P.94.0231.F (ibid., 1994, nr. 309).
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Overwegende dat uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het gebruik van de
valse facturen heeft voortgeduurd tot
17 juni 1988, datum waarop de door de
vertegenwoordiger van de Staat goedgekeurde eindafrekening is vastgesteld;
Overwegende dat, nude verjaring
op 28 mei 1991 gestuit werd door de
beschikking tot verwijzing van de
raadkamer, de strafvordering niet vervallen was bij de inwerkingtreding van
de wet van 24 december 1993, die de
verjaringstermijn van drie op vijfjaar
heeft gebracht;
Overwegende dat die verjaring gestuit werd door de verdaging van de
zaak naar de terechtzitting van 24 mei
1993;
Dat het hof van beroep aldus wettig beslist dat de strafvordering niet
door ve:rjaring was vervallen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
artikel 149 van de Belgische Grondwet;
doordat het bestreden arrest de tenlastelegging A3 louter op grond van een feitelijke motivering bewezen verklaart,
terwijl de heer Lacroix in conclusie een
reeks juridische argumenten aanvoerde, te
weten : - het feit dat de Staat geen schade
heeft geleden, - het ontbreken van het opzet om zich een onrechtmatige winst of
voordeel toe te eigenen, - en vooral de
rechtspraak van het Hof van Cassatie,
waarin het geval wordt gepreciseerd dat
een factuur het in artikel 196 van het
Strafwetboek bedoelde misdrijf kan opleveren, nu de conclusie het hiernavolgende
argument overneemt : - "Overwegende bovendien dat is geoordeeld dat : 'een valse
factuur het in artikel196 van het Strafwetboek bedoelde misdrijfkan opleveren, wanneer die vervalste facturen bedrieglijk worden overgelegd aan .derden, maar niet
wanneer zij aan de klant worden gericht
die de juistheid ervan k€ffi nagaan'; de valse
vermeldingen op de door de verkoper opgemaakte factuur ten aanzien van de koper het misdrijfvalsheid in geschriften niet
opleveren, aangezien de koper de juistheid van de factuur moet nagaan en voornoemde factuur pas bewijswaarde krijgt
nadat zij gecontroleerd en aanvaard werd;

167

een dergelijke factuur echter het misdrijf
valsheid in geschriften oplevert, onder meer
wanneer de rechter op grond van door hem
aangegeven feitelijke gegevens vaststelt dat
de koper, door de schuld van de verkoper,
in de onmogelijkheid verkeerde om de vermeldingen op de factuur na te gaan, zodat de koper moest aannemen dat de factuur correct was; dat het verzoek om de
weliswaar onjuiste, maar niettemin met een
werkelijk uitgevoerd werk overeenstemmende vermelding aan te brengen op de
factuur, te dezen is uitgegaan van de koper, namelijk de vertegenwoordiger van het
bestuur met wie de conclusienemer geconfronteerd wordt; de Staat bovendien geen
enkele schade geleden heeft en het opzet
om zich een onrechtmatige winst ofvoordeel toe te eigenen ontbrak"; het bestreden arrest geenszins antwoordt op de aldus in de conclusie uiteengezette argumenten, en aldus een schending inhoudt
van artikel 140 van de Grondwet, volgens
hetwelk de vonnissen en arresten met redenen omkleed moeten worden :

Overwegende dat het arrest door
geen enkele overweging antwoordt op
het verweer van eiser, die aanvoerde
dat een valse factuur het in artikel196
van het Strafwetboek bedoelde misdrijf kan opleveren, wanneer die vervalste facturen aan derden worden
overgelegd, maar niet wanneer zij, zoals in casu, gericht worden aan de
klant, die de juistheid ervan kan nagaan;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het derde
middel, dat niet tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen;
laat de kosten ten laste van de Staat.
5 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. Chome, Brussel.
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ze KAMER -

5 februari 1997

1o RECHTERLIJKE TUCHT -

STAATSRAAD- VERVOLGING- VOORLOPIGE SCHOR·
SING- BEVOEGDHEID- HOF VAN CASSATIE.

zo

RAAD VAN STATE - TUCHT- VERVOLGING TEN LASTE VAN EEN STAATSRAAD VOORLOPIGE SCHORSING- BEVOEGDHEIDHOFVAN CASSATIE.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG TUCHTZAKEN- STAATSRAAD- VERVOLGING
- VOORLOPIGE SCHORSING- BEVOEGDHEID
- HOF VAN CAS SATIE.

1 o,

zo en 3° Wanneer een staatsraad wegens misdaad of wanbedrijf vervolgd
wordt, is het Hof van Cassatie bevoegd
om hem het bevel te geven zich tijdens de
vervolging van iedere dienstuitoefening te
onthouden (1). (Art. 406 Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.97.000l.F)

Het Hof van Cassatie, in openbare
en algemene vergadering, samengesteld overeenkomstig artikel 348,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
Gelet op de schriftelijke vordering
van de procureur-generaal, die luidt
als volgt:
"Aan het Hof van Cas satie,
De procureur-generaal bij dit Hof,
Overwegende dat de heer X... ,
staatsraad, op 20 november 1996 in
verdenking is gesteld wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse
stukken, oplichting en omkoping, als
dader of mededader, en we gens deelneming aan een vereniging met het
oogmerk om misdrijven te plegen, door
de heer onderzoeksrechter Van Espen, die krachtens artikel 480 van het
(1) Zie Cass., 13 dec. 1996,A.R. nr. D.96.0012.N
(A.C., 1996, I, nr. 510).
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Wetboek van Strafvordering door de
eerste voorzitter bij het Hofvan Beroep te Brussel is aangewezen;
Overwegende dat er krachtens artikel 406 van het Gerechtelijk Wethoek aan de betrokkene bevel moet
worden gegeven om zich tij dens de
vervolging voorlopig van iedere
dienstuitoefening te onthouden;
Overwegende dat het Hof van Cassatie, ofschoon het ambt van staatsraad in het Gerechtelijk Wetboek niet
wordt vermeld, krachtens artikel 115
van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State van 12 januari 1973
bevoegd is om elk lid van de Raad van
State dat te kort is gekomen aan de
waardigheid van zijn ambt of aan de
plichten van zijn staat van zijn functie vervallen te verklaren of daarin te
schorsen;
Overwegende dat, bijgevolg, enkel
het Hofvan Cassatie bevoegd is om de
bij artikel 406 van het Gerechtelijk
Wetboek voorgeschreven voorlopige
schorsing te bevelen;
Gelet op de artikelen 348 tot 350 ,
352, 406, eerste lid, 417 tot 420, 422
tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek
en 115 van de gecoordineerde wetten
op de Raad van State,
Vordert dat het Hof, in algemene
vergadering, uitspraak doende in openbare terechtzitting en na onderzoek in
raadkamer, behage om de heer X ... ,
staatsraad, die in vervolging is gesteld wegens de voormelde misdrijven, te bevelen zich tijdens de vervolging voorlopig van iedere dienstuitoefening te onthouden.
Brussel, 7 januari 1997,
Voor de Procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) J.M. Piret".
Gehoord X ... , bijgestaan door zijn
raadslieden Mr. Dal en Mr. Klees, die
vraagt dat de zaak in raadkamer zal
worden behandeld;
Gehoord het verslag van raadsheer
Ghislain;
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Gehoord advocaat-generaal Piret in
zijn conclusie, waarbij hij het Hofverzoekt recht te doen op de hierboven
weergegeven vordering van 7 januari
1997, ertoe strekkende aan X... , staatsraad, het bevel te doen geven zich tijdens de vervolging voorlopig van iedere dienstuitoefening te onthouden;
Gehoord de comparant, bijgestaan
door Mr. Dal en Mr. Klees, die verklaart zich naar de wijsheid van het
Hof te gedragen;
Overwegende dat zowel uit de overgelegde stukken als uit het onderzoek door het Hof blijkt dat de vordering gegrond is;
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- FRANSE TAAL- MEMORIE VAN ANTWOORD
- NEDERLANDSE TAAL - NIETIGHEID 1WEEDE MEMORIE VAN ANTWOORD- FRANSE
TAAL- ONTVANKELIJKHEID- TERMIJN.

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - BURGERLIJKE
ZAKEN- BESTREDEN ARREST EN CASSATIEBEROEP- DUITSE TAAL- BESCHIKKING VAN
DE EERSTE VOORZITTER- VERDERE RECHTSPLEGING- FRANSE TAAL- MEMORIE VAN
ANTWOORD- NEDERLANDSE TAAL- NIETIGHEID -1WEEDE MEMORIE VAN ANTWOORDFRANSE TAAL- ONTVANKELIJKHEID- TERMIJN.

3° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING)- VERBINDENDE
KRACHT- MISKENNING- BEGRIP.

1o en 2° Wanneer een memorie van ant-

Om die redenen, recht doende op tegenspraak, in openbare terechtzitting, na behandeling van de zaak in
raadkamer; gelet op de artikelen 152,
tweede lid, van de Grondwet, 115 van
de gecoordineerde wetten op de Raad
van State, 406, eerste lid, 418 tot 420,
422 tot 424, 426, 615 van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden; Geeft aan X... , staatsraad, het bevel zich tijdens de vervolging voorlopig van iedere dienstuitoefening te
onthouden.

woord nietig is doordat ze in het Nederlands is gesteld, terwijl de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, nadat een
in het Duits gesteld cassatieberoep tegen een in die taal gewezen arrest werd
ingesteld, beslist heeft dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd, is
een tweede in het Frans gestelde en binnen de wettelijke termijn neergelegde memarie ontvankelijk; het arrest van het
Hof, waarbij de eerste memorie van antwoord niet ontvankelijk wordt verklaard,
stuit die termijn op de datum van de indiening van die akte en de gevolgen van
die stuiting duren voort tot op de dag van
die beslissing. (Art. 1093, eerste lid,
Ger.W.; art. 40 Taalwet Gerechtszaken.)

5 februari 1997 - Algemene vergadering - Voorzitter : de h. Stranard, eerste
voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
G.A. Dal en 0. Klees, Brussel.

3° De bewijskracht van een overeenkomst
wordt door de rechter niet miskend wanneer hi} daaraan het gevolg toekent dat
zij, volgens zijn uitlegging ervan, wettig tussen partijen heeft (1). (Art. 1134
B.W.)
(GOTZ, KRIEGER T. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP)
ARREST

Nr. 66
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1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN TAALGEBRUIK- BESTREDEN ARREST EN CASSATIEBEROEP DUITSE TAAL- BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER- VERDERE RECHTSPLEGING

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0020.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1995 in het
Duits gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
(1) Cass., 10 jan. 1994, A.R. nr. S.93.0065.N
(A.C., 1994, nr. 9).
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Gelet op de beschikking van 16 januari 1996 waarbij de eerste voorzitter van het Hof, na te hebben vastgesteld dat het bestreden arrest en het
verzoekschrift tot cassatie in het Duits
zijn gesteld, beslist dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd;
Gelet op de memories van an twoord
die op 5 april 1996 en 11 juni 1996 ter
griffie zijn neergelegd en respectievelijk in het N ederlands en in het Frans
zijn gesteld;
Dat de eerste akte nietig is op grond
van artikel 40 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken;
Overwegende daarentegen dat de
tweede memorie ontvankelijk is, aangezien de bij artikel 1093, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek voor de
indiening van die akte bepaalde termijn, door dit arrest is gestuit op de
datum van de indiening van de nietig verklaarde akte en de gevolgen van
die stuiting voortduren tot op de dag
van die beslissing;
Over het eerste middel :
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
B. In zoverre het middel de scherrding van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert :
Overwegende dat de rechter, nu hij
aan de overeenkomst het gevolg toekent dat ze, volgens zijn uitlegging ervan, tussen de partijen wettelijk heeft,
de verbindende kracht ervan niet miskent;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
C. In zoverre het middel de scherrding van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert :
Overwegende dat het arrest de beslissing dat de vier architecten voor
verweerster een gezamenlijke opdracht
moesten vervullen, niet grondt op de
interne gevolgen van de A.R.G.E.overeenkomst, zoals het middel veronderstelt, maar op de uitvoering die
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aan de overeenkomst tussen A.R.G.E.
en verweerster is gegeven, op de bezwaren die de architecten Emonts en
Willems, ingenieur Borig en verweerster hebben gemaakt tegen het
feit dat enkel door de eisers een voorontwerp werd ingediend;
Dat het middel, in zoverre feitelijke grondslag mist;
D. In zoverre het middel de scherrding van artikel 149 van de Grondwet aanvoert :
Overwegende dat aan het hof van
beroep niet wordt verweten dat het de
conclusies van de eisers niet heeft beantwoord;
Overwegende dat het arrest enkel
beslist dat verweerster het recht had
het voorontwerp, dat enkel door de eisers was opgemaakt, te weigeren op
grond dat blijkens de overeenkomst
tussen A.R.G.E. en verweerster de led en van de werkgroep een gemeenschappelijke prestatie moesten leveren die op zijn minst de instemming
van de vier leden van de A.R.G.E.groep vereist;
Dat het hofvan beroep, om zijn beslissing regelmatig met redenen te omkleden, de juiste inhoud van de door
A.R.G.E. te leveren prestaties en de
desbetreffende bepaling van de overeenkomst niet diende te preciseren;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel berust op de bewering dat de eisers door
het indienen van een voorontwerp, zijn
opgetreden als medeschuldenaars en
niet als derden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de medecontractant van verweerster de uit vier architecten bestaande A.R.G.E.-groep is en dat die
groep volgens de overeenkomst een gezamenlijke prestatie moest leveren,
wat op zijn minst de instemming van
de vier leden van de A.R.G.E.-groep
vereist; dat het arrest erop wijst dat
het feit dat enkel de eisers een voorontwerp hebben ingediend, protest

Nr. 67

HOF VAN CASSATIE

heeft uitgelokt bij de beide overige architecten, ingenieur Borig en verweerster; dat uit de vaststellingen van
het arrest volgt dat het hof van beroep heeft beslist dat de eisers, door
een voorontwerp in te dienen, niet als
medeschuldenaars maar als derden
zijn opgetreden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, ongeacht de op 5
april 1996 ter griffie neergelegde memorie die in het Nederlands is gesteld;
verwerpt de voorziening; veroordeelt
verweerster in de kosten van de eerste memorie van antwoord en de eisers in de overige kosten.
6 februari 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Van Ommeslaghe.
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VAN BERN VAN 7 FEB. 1970- TOEPASSINGSGEBIED.

5° VERVOER -

PERSONENVERVOER SPOORVERVOER- INTERNATIONALE VERDRAGEN- INTERNATIONAAL VERDRAG C.I.V.VERDRAG VAN BERN VAN 7 FEB. 1970 TOEPASSINGSGEBIED.

6° VERVOER -

GOEDERENVERVOER
SPOORVERVOER- INTERNATIONALE VERDRAGEN- INTERNATIONAAL VERDRAG C.I.V. VERDRAG VAN BERN VAN 7 FEB. 1970 TOEPASSINGSGEBIED.

7o INTERNATIONALE VERDRAGENSPOORVERVOER- REIZIGERS- BAGAGE- INTERNATIONAAL VERDRAG C.I.V. - VERDRAG
VAN BERN VAN 7 FEB. 1970- INTERNATIONAAL
VERVOERSDOCUMENT- BEGRIP.

8° VERVOER -

PERSONENVERVOER
SPOORVERVOER- INTERNATIONALE VERDRAGEN- INTERNATIONAAL VERDRAG C.I.V.VERDRAG VAN BERN VAN 7 FEB. 1970- INTERNATIONAAL VERVOERSDOCUMENT- BEGRIP.

go VERVOER -
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1o INTERNATIONALE VERDRAGENBELGISCH-FRANSE GRENS- GEMEENSCHAPPELIJKE STATIONS EN VITWISSELINGSSTATIONS- CONTROLES - OVEREENKOMST
TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK- OVEREENKOMST VAN 30 MAART 1962 - ARTIKEL 13 (2) AARD VAN DIE BEPALING.

2° OPENBARE ORDE -

INTERNATIONALE
VERDRAGEN- BELGISCH-FRANSE GRENSGEMEENSCHAPPELIJKE STATIONS EN
VITWISSELINGSSTATIONS - CONTROLES OVEREENKOMST TUSSEN BELGiii: EN FRANKRIJK- OVEREENKOMST VAN 30 MAART 1962ARTIKEL 13 (2).

3° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- BEGRIP.

GOEDERENVERVOER SPOORVERVOER- INTERNATIONALE VERDRAGEN- INTERNATIONAAL VERDRAG C.I.V.VERDRAG VAN BERN VAN 7 FEB. 1970 - INTERNATIONAAL VERVOERSDOCUMENT- BEGRIP.

1o en 2° De bepaling van art. 13 (2), van de

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie en de Franse Republiek betreffende de
controles aan de Belgisch-Franse grens,
de gemeenschappelijke stations en de
uitwisselingsstations, ondertekend op 30
maart 1962 te Brussel, raakt de openbare orde niet. (Art. 13 (2) BelgischFranse Overeenkomst, ondertekend te
Brussel op 30 maart 1962, wet 18 jan.
1964.)
3° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het tot staving van een cassatieberoep in
burgerlijke zaken aangevoerde middel,
dat gegrond is op wettelijke bepalingen of
een rechtsbeginsel die noch de openbare
orde raken, noch van dwingend recht zijn,
dat niet aan de appidrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist (1).

4o INTERNATIONALE VERDRAGENSPOORVERVOER-REIZIGERS-BAGAGE-INTERNATIONAAL VERDRAG C.I.V. - VERDRAG

(1) Cass., 22 mei 1986,A.R. nr. F.714.F (A.C.,
1985-86, nr. 585).
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4°, 5o en 6° Het Internationaal Verdrag be-

treffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I. V), opgemaakt te
Bern op 7 feb. 1970, is van toepassing op
alle vervoer van reizigers en bagage met
internationale vervoersdocumenten opgesteld voor trajecten gelegen op het
grondgebied van ten minste twee der
Verdragsluitende Staten. (Art. 1 lnternationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt te
Bern op 7 feb. 1970; wet 24 jan. 1973.)
7°, go en go In de zin van de artt. 1, § 1, en

38 van het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I. V), opgemaakt te
Bern op 7 feb. 1970, moet een kosteloze
vrifkaart gelijkgesteld worden met een internationaal vervoersdocument. (Artt. 1,
§ 1, 4 en 38 Internationaal Verdrag
C.I.V., opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970;
wet 24 jan. 1973.)
(NATION ALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN T. FRANSE STAAT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0048.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;

Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 1, 11 en 13.1 en 2 van
de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
Belgie en de Franse Republiek betreffende
de controles aan de Belgisch-Franse grens,
de gemeenschappelijke stations en de
uitwisselingsstations, ondertekend op 30
maart 1962 te Brussel en goedgekeurd bij
de Belgische wet van 18 januari 1964, van
de artikelen 1, § 1, § 2 en§ 4, 4, 5, 25, 37,
38 en 39 van het Internationaal Verdrag
betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt te
Bern op 7 februari 1970, en goedgekeurd bij
de wet van 24 januari 1973, van de artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 14, 17 en 18 van de Aanvullende Overeenkomst bij de lnternationale Overeenkomst betreffende het vervoer
van reizigers en bagage per spoorweg
(C.I.V.) van 7 februari 1970, nopens de aansprakelijkheid van de spoorweg voor dood
en verwonding van reizigers, opgemaakt te
Bern op 26 februari 1966 en goedgekeurd
bij de wet van 5 september 1968, gewijzigd bij het op 9 november 1973 te Bern op-
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gemaakte Protocol II en van de artikelen 17
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat het arrest vaststelt "( ... ) dat (verweerder) van (eiseres) de terugbetaling vordert van de door hem aan vijf beambten
van Franse nationaliteit betaalde bedragen; dat het hier gaat om : Gerard Roig,
Aime Gressier, Albert Quievreux, Pierrette Rauche en Jean-Louis Guibert, aan
wie op 12 juni 1975 te Ghlin een spoorwegongeval is overkomen; dat het vaststaat dat
de eerste vier slachtoffers doaunebeambten waren die afhangen van het 'ministere
de l'Economie et des Finances - direction generale des douanes et droits indirects' -, terwijl het vijfde slachtoffer, JeanLouis Guibert, een personeelslid was van de
'Affaires maritimes' en, in die hoedanigheid, naar Frankrijk terugkeerde nadat hij
in Brussel had deelgenomen aan een internationale conferentie; dat tevens blijkt
dat de beambten Gressier, Quievreux en
Rauche dienst hadden op het ogenblik van
het ongeval, terwijl beambte Roig terugkwam van een vergadering van de E.E.G.Commissie waar hij zijn bestuur vertegenwoordigde, dat de kosten van zijn treinreis
ten laste had genomen; dat (verweerder),
die in de rechten is getreden van de vijf
voornoemde beambten, zijn rechtsvordering grondt op de bepalingen van het lnternationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg
(C.I.V.) van 7 februari 1970, goedgekeurd bij
de wet van 24 januari 1973, en op de aanvullende Overeenkomst bij dat lnternationaal Verdrag, van 9 november 1973"; dat
het vervolgens het bestreden vonnis bevestigt, in zoverre het de oorspronkelijke
vordering gegrond verklaart ten aanzien
van de beambten Gressier, Quievreux,
Rauche en Roig, op grond dat "vaststaat
dat de op 12 juni 1975 te Ghlin verongelukte trein terugreed naar Frankrijk, zodat het C.I.V.-Verdrag in beginsel toegepast moet worden" en "dat de beambten
Gressier, Quievreux en Rauche, in hun hoedanigheid van douanebeambten, op het
ogenblik van het ongeval, hun controleopdracht uitoefenden, terwijl beambte Roig
terugkwam van een internationale vergadering; dat niet wordt betwist dat zij aldus reisden in het bezit van de volgende
vervoersdocumenten : een kosteloze, door de
S.N.C.F. uitgereikte en op het Franse
grondgebied geldige vrijkaart en een kosteloze, door (eiseres) uitgereikte en op het
Belgische grondgebied geldige vrijkaart; dat
(eiseres) hieruit ten onrechte afleidt dat die
beambten niet in het bezit waren van internationale vervoersdocumenten en dat
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het C.I.V. niet van toepassing is; dat immers in strijd met de beweringen van (eiseres), gebleken is dat de voornoemde beambten regelmatig reisden daar zij in het
bezit waren van geldige vervoersdocumenten waarmee zij op het grondgebied van
beide Verdragsluitende Staten konden reizen (art. 4 C.I.V:) en dat zij hun recht om
met de trein te reizen konden bewijzen,
aangezien hun vervoersdocumenten gelijkgesteld moeten worden met internationale vervoersdocumenten in de zin van de
artikelen 1, § 1, en 38 van het C.I.V:; dat internationale plaatsbewijzen weliswaar normaal onder de toepassing vallen van artikel 5 van voornoemd verdrag, maar zij
slechts een - en niet de enige - vorm zijn
die een geldig vervoersdocument kan aannemen, aangezien dat verdrag geenszins
andere internationale vervoersdocumenten uitsluit, daar het enige doorslaggevende element het bewijs is van het recht
om te reizen door het bezit van een geldig vervoersdocument, ongeacht of het tegen betaling dan wei gratis wordt uitgereikt; dat de reis van de vier beambten in
dienst van de Franse douane bijgevolg onder de toepassing valt van het C.I.V: en de
Aanvullende Overeenkomst; dat (verweerder) terecht betoogt dat de partijen, v66r de
betekening van de oorspronkelijke dagvaarding op 20 september 1985, onderling brieven hebben gewisseld over de schadevergoeding, zoals de brief van 9 juni 1975
m.b.t. de eigen dossiers van de vier voornoemde beambten; dat (eiseres), na die verschillende klachten te hebben onderzocht,
de onderhandelingen beeindigde met haar,
aan de raadsman (van verweerder) gerichte brief van 8 februari 1985, zodat de
inleidende vordering werd betekend binnen de bij artikel 17 van de Aanvullende
Overeenkomst bepaalde termijn; dat zij derhalve ontvankelijk is in zoverre zij betrekking heeft op de aan de vier douanebeambten gedane betalingen",
terwijl artikel13.2 van de tussen het Koninkrijk Belgie en de Franse Republiek gesloten Overeenkomst betreffende de controles aan de Belgisch-Franse grens, de
gemeenschappelijke stations en de uitwisselingsstations van 30 maart 1962 bepaalt
dat "wanneer een ambtenaar of beambte
van de aangrenzende Staat die, bij toepassing van deze Overeenkomst, zijn dienst
moet uitoefenen op het grondgebied van de
Staat van verblijf, schade oploopt tengevolge van een tijdens of ter gelegenheid van
de dienst overkomen ongeval waarvoor de
spoorwegadministratie van die laatste
Staat verantwoordelijk is, de spoorweg-
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administratie van de aangrenzende Staat
de uitbetaling op zich neemt van de door de
spoorwegadministratie van de Staat van
verblijf verschuldigde schadeloosstelling,
zonder verhaal op deze laatste administratie"; die bepaling welke de openbare orde
raakt of althans van dwingend recht is, tussen het Koninkrijk Belgie en de Franse Republiek, de schade regelt die ambtenaren
of beambten van een van de Staten oplopen tijdens de uitoefening van hun dienst
op het grondgebied van de andere Staat; de
appelrechters, na te hebben vastgesteld dat
de beambten Gressier, Quievreux en
Rauche, douanebeambten waren die afhangen van het Franse "ministere de
l'Economie et des Finances" en dat zij, bij
de uitoefening van hun dienst, schade hadden opgelopen ten gevolge van een
spoorwegongeval te Ghlin in Belgie op het
grondgebied van de Staat van verblijf, en
vastgesteld dat verweerder, een aangrenzende Staat, voornoemde beambten hiervoor had vergoed, derhalve, met toepassing van die bepaling, hadden moeten
beslissen dat verweerder de betaling van
die schadevergoeding op zich moest nemen, zonder verhaal uit te oefenen op het
spoorwegbestuur van de Staat van verblijf; de appelrechters het bestreden vonnis dus hadden moeten wijzigen en de
rechtsvordering van verweerder niet ontvankelijk hadden moeten verklaren, in zoverre zij ertoe strekte verhaal te nemen op
eiseres - spoorwegbestuur van de Staat
van verblijf- betreffende de door voornoemde beambten geleden schade; het arrest derhalve, door het bestreden vonnis te
bevestigen, in zoverre het de oorspronkelijke rechtsvordering gegrond verklaart ten
aanzien van de beambten Gressier,
Quievreux en Rauche, artikel 13.2 van
voornoemde Overeenkomst van 30 maart
1962 en bijgevolg ook aile andere in het
middel aangegeven bepalingen schendt :
Over het door verweerder aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw :
Overwegende dat het middel, dat
niets te maken heeft met bepalingen
die de openbare orde raken of van
dwingend recht zijn, niet voor de
feitenrechter werd aangevoerd;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1, 4, 9, vierde
en vijfde lid, 11, 13 tot 17 van de wet van
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25 augustus 1891 die titel VII bis van het
Wetboek van Koophandel vormt, van de artikelen 1, 4, 5, 25, 37, 38 en 39 van het lnternationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg
(C.I.V.), opgemaakt te Bern op 7 februari
1970, en goedgekeurd bij de wet van 24 januari 1973, en van de artikelen 1, 2, 4, 5,
6, 14, 17 en 18 van de Aanvullende Overeenkomst bij de Internationale Overeenkomst betreffende het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg (C.I.V.) van 7
februari 1970, nopens de aansprakelijkheid van de spoorw~g voor dood en verwonding van reizigers, opgemaakt te Bern
op 26 februari 1966 en goedgekeurd bij de
wet van 5 september 1968, gewijzigd bij het
op 9 november 1973 te Bern opgemaakte
Protocol II,

doordat het arrest het bestreden vonnis bevestigt in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart ten
aanzien van de beambten Gressier,
Quievreux en Rauche, op grond "dat artikel1, § 1, van het C.I.V. bepaalt dat het
Verdrag (... )van toepassing is op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale vervoersdocumenten opgesteld voor
trajecten gelegen op het grondgebied van
ten minste twee der Verdragsluitende Staten( ... )"; "dat, volgens artikel4 van dat verdrag, de reiziger enkel recht op vervoer
heeft wanneer hij een geldig vervoersdocument bezit, en dat artikel 5 verschillende modaliteiten van de plaatsbewijzen
vermeldt; dat artikel 38 betrekking heeft op
personen die een vordering in rechte kunnen instellen tegen de spoorweg; dat het
preciseert dat die vordering '(. ..) slechts kan
worden ingesteld door degene die het
plaatsbewijs, dan wel het bagagebiljet, overlegt of die bij gebreke daarvan zijn recht bewijst'; dat artikel 17 van de Aanvullende
Overeenkomst, inzake de veljaring van de
vorderingen in rechte, de volgende bepalingen bevat : '§ 1 : Het recht om schadevergoeding te vorderen op grond van deze
Overeenkomst ve:Ijaart; a) voor het slachtoffer na drie j aar, te rekenen van de dag
volgend op die van het ongeval; (. .. ) § 2 : lngeval (. .. ) een administratieve klacht bij de
spoorweg wordt ingediend, wordt de verjaring geschorst tot de dag waarop de
spoorweg de klacht schriftelijk afwijst en de
stukken, die daarbij waren gevoegd, terugzendt. In het geval, dat die klacht gedeeltelijk wordt aanvaard, hervat de verjaring haar loop voor het gedeelte van de
klacht, dat betwist blijft. Het bewijs van de
ontvangst der klacht, of van het antwoord
en van de teruggave der stukken rust op de
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partij, die hierop een beroep doet (...)'; dat
vaststaat dat de op 12 juni 1975 te Ghlin
verongelukte trein terugreed naar het
Franse grondgebied zodat in beginsel, het
C.I.V.-Verdrag toegepast moet worden; dat
volgens (eiseres) evenwel de vier douanebeambten niet de hoedanigheid van reizigers hadden in de zin van dat verdrag en
dat, ook al was de beambte Guibert, die
niet tot de douane behoort, krachtens dat
verdrag wel een reiziger, de rechtsvordering die door de in diens rechten gesubrogeerde (verweerder) was ingesteld, op grond
van artikel 17, § 2, van de Aanvullende
Overeenkomst veljaard is; dat bijgevolg volgens haar de vorderingen (van verweerder) moeten worden afgewezen; dat de beambten Gressier, Quievreux en Rauche, in
hun hoedanigheid van douanebeambten, op
het ogenblik van het ongeval, hun controleopdrachten vervulden terwijl beambte Roig
terugkwam van een internationale vergadering; dat niet wordt betwist dat zij aldus reisden in het bezit van de volgende
vervoersdocumenten : een kosteloze, door de
S.N.C.F.Cassatie uitgereikte en op het
Franse grondgebied geldige vrijkaart en een
kosteloze, door (eiseres) uitgereikte en op
het Belgische grondgebied geldige vrijkaart;
dat (eiseres) hieruit ten onrechte afieidt dat
die beambten niet in het bezit waren van
internationale vervoersdocumenten en dat
het C.I.V. niet van toepassing is; dat immers, in strijd met de beweringen van (eiseres), gebleken is dat de voornoemde beambten regelmatig reisden, daar zij in het
bezit waren van geldige vervoersdocumenten waarmee zij op het grondgebied van
beide Verdragsluitende Staten konden reizen (art. 4 C.I.V.) en dat zij hun recht om
met de trein te reizen konden bewijzen,
aangezien hun vervoersdocumenten gelijkgesteld moeten worden met internationale vervoersdocumenten in de zin van de
artikelen 1, § 1, en 38 van het C.I.V.; dat internationale plaatsbewijzen weliswaar normaal onder de toepassing vallen van artikel 5 van voornoemd verdrag, maar zij
slechts een - en niet de enige - vorm zijn
die een geldig vervoersdocument kan aannemen, aangezien dat verdrag geenszins
andere internationale vervoersdocumenten uitsluit, daar het enige doorslaggevende element het bewijs is van het recht
om te reizen door het bezit van een geldig vervoersdocument, ongeacht ofhet tegen betaling dan wel gratis wordt uitgereikt; dat de reis van de vier beambten in
dienst van de Franse douane bijgevolg onder de toepassing valt van het C.I.V. en de
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Aanvullende Overeenkomst; dat (verweerder) terecht betoogt dat de partijen v66r de
betekening van de oorspronkelijk dagvaarding op 20 september 1985, onderling brieven hebben gewisseld over de schadevergoeding, zoals de brief van 9 juni 1976
m.b.t. de eigen dossiers van de vier voornoemde beambten; dat (eiseres), na die verschillende klachten te hebben onderzocht,
de onderhandelingen beeindigde met haar,
aan de raadsman (van verweerder) gerichte brief van 8 februari 1985, zodat de
inleidende vordering werd betekend binnen de bij artikel 17 van de Aanvullende
Overeenkomst bepaalde termijn; dat zij derhalve ontvankelijk is in zoverre zij betrekking heeft op de aan de vier douanebeambten gedane betalingen",

terwijl de appelrechters, na te hebben
vastgesteld dat de beambten Gressier,
Quievreux en Rauche tijdens de reis
waar het ongeval gebeurde, in het bezit waren van vervoersdocumenten, namelijk een
kosteloze, door de S.N.C.F.Cassatie uitgereikte en op het Franse grondgebied geldige vrijkaart en een kosteloze, door eiseres uitgereikte en op het Belgische
grondgebied geldige vrijKaart, hadden moeten beslissen dat de voornoemde beambten niet in het bezit waren van een internationaal vervoersdocument en derhalve
niet onder de toepassing vielen van het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V.) van 7 februari 1970 en de
daarbij horende Aanvullende Overeenkomst, gewijzigd bij het op 9 november
1973 te Bern opgemaakte Protocol II; de
reiziger immers conform artikel 4 van het
C.I.V.-Verdrag van 7 februari 1970 slechts
onder de toepassing van die verdragen valt,
wanneer hij in het bezit is van een geldig
vervoersdocument; de vervoersdocumenten, namelijk een kosteloze, door de S.N.C.F.Cassatie uitgereikte en een kosteloze, op het Franse grondgebied geldige
vrijkaart en een door eiseres, de Belgische
spoorwegmaatschappij, uitgereikte en op
het Belgische grondgebied geldige vrijkaart
niet kunnen worden beschouwd als een
"geldig vervoersdocument" in de zin van
voornoemde bepaling; de voornoemde beambten, nu ze geen geldig internationaal
vervoersdocument konden overleggen en
hun recht op vervoer niet konden bewijzen, tegen eiseres geen rechtsvordering
konden instellen overeenkomstig artikel 38
van voornoemd Verdrag van 7 februari
1970; de appEdrechters aldus, na te hebben vastgesteld dat de voornoemde beambten in het bezit waren van een door
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eiseres uitgereikte en op het Belgische
grondgebied geldige vrijkaart en dat het
aan hun overkomen ongeval op het Belgische grondgebied was gebeurd, hadden
moeten beslissen, zoals eiseres in haar conclusie voorstelde, dat de vordering van verweerder, die in de rechten van de voornoemde beambten is getreden, onderworpen
was aan de bepaling van de wet van 25 augustus 1891 tot regeling van het nationaal vervoer per spoorwegen die titel VII
bis van het Wetboek van Koophandel
vormt; zodat het arrest, door het bestreden vonnis op de in het middel aangegeven gronden, te bevestigen in zoverre
het de oorspronkelijke rechtsvordering
ontvankelijk verklaart ten aanzien van de
beambten Gressier, Quievreux en Rauche,
de in het middel aangegeven bepalingen,
inzonderheid de artikelen 4 en 38 van het
C.I.V.-Verdrag van 7 februari 1970, alsook de artikelen 1, 4, 9, 11, 13 tot 17 van de
wet van 25 augustus 1891 die titel VII bis
van Wetboek van Koophandel vormt,
schendt:

Overwegende dat, luidens het bij de
wet van 24 januari 1973 goedgekeurde
Intemationaal Verdrag betre:ffende het
vervoer van reizigers en bagages per
spoorweg (C.LV.): a) dit Verdrag van
toepassing is op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale
vervoersdocumenten opgesteld voor
trajecten gelegen op het grondgebied
van ten minste twee der Verdragsluitende Staten (artikel1); b) de reiziger, vanaf de aanvang van de reis, in
het bezit moet zijn van een geldig vervoersdocument (artikel 4); c) de vordering in rechte tegen de spoorweg, die
uit de vervoersovereenkomst ontstaat,
slechts kan worden ingesteld door degene die het plaatsbewijs overlegt, of
die bij gebreke daarvan zijn recht bewijst (artikel 38);
Dat uit laatstgenoemde bepaling
volgt dat het bezit van een vervoersdocument enkel vereist is om de vervoersovereenkomst te kunnen bewijzen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst a) dat het vaststaat dat de op 12
juni 1975 te Ghlin verongelukte trein
terugreed naar Frankrijk, zodat het
C.I.V.-Verdrag in beginsel toegepast
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moet worden; b) dat de douanebeambten Gressier, Quievreux en Rauche in
het bezit waren van de volgende vervoersdocumenten : een kosteloze,
door de S.N.C.F. uitgereikte en op
het Franse grondgebied geldige
vrijkaart en een kosteloze, door
(eiseres) uitgereikte en op het Belgische grondgebied geldige vrijkaart;
Dat het arrest, op grond van die
vaststellingen, zonder de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen te schenden, beslist dat de voornoemde beambten "regelmatig reisden
daar zij in het bezit waren van geldige vervoersdocumenten waarmee zij
op het grondgebied van beide Verdragsluitende Staten konden reizen (art. 4
C.LV.) en dat zij hun recht om met de
trein te reizen konden bewijzen, aangezien hun vervoersdocumenten gelijkgesteld moeten worden met internationale vervoersdocumenten in de
zin van de artikelen 1, § 1, en 38 van
het C.I.V.;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 februari 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Van Ommeslaghe.
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KAMER -

6 februari 1997

HANDELSZAAK-

BESTANDDELEN.

De lopende contracten waarbij de eigenaar van een handelszaak partij is,
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maken niet noodzakelijk deel uit van die
handelszaak (1). (Artt. 1134 en 1165
B.W.)
(QUERCY T. "INTER" N.V T.A.V. MARECHAL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0056.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, rechtdoende op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof van
20 februari 1992 (2);
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 1134 en 1165 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eiser in solidum met de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij veroordeelt tot betaling van het bedrag van 3.975.480 frank,
verhoogd met de compensatoire interest
van 8% met ingang van 8 september 1986
alsook, voor de hoofdzaak, tot betaling van
de kosten van de verschillende instanties, op grond dat : "(. .. ) het niet wordt betwist dat de curator van het faillissement
van exploitant Dolhen op 28 juni 1985 de
handelszaak 'Cafe les Chenets' in zijn geheel heeft verkocht (aan eiser) en (de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij); dat een handelszaak het geheel is van de lichamelijke en onlichamelijke goederen met dezelfde bestemming : de
exploitatie van een welbepaalde handel, waarbij dit geheel een 'algemeenheid'
vormt, m.a.w. een zaak samengesteld uit
verschillende bestanddelen die trouwens
vervangbaar en wisselend zijn, maar die
een eigen bestaan heeft los van bestanddelen zelf (Van Ginderachter, De la nature du fonds de commerce, aangehaald
door J. VanRyn en J. Heenen, Principes de
droit commercial, vol. I, nr. 432); dat de lopende contracten zonder enige twijfel deel
uitmaken van de onlichamelijke bestanddelen van de handelszaak die een geheel
vormt (L. Fredericq, Trait€ de droit commercial belge, vol. II, 1947, n 6, 20 et 26;
(1) Zie Cass., 6 nov. 1970 (Bull. en Pas., 1971,
I, 200); zie ook Cass., 4 maart 1982, A.R. nrs.
6508 en 6510 (AC., 1981-82, nr. 392).
(2) A.R. nr. 9050 (A.C., 1991-92, nr. 325).
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J. VanRyn et J. Heenen, op. cit., nr. 441);
(... ) dat op de datum van de overdracht van
de handelszaak (aan eiser) en (aan de opgeroepene tot bindendverklaring van het
arrest) door de curator, namelijk op (28 juni
1985), de exploitant van de handelszaak en
(verweerster) alleszins tot 9 maart 1989
waren gebonden door een exclusiviteitscontract voor het plaatsen van speelautomaten; dat genoemd lopend contract een
van de bestanddelen van de handelszaak
was, dat noodzakelijkerwijs begrepen was
in de overdracht van voornoemde zaak en
derhalve door de overnemers van de zaak
moest worden uitgevoerd; dat (verweerster)
terecht staande houdt dat de overeenkomsten van 29 januari 1981 en 9 maart 1983
steeds zijn blijven gelden; (. .. ) dat vaststaat dat (eiser en de opgeroepene tot
bindendverklaring van het arrest) geweigerd hebben die overeenkomst verder uit te
voeren ofschoon zij, blijkens de gegevens
van de zaak, van het bestaan ervan zeker kennis hadden; dat immers, benevens
de omstandigheid dat zowel (eiser) als (de
opgeroepene tot bindendverklaring van het
arrest), eerstgenoemde in zijn hoedanigheid van hersteller van de door de vennootschap Secom geplaatste automaten,
laatstgenoemde als werknemer van die vennootschap, (geweigerd hebben die overeenkomst verder uit te voeren), uit het procesverbaal van vaststelling van zaterdag 28
juni 1985 van gerechtsdeurwaarder Dubois blijkt dat de op de verschillende speelautomaten aangebrachte fiscale kentekens 'in het begin van de week' door (eiser)
waren verwijderd, zoals hierboven al is uiteengezet; dat volgens (verweerster) die feitelijkheid dagtekent van maandag 24 juni
1985, dus hoe dan ook van v66r de overdracht van de handelszaak; dat tevens beklemtoond moet worden dat (de opgeroepene tot bindendverklaring van het arrest)
zijn betrekking bij Secom had opgegeven en
hij op 28 juni 1985, tijdens de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder, rond de
middag het cafe 'Les Chenets' was binnengestapt in gezelschap (van eiser) en van een
zekere Camino, die door de zaakvoerder
van de vennootschap Secom werd voorgesteld als gewezen bestuurder van een
speelautomatenvennootschap in vereffening (Athena Automatique Games), wat
voornoemde zaakvoerder ertoe bracht door
de gerechtsdeurwaarder in het procesverbaal te doen opnemen 'dat het feit dat
voornoemd drietal thans onafscheidelijk is
vo?r _hem betekent dat er een feitelijke veremgmg bestaat die hem zijn klan ten wil
ontnemen'; (. ..) dat de niet-uitvoering van
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het exclusiviteitscontract voortvloeit uit de
bewezen en zware fout (van eiser) en van
de (opgeroepene tot bindendverklaring van
het arrest)",

terwijl de overeenkomsten, krachtens de
1134 en 1165 van het Burgerl1Jk Wetboek, enkel degenen die ze hebben aangegaan tot wet strekken en dat een
partij niet het recht heeft derden ertoe te
verplichten uit de overeenkomst ontstane
verbintenissen uit te voeren; geen enkele
wettelijke bepaling de handelszaak behandelt als een op zich overdraagbare algemeenheid zodat de verkrijger van een handelszaak een derde is en geen partij in de
zin van de artikelen 1134 en 1165 van het
Burgerlijk Wetboek; de verkrijger van een
handelszaak bijgevolg niet op grond van het
enkele feit van die verkrijging verplicht is
tot verdere uitvoering van het contract
waarbij de cedent zich ertoe verbond geen
andere speelautomaten te plaatsen dan die
van zijn medecontractant; hij die verbintenis enkel moet nakomen wanneer hij zich
daartoe persoonlijk heeft verbonden; het arrest, nu het impliciet doch onmiskenbaar
aanneemt - of althans niet ontkent - dat
de handelszaak op 28 juni 1985 door de curator aan eiser en aan de opgeroepene tot
bindendverklaring van het arrest is overgedragen, zonder dat hun daardoor de verplichting werd opgelegd om de verbintenis inzake exclusiviteit na te komen die was
opgenomen in de overeenkomsten tussen
verweerster en de vorige eigenaar van de
handelszaak, derhalve, niet zonder de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden, kon beslissen "dat de
overeenkomsten van 29 januari 1981 en 9
maart 1983 steeds zijn blijven gelden" en
dat eiser contractueel verplicht was ze verder uit te voeren (schending van de in het
middel aangegeven wetsbepalingen) :
a.~tikelen

Overwegende dat de lopende contracten waarbij de eigenaar van een
handelszaak partij is niet noodzakelijk deel uitmaken van de handelszaak;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat op de datum van de overdracht van de handelszaak aan eiser
en aan de opgeroepene tot bindendverklaring van het arrest, de exploitant van de handelszaak en verweerster waren gebonden door een
exclusiviteitscontract voor het plaatsen van speelautomaten; dat het

HOF VAN CASSATIE

178

arrest overweegt dat de lopende contracten deel uitmaken van de onlichamelijke bestanddelen van de handelszaak;
Dat het arrest, nu het op grond van
die enkele overweging beslist dat genoemd lopend contract een van de bestanddelen van de handelszaak was,
dat noodzakelijkerwijs begrepen was
in de overdracht van voornoemde zaak
en derhalve door de overnemers van
die zaak moest worden uitgevoerd, de
in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser in
solidum met de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij jegens verweerster veroordeelt tot betaling van het bedrag van 3.975.480
frank, verhoogd met de compensatoire interest van 8% met ingang van
8 september 1986, en eiser in de kosten veroordeelt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de uitspraak daaromtrent aan de
feitenrechter over; verklaart het arrest bindend voor Guillaume
Marechal; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.
6 februari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. Draps en
T'Kint.

Nr. 69
1e KAMER - 7 februari 1997

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGE-
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MEEN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN
FOUT EN SCHADE- INGRIJPEN VAN EEN VERPLICHTING illT EEN WET OF EEN REGLEMENT
-GEVOLG.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGEMEEN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN
FOUT EN SCHADE- INGRIJPEN VAN EEN VERPLICHTING illT EEN WET OF EEN REGLEMENT
- SECUNDAIR KABAKTER VAN DIE VERPLICHTING- GEVOLG.

1 o en 2° In de regel wordt het oorzakelijk

verband verbroken wanneer tussen de {out
en de schade een eigen juridische oorzaak ingrijpt zoals een verplichting uit
een wet of reglement die op zichzelf voldoende is om de uitvoering te verantwoorden. Zulks is niet het geval wanneer die verplichting secundair is ten
opzichte van de op de dader van een misdrijf of oneigenlijk misdrijf rustende verplichting om een door zijn toedoen ontstane schade te doen ophouden (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
(VANDERMEEREN T. VANCOPPENOLLE E.A.;
BOTERMAN E.A. T. N.M.B.S. N.V.)
ARREST

(A.R. nrs. C.94.0312.N en C.95.0085.N )

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat de voorzieningen, ingeschreven op de algemene rol
onder de nummers C.94.0312.N en
C.95.0085.N, gericht zijn tegen hetzelfde arrest; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening C.94.0312.N:
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1382, 1383 Burgerlijk Wetboek, 13 van de wet van 23 juli
1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 2 van
hoofdstuk X van het statuut van het personeel van de N.M.B.S. en§§ 135, 137 en
(1) Zie Cass., 4 okt. 1988, A.R. nr. 1404 (A. C.,
1988-89, nr. 66); Cass., 13 april 1988 (voltallige
terechtzitting), A.R. nr. 5839 (A. C., 1987-88, nr.
492, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven, Bull. en Pas., 1988, I, nr. 492.
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138 Bundel 580 van het Algemeen Reglement voor Personeels- en Sociale zaken
(A.R.P.S.),
doordat het arrest eiser samen met
tweede verweerster "ieder voor het geheel" veroordeelt tot betaling aan vierde
verweerster van een voorschot van
500.938,- frank, te vermeerderen met
35.134,- frank als vergoedende rente van 15
november 1987 tot 30 september 1988, de
gerechtelijke moratoire rente op 536.072,frank van 30 september 1988 af (arrest p.
13, zesde alinea) en alle kosten van het geding in hager beroep die aan de zijde van
vierde verweerster zijn gevallen, op grand
van de overweging: "(Vierde verweerster)
wijst erop dat zij krachtens het, overeenkomstig artikel 13 organieke wet van 23
juli 1926, tot stand gekomen statuut van
haar personeel, dat van publiekrechtelijke aard en aan derden tegenwerpelijk is,
beschikt over enerzijds een vorderingsrecht als indeplaatsgestelde, anderzijds tevens een eigen rechtstreeks vorderingsrecht. In de op 4 november 1991
neergelegde conclusie heeft (vierde verweerster) de hoofdsom van haar voorlopige uitgaven als werkgever en mutualiteit als volgt begroot : tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van 27.09.1987 tot
31.12.1987: 318.306,- frank, geneeskundige en aanverwante kosten : 182.632,frank, totaal500.938,- frank. In de op 7 februari 1994 neergelegde conclusie heeft
(vierde verweerster) eerst een onderscheid
gemaakt. Nadat zij de hoofdsom van de
subrogatoire vordering op 419.059,- frank
heeft begroot, heeft zij die ingevolge het gedeelte eigen aansprakelijkheid van haar
werknemer (eerste verweerder) verminderd. Daarnaast heeft zij haar eigen schade
(ingevolge de patronale lasten) die zij op
grand van artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek in verhouding tot de verdeling van de aansprakelijkheid terugvordert, op 90.879,- frank begroot. Vervolgens
heeft (vierde verweerster) evenwel erop gewezen dat haar eigen schade d.i. aantasting van een vermogensbestanddeel, erin
bestaat dat zij door de schuld van (eiser) en
(tweede verweerster) ertoe gehouden was
ingevolge het statuut van haar personeel
bepaalde uitgaven ten laste te nemen die
niet door enige prestatie van haar personeelslid werden vergoed of gekompenseerd.
De uitgaven en lasten die zij door de schuld
van de pas genoemden had te dragen, als
kostprijs om het personeelslid ter beschikking te hebben, heeft zij aldus opnieuw begroat op een hoofdsom van 500.938,- frank
die zij, onverminderd de in randnummers
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29 en 30 nog te bespreken vergoedende
rente en moratoire rente, als voorschot wil
toegekend krijgen. Zich steunend op een arrest van 11 december 1990 van het Rofvan
Cassatie heeft (eiser) opgeworpen dat de
vordering van (vierde verweerster) ongegrond is omdat zij die uitsluitend (in)stelt
op grand van uitbetalingen in het kader
van het statuut van haar personeel en zij
ook zonder het ongeval van 27 december
1987 daartoe gehouden was. Ret wordt niet
betwist dat wat (vierde verweerster) aan
haar personeelsleden uitkeert gedurende de
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geschiedt op grand van het personeelsstatuut van (vierde verweerster), dat
van publiekrechtelijke aard is en aan derden tegenwerpelijk is. Deze vergoedingen
worden niet toegekend dp grand van de Wet
van 1 augustus 1978 inzake arbeidsovereenkomsten, noch op grand van het Rizivstelsel, waaraan het N.M.B.S. personeel
niet is onderworpen, noch op grand van het
K.B. van 24 januari 1969, dat enkel op het
rijkspersoneel van toepassing is. De
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971
evenals die van 3 juli 1967 is op hen niet
van toepassing. De regresgrenzen die voor
de gewone indeplaatsgestelde verzekeraar arbeidsongevallen wettelijk werden ingevoerd, met name enkel subrogatie voor de
reeds uitgekeerde bedragen en in de mate
dat de verzekerde zelf rechten kan doen
gelden tegenover de aansprakelijke derde,
gelden niet voor (vierde verweerster). Ret
artikel 10 uit Bundel 597 A.R.P .S. van het
personeelsstatuut van de N.M.B.S. bepaalt inzonderheid : 'Bij een ongeval met
verantwoordelijkheid van derden worden
alle te betalen bedragen ter uitvoering van
§ 1 of om elke andere, zelfs zuiver goedgunstige reden, betaald of toegekend door
de Maatschappij, die optreedt als borg voor
de veroorzaker van het ongeval, en hebben die bedragen het karakter van terugvorderbare voorschotten ten laste van de
bedoelde veroorzaker, die de hoofdschuldenaar is. Ret is geenszins de bedoeling dat
de Maatschappij de vergoeding van de uit
de fout van de schadeveroorzaker voortvloeiende schade voor haar rekening wil nemen ter outlasting van de schadeveroorzaker'. (. ..)In strijd met wat (tweede
en derde verweerster) in hun op 12 augustus 1992 neergelegde conclusie voorhouden, doet de inhoud van artikel 15 van dezelfde bundel 597 geen afbreuk aan het
geciteerde artikel19. Ret oorzakelijk verband tussen de fout van (eiser) en van
(tweede verweerster) en de gevorderde
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schade is niet doorbroken en een contractuele verplichting die dergelijk gevolg zou
meebrengen is niet voorhanden gezien
geenszins blijkt dat op enige wijze zou zijn
bedongen dat enige door de (vierde verweerster) verrichte uitgave te haren laste
zou moeten blijven. Op grand van de contractuele voorschriften kan (vierde verweerster) in twee opzichten op vergoeding aanspraak maken: enerzijds bij wijze
van regres ingevolge de indeplaatsstelling
in de rechten van haar werknemer en in de
mate waarin zij die vergoedde, anderzijds
in de mate dat zij een eigen schade in oorzakelijk verband met het ongeval bewijst.
(Vierde verweerster) heeft voor haar vordering deze laatste wijze verkozen. De eigen schade voor (vierde verweerster) bestaat erin dat zij, ingevolge de onrechtmatige daad van (eiser) en (tweede
verweerster) ertoe gehouden is bepaalde
uitgaven - betalen van loon evenals waarborgen van een sociaal verzekeringsstelsel
- te doen zonder dat daar enige prestatie van haar werknemer tegenover staat,
terwijl die prestaties zonder het ongeval
niet zouden zijn weggevallen. De som van
het brutoloon en de patronale lasten ingevolge het sociaalzekerheidssysteem vormt
de volledige kostprijs voor de verloren gegane arbeidsprestaties. (Eiser) heeft de gegrondheid van de genoemde vordering van
(vierde verweerster) ten onrechte aangevochten door zich te steunen op het arrest van 11 december 1990 van het Hof van
Cassatie (Arr. Cass., 1990-91, 399, Pas.,
1991, I, 353). In dat arrest heeft het Hof
van Cassatie, binnen de grenzen van de
aangewende cassatiemiddelen blijvend, na
eerst overwegingen en vaststellingen uit
het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen te hebben aangehaald,
besloten dat dit laatste zijn beslissing naar
recht heeft verantwoord. De in de vorige
alinea besproken specifieke aard van de eigen schade van (vier de verweerster) is in
dat cassatiearrest niet eens aan de orde geweest. Rekening houdende met de neergelegde stukken kan (vierde verweerster) derhalve aanspraak maken op een voorschot
waarvan de hoofdsom 500.938 frank beloopt (arrest pp. 9-·11),

terwijl, eerste onderdeel, de door vierde
verweerster gevorderde schadevergoeding (500.938,- frank) samengesteld is uit
de kosten der medische verzorging
(182.632,- frank), het brutoloon dat aan eerste verweerder tijdens zijn arbeidsongeschiktheid van 27 september 1987 tot 31
december 1987 werd uitbetaald (227.427,frank) en de door haar betaalde patro-
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nale lasten (90.879,- frank) (eerste appelconclusie p. 8, onderaan en tweede appelconclusie p. 6, bovenaan); Zij aanvoerde dat
haar vermogen ingevolge de fout van eiser en tweede verweerster aangetast was
omdat zij het brutoloon en de kosten voor
het instandhouden van een eigen sociaal
zekerheidssysteem, m.n. de patronale lasten, diende te betalen hoewel zij de prestaties van haar personeelslid mist (tweede
appelconclusie p. 11, eerste alinea); Hij die
door zijn schuld aan een ander schade veroorzaakt evenwel alleen verplicht is die
schade te vergoeden welke haar oorzaak
vindt in de onrechtmatige daad; Het oorzakelijk verband verbroken wordt wanneer tussen de fout en de schade een eigen juridische oorzaak ingrijpt, zoals een
verplichting die op een overeenkomst, een
wet of een reglement berust; en die op zichzelf voldoende is om de uitgave te verantwoorden; Het bestreden arrest vaststelt dat
de uitgaven verricht door vierde verweerster aan haar personeelsleden gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid gebeurt op grand van het
personeelsstatuut van de N.M.B.S. (arrest p. 10, derde lid), en inzonderheid voor
zover een derde verantwoordelijk is voor
het ongeval van de werknemer - als borg
voor de veroorzaker van het ongeval, en dat
te dezen door de schuld van eiser en derde
(lees : tweede) verweerster, vierde verweerster ertoe gehouden was ingevolge het
statuut van haar personeel bepaalde uitgaven ten laste te nemen (arrest p. 9, laatste alinea); De juridische oorzaak van de
uitgaven van vierde verweerster dan ook in
de eerste plaats te vinden is in het personeelsstatuut dat haar verplicht dergelijke uitgaven te doen zelfs wanneer het
personeelslid door de fout van een aansprakelijke derde verhinderd wordt enige
arbeidsprestaties te leveren, waardoor
vierde verweerster op grand van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek geen terugbetaling kan vorderen van
de krachtens zodanige verplichting gemaakte kosten; De omstandigheid dat
vierde verweerster zich op grand van andere rechtsfiguren kan richten tot de aansprakelijke derden, en zodoende de door
haar verrichte uitgaven niet definitief te
haren laste blijven, niet belet dat te dezen het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de uitgaven van vierde
verweerster verbroken is; De betaling van
het loon aan het slachtoffer bovendien geen
schade vormt in de zin van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
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nu zij aileen de uitvoering is van een eigen schuld die vierde verweerster op grond
van de borgtocht opzichtens haar personeelslid vereffende; Zodat het arrest niet
wettig kon beslissen dat het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de
uitgaven door vierde verweerster verricht,
inzonderheid het betalen van het loon, zonder dat daar enige prestatie van haar werknemer tegenover staat, niet doorbroken is
(schending van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek), en niet wettig kon beslissen dat vierde verweersters vermogen
aangetast is, en zij aldus schade lijdt, door
de betaling van het loon, nu dit de vereffening betreft van een eigen schuld opzichtens haar personeelslid op grond van de
borgtocht (schending van de artikelen 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek);

terwijl, tweede onderdeel, gezien de verplichting voor vierde verweerster patronale bijdragen voor haar personeelslid te betal en, zelfs wanneer deze wegens een
ongeval geen diensten meer presteert, aan
vierde verweerster door reglementaire bepalingen, inzonderheid door artikel 2 van
hoofdstuk X van het statuut van het personeel van de N.M.B.S. en §§ 135, 137 en
138 Bundel 580 van het Algemeen Reglement voor Personeels- en Sociale zaken
(A.R.P.S.), wordt opgelegd, er geen oorzakelijk verband bestaat in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek tussen de fout van de aansprakelijke derde, te dezen o.a. eiser, en de betalingen, door vierde verweerster, van deze
bijdragen; De betaling van deze bijdragen bovendien geen schade vormt in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek nu zij aileen de uitvoering is van een eigen schuld die vierde verweerster eveneens had moeten betalen
indien het ongeval niet had plaatsgehad;
Zodat het arrest door miskenning van de
rechtsgrond van vierde verweerders verplichting tot betaling van patronale bijdragen, de artikelen 13 van de wet van 23
juli 1926 tot oprichting van de N ationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 2
van hoofdstuk X van het statuut van het
personeel van de N.M.B.S. en §§ 135, 137
en 138 Bundel 580 van het Algemeen Reglement voor Personeels- en Sociale zaken (A.R.P.S.) schendt, niet wettig beslist
dat het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de uitgaven door
vierde verweerster verricht, inzonderheid
de patronale bijdragen, zonder dat daar
enige prestatie van haar werknemer tegenover staat, niet doorbroken is (scherrding van de artikelen 1382 en 1383 Bur-
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gerlijk Wetboek), en niet wettig beslist dat
vierde verweersters vermogen aangetast is,
en zij aldus schade lijdt, door de betaling
van de patronale bijdragen, nu dit de vereffening betreft van een eigen schuld opzichtens de verschillende kassen die geen
verband heeft met het ongeval (schending
van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek):

Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, in de regel, het
oorzakelijk verband wordt verbroken
wanneer tussen de fout en de schade
een eigen juridische oorzaak ingrijpt
zoals een verplichting uit een wet of
een reglement of een statuut, die op
zichzelf voldoende is om de uitvoering te verantwoorden; dat zulks niet
het geval is wanneer die verplichting
secundair is ten opzichte van de op de
dader van een misdrijf of van een oneigenlijk misdrijf rustende verplichting om een door zijn toedoen ontstane toestand te doen ophouden;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de N.M.B.S. het bestaan bewijst van "eigen geleden schade in oorzakelijk verband met het ongeval",
erin bestaande dat zij niettegenstaande ''het betalen van het loon (... )
(en) het waarborgen van een sociaal
zekerheidsstelsel" de prestaties van
verweerder sub 1 door het ongeval
heeft moeten derven; dat de appelrechters voorts oordelen dat "de som
van het brutoloon en de patronale lasten ingevolge het sociaal zekerheidssysteem (... )de volledige kostprijs voor
de verloren gegane arbeidsprestaties
(vormt)";
Dat het arrest zijn beslissing dat het
oorzakelijk verband niet doorbroken is
laat steunen onder meer op de vaststelling dat de N.M.B.S. betalingen
verricht aan haar personeelsleden bij
wijze van voorschot en als 'borg' van de
veroorzaker van het ongeval, zodat het
niet de bedoeling was dat de verweerster sub 4 de schade die door een
derde werd veroorzaakt voor haar rekening zou nemen ter ontlasting van
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de schadeveroorzaker; dat het die beslissing mede laat steunen op de reden dat de vierde verweerster de vergoeding vraagt van eigen schade die
bestaat in de vermogensaantasting
veroorzaakt in het verlies van arbeidsprestaties van een personeelslid waarvoor de vierde verweerster toch vergoedingen moest betalen;
Dat de appelrechters zodoende te
kennen geven dat de verplichting van
de vierde verweerster de statutair bepaalde vergoedingen te blijven betalen slechts secundair was ten aanzien van de verplichting van de dader
de schade te vergoeden;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven op de algemene rol onder
de nummers C.94.0312.N en
C.95.0085.N.; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het Ringo Vandermeeren en Kim Boterman ieder
voor het geheel veroordeelt tot betaling van gerechtelijke moratoire rente
vanaf 30 september 1988 op de bedragen van 500.938 frank en 35.134
frank; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; veroordeelt Ringo Vandermeeren in vier vijfden van de kosten van zijn voorziening; veroordeelt
Kim Boterman en Therese Verhulst in
vier vijfden van de kosten van hun
voorziening; houdt de overige kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
7 februari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waamemend voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Butzler, De Gryse en De Bruyn.
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1e KAMER- 7 februari 1997

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - INTEREST- COMPENSATOIRE INTERESTEN- BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN

OVEREENKOMST

SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - RAMINGPEILDATUM- VEROORDELING HOOFDSOM
MEER VERGOEDENDE INTERESTEN- TOEREKENING- BETAALDE VOORSCHOTTEN- GEVOLG.

1o De vergoedende rente maakt een inte-

grerend deel uit van de vergoeding die
wordt toegekend tot herstel van de door de
{out veroorzaakte schade; nu deze interest de bijkomende schade vergoedt die
voortvloeit uit het uitstel van betaling van
de vergoeding waarop de benadeelde recht
heeft op de dag waarop de schade is ontstaan, is hij slechts verschuldigd voor hetgeen na het ontstaan van de schade nag
moet betaald worden (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
2° De artt. 1382 en 1383 B. W: worden ge-

schonden door de rechter die na veroordeling tot betaling van een hoofdsom meer
vergoedende interesten als vergoeding
voor de geleden schade, beslist dat de
reeds betaalde voorschotten eerst op de interesten, waaronder vergoedende interesten en tenslotte op de hoofdsom moeten
worden toegerekend (2).
(ASSURANTIE GROEP JOSI N.V T. TULPIN)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0110.N)

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

(1) Cass., 23 sept. 1986, A.R. nr. 9927 (A. C.,
1986-87, nr. 41); Cass., 23 feb. 1988, A.R. nr. 1568
(A.C., 1987-88, nr. 383).
(2) Zie noot 1.
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Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1254 en 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep in de bestreden beslissing eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van een schadevergoeding van 18.989.781, frank, meer
vergoedende intresten op verschillende
deelbedragen vanaf verschillende data, en
meer de verwijlintresten vanaf 12 september 1994 tot de dag der betaling, "dit alles onder aftrek van de "door (eiseres) reeds
aan (verweerster) betaalde voorschotten en
de intrest op deze provisies vanaf de data
van betaling ( ... )" waarbij gepreciseerd
wordt dat "de aftrek dient te gebeuren eerst
op de kosten, dan op de intresten verschuldigd a an (verweerster) en tens lotte op de
hoofdsom" (arrest pp. 15-16),
terwijl de compensatoire interesten een
integrerend deel uitmaken van de vergoeding die wordt toegekend tot herstel van de
door de fout veroorzaakte schade; nu zij de
bijkomende schade vergoeden die voortvloeit uit het uitstel van betaling van de
vergoeding waarop de benadeelde recht had
op de dag waarop de schade is ontstaan, zij
slechts verschuldigd zijn voor hetgeen na
het ontstaan van de schade nog moet worden betaald om die schade volledig te vergoeden; hieruit volgt dat het toerekenen op
de compensatoire interesten, met toepassing van de regels die in artikel 1254 van
het Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd, van
betalingen tot vergoeding van de schade die
haar oorzaak vindt in een onrechtmatige
daad, leidt tot het toekennen van vergoeding tot herstel van schade die niet bestaat; het hof van beroep, door te beslissen dat de voorschotten die door eiseres
betaald werden tot vergoeding van de
schade, eerst op de kosten, vervolgens op de
(vergoedende) intresten en slechts tenslotte op de hoofdsom dienen te worden
aangerekend, de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt, zodat het hof van beroep niet wettig tot voormelde aanrekening van de door eiseres betaalde voorschotten kon besluiten (scherrding van artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat de vergoedende interest een integrerend deel uitmaakt
van de vergoeding die wordt toegekend tot herstel van de door de fout
veroorzaakte schade; dat, nu deze intrest de bijkomende schade vergoedt die
voortvloeit uit het uitstel van betaling van de vergoeding waarop de be-
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nadeelde recht heeft op de dag waarop
de schade is ontstaan, zij slechts verschuldigd is voor hetgeen aan het ontstaan van de schade nog moet worden betaald om die schade volledig te
vergoeden;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt dat het toerekenen op de compensatoire intrest, met toepassing van
de regels die in artikel 1254 van het
Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd,
van betalingen tot vergoeding van de
schade die haar oorzaak vindt in de
onrechtmatige daad, leidt tot het toekennen van vergoeding tot herstel van
schade die niet bestaat;
Dat het arrest, door te beslissen dat
de voorschotten met de intrest erop,
die betaald werden tot vergoeding van
de schade, (bij ontstentenis van enig
ander beding) eerst "op de intresten
(waaronder de vergoedende intrest) (... )
en tenslotte op de hoofdsom" moeten
worden toegerekend, de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt tot betaling van rente op
3.030.000 frank en in zoverre het uitspraak doet over de toerekening van
de uitbetaalde voorschotten en over de
kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij; veroordeelt eiseres in
de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
7 februari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Butzler en Verbist.
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1 e KAMER - 7 februari 1997
1 o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BE·
KENTENIS- BUITENGERECHTELIJKE BEKENTENIS - BEGRIP.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN -BEKENTENIS- BUITENGERECHTELIJKE BEKENTENIS - VEREISTEN OM TE WORDEN AANVAARD- UITLEGGING- VOORWAARDENTAAK VAN DE RECHTER

]_ o

De buitengerechtelijke bekentenis is een
eenzijdige daad waaruit een bewijs kan
worden gehaald en die moet uitgaan van
de partij tegen wie ze wordt aangevoerd;
zij heeft betrekking op een feit en niet op
een rechtsvraag. (Art. 1354 B.W.)

2° Het komt aan de feitenrechter toe te oordelen of degene die een verklaring af·
legt, de wil had een verklaring af te leggen, die tegen hem als bewijs kan dienen;
de omstandigheid dat degene aan wie een
verklaring wordt tegengeworpen die tegen hem als bewijs kan dienen, die verklaring aflegt in een akte die, op zichzelf beschouwd, alleen rechtsgevolgen
heeft voor een derde, niet verhindert dat
daaruit een buitengerechtelijke bekentenis kan worden afgeleid. (Art. 1354 B.W)
(LOUWERS E.A. T. HEYMANS E.A.)
ARREST

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

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 1319, 1320,
1322, 1354, 1355, 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 2 (voor zijn wijziging door art.
1 van de wet van 15 juli 1985), 13 lid 1, 138
lid 1 2" (voor zijn wijziging door art. 17 van
de wet van 24 maart 1978), 138bis (voor
zijn wijziging door art. 1 van de wet van 15
juli 1985) van de gecoordineerde wetten op
handelsvennootschappen vormende titel IX
van hoek I van het Wetboek van Koophandel, 3 van de wetten van 29 juni 1887 en 10
augustus 1946 op het gerechtelijk akkoord,
gecoordineerd bij Besluit van de Regent dd.
25 september 1946,
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doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat :
(1) een verzoekschrift op 19 februari 1976
door de PVBA "V.R. & J. Van Coillie" werd
neergelegd strekkende tot het bekomen van
een gerechtelijk akkoord met boedelafstand;
(2) dit verzoekschrift door rechtsvoorganger van eisers (en zijn twee broers Jan
en Rene) in hun hoedanigheid van zaakvoerder ondertekend werd;
(3) daaraan een gedetailleerde staat gevoegd werd van de activa en passiva van de
vennootschap met vermelding van de hypotheken en panden, ook ondertekend door
de rechtvoorganger van eisers en zijn twee
broers, in hoedanigheid van zaakvoerder;
(4) deze staat onder letter D vermelde:
"Persoonlijke schulden van de drie zaakvoerders t.o.v. de vennootschap.
De drie zaakvoerders komen voor in de
boekhouding onder de schuldenaars.
De Heer Victor Van Coillie is verschuldigd Fr. 8.137.465;
De Heer Rene Van Coillie is verschuldigd Fr. 6.967.688;
De Heer Jan Van Coillie is verschuldigd Fr. 6.973.989.
De zaakvoerders zullen met eigen middelen borg staan voor deze persoonlijke
schulden";
(5) na verwerping van het verzoekschrift,
de vennootschap op 30 maart 1976 failliet verklaard werd,
het vonnis a quo bevestigt inzoverre het
eisers had veroordeeld tot betaling aan de
curatoren van een bedrag van 8.520.665 fr.
inbegrepen de hogere vermelde persoonlijke schuld ten aanzien van de PVBA Algemene Ondernemingen V.R. en J. Van
Coillie (hierna de PVBA genoemd), op grand
van een buitengerechtelijke bekentenis vanwege eisers die de deur sluit voor verdere
discussie en bijkomende beschouwingen
omtrent de oorsprong, het bestaan, het bewijs en de aanzuivering ofwelk ander feit
ook, van de lastens hem gevorderde schuld,
om reden dat alhoewel ''het verzoekschrift
ondertekend (werd) door (de rechtvoorganger van eisers), in hoedanigheid van
zaakvoerder en orgaan van de vennootschap, het neemt niet weg dat hij bijkomend, wat de staat van de activa betreft,
melding heeft gemaakt van een persoonlijke schuld ten aanzien van de door hem
bestuurde vennootschap, zoals die voorkwam in de (door hem gecontroleerde)
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boekhouding, waarvoor hij zich met eigen middelen borg verklaarde; het komt
hierop neer dat hij als zaakvoerder van de
vennootschap bevestigd en erkend heeft,
overeenkomstig de gegevens van de boekhouding die hij als boekhouder zekerlijk geacht wordt te hebben gekend, aan de vennootschap een persoonlijke schuld verschuldigd te zijn. Als zaakvoerder, bewust
van zijn verantwoordelijkheid, stond het
hem immers vrij, hetgeen dan ook gebeurd
is, volledigheidshalve en waarheidsgetrouw ten persoonlijke titel te erkennen een
persoonlijke schuld jegens de vennootschap te hebben, zodat "die bekentenis
bindt hem als zodanig zowel als zaakvoerder als in eigen naam" en "naar het oordeel van het Hof deze buitengerechtelijke
bekentenis van 20 (lees 19) februari 1976,
die geen splitsbare bestanddelen omvat, de
draagwijdte (heeft) van een gerechtelijke
bekentenis met precies dezelfde gevolgen en
kan hierop, nu ze volledig bewijs tegen (de
rechtvoorganger van eisers) oplevert, niet
meer teruggekomen worden",
terwijl, een bekentenis, zo gerechtelijk
(art. 1354 B.W.) als buitengerechtelijk (art.
1355 B.W.) naar luid van de voormelde
wetsbepalingen en van art. 1356 BW, een
eenzijdige verklaring is van een partij (of
haar bijzondere gevolmachtigde) waarbij
feiten worden beaamd die van aard zijn
voor deze partij juridische gevolgen te hebben en meer bepaald "tegen hem die de bekentenis gedaan heeft", volledig bewijs te
leveren;
wanneer overeenkomstig de artikelen 13,
138 lid 1.2° en 138bis van de vennootschapswet, een zaakvoerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals die bestond op het ogenblik
der feiten (19.2.1976) in een akte die de
vennootschap bindt bij zijn handtekening
vermeldt dat hij in hoedanigheid van zaakvoerder tekent, uitsluitend de vennootschap, in casu de PVBA, als rechtspersoon, onderscheiden van de persoon der
vennoten en/of zaakvoerders, zoals bepaald door artikel 2 van de vennootschapswet gebonden is;
De staat van activa gevoegd bij het verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord, waaruit het bestreden arrest de bekentenis van de
rechtvoorganger van eisers afleidt, overeenkomstig artikel 3 van het Regentsbesluit
van 25 september 1946 een aangifte is, uitgaande van een schuldenaar, hier de PVBA,
verplichtend gesteund op de boekhoudkundige gegevens van de verzoekende vennootschap zonder enige opportuniteits-
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beoordeling vanwege haar organen, en
terwijl, wanneer een vennootschap, als
schuldenares een verzoekschrift heeft ingediend tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord, en dit verzoekschrift evenals de erbij gevoegde staat van activa en
passiva uitsluitend ondertekend is door de
zaakvoerders, waaronder de rechtvoorganger van eisers, met de vermelding
van hun hoedanigheid van zaakvoerder, de
meldingen vervat in dit verzoekschrift en
staat, enkel kunnen toegeschreven worden aan de vennootschap zelf,

zodat het arrest, uit de enkele vaststellingen dat de staat van activa schulden
aangeeft van de zaakvoerders in persoonlijke naam tegenover de vennootschap, de
melding bevat dat "de zaakvoerders zullen met eigen middelen borg staan voor
deze persoonlijke schulden" en dat deze
staat getekend is door de rechtvoorganger
van eisers met de vermelding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de PVBA,
zijn beslissing dat door diens handtekening als zaakvoerder, de rechtvoorganger
van eisers ten persoonlijke titel heeft erkend een persoonlijke schuldjegens de vennootschap te hebben en dat deze "bekentenis (de rechtvoorganger van eisers) bindt
als zodanig zowel als zaakvoerder als in eigen naam" niet wettelijk rechtvaardigt en
met name (1) het bestaan van een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid in hoofde van
de PVBA miskent en de vennootschap verwart met haar statutaire organen (scherrding van de artikelen 2, 13, 138 en 138bis,
zoals gepreciseerd in de aanhef van het
middel, van de vennootschapswet), evenals de aard en de natuur van het verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord en bijhorende staat van activa
en passiva die enkel een verklaring is van
de schuldenaar-handelaar, miskent (scherrding van artikel 3 van het Regentsbesluit
van 25 september 1946), (2) aan het verzoekschrift dd. 19.2.1976 een bijhorende
staat van activa een draagwijdte geeft die
strijdig is met de uitdrukkelijke tekst ervan door enerzijds uit de ondertekening
door de rechtvoorganger van eisers enkel in
hoedanigheid van zaakvoerder een verbintenis van de rechtvoorganger van eisers
persoonlijk af te leiden, en anderzijds een
melding gedaan door de PVBA te lezen als
een melding in gezegde staat gedaan door
de zaakvoerder in persoonlijke naam, als
zijnde een bekentenis en dus de bewijskracht van het verzoekschrift dd. 19.2.1976
en meer bepaald van de als bijlage gevoegde staat van activa en passiva schendt
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
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1322 van het Burgerlijk Wetboek); (3) eindelijk, door als "bekentenis" tegen de rechtvoorganger van eisers te weerhouden een
verklaring die niet door hem is gedaan, de
artikelen 1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk wetboek schendt :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de rechtsvoorganger van de
eisers als zaakvoerder van de PVBA
Algemene Ondernemingen V.R. & J.
Van Coillie op 19 februari 1976 een
verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord ondertekende als orgaan van de
vennootschap; dat in de in dezelfde
hoedanigheid door de rechtsvoorganger
van de eisers ondertekende bijlage gevoegd bij het verzoekschrift vermeld
werd dat de zaakvoerders met eigen
middelen zullen borg staan voor hun
persoonlijke schulden die in de balans waren vermeld;
Overwegende dat de buitengerechtelijke bekentenis een eenzijdige daad
is waaruit een bewijs kan worden gehaald; dat zij moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd;
Dat dergelijke bekentenis betrekking heeft op een feit en niet op een
rechtsvraag;
Dat het aan de feitenrechter toekomt te oordelen of degene die een verklaring aflegt, de wil had een verklaring af te leggen die tegen hem als
bewijs kan dienen;
Dat de omstandigheid dat degene
aan wie een verklaring wordt tegengeworpen die tegen hem als bewijs kan
dienen, die verklaring aflegt in een
akte die, op zichzelf beschouwd, aileen rechtsgevolgen heeft voor een
derde, niet verhindert dat daaruit een
buitengerechtelijke bekentenis kan
worden afgeleid;
Overwegende dat de appelrechters
niet ontkennen dat de rechtsvoorganger van de eisers de aanvraag tot
een gerechtelijk akkoord en de bijhorende lijst van de activa ondertekend heeft als zaakvoerder van de
vennootschap en dat dergelijke aanvraag, wat het akkoord betreft, aileen de vennootschap verbindt;
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Dat zij evenwel oordelen dat de vermelding van de persoonlijke schuld
van de zaakvoerders, door die zaakvoerders gedaan in een akte die de
vennootschap aanbelangt, gelet op de
omstandigheden waarin zij is gedaan,
geldt als een buitengerechtelijke bekentenis;
Dat zij zodoende noch de bewijskracht van de akkoordaanvraag, noch
de regels van de bewijsvoering noch de
autonomie van de vennootschap miskennen;
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; veroordeelt de eisers in de
kosten.
7 februari 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Delahaye en
Houtekier.
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3• KAMER- 10 februari 1997

1 o LOON

BESCHERMING LOONOVERDRACHT- EENZIJDIGE VERBINTENISBEWIJS- AKTE VAN OVERDRACHT- AANTAL
EXEMPLAREN.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN BEWIJSKRACHT LOONOVERDRACHT -AKTE VAN OVERDRACHTAANTAL EXEMPLAREN.

3° LOON

BESCHERMING LOONOVERDRACHT- AKTE VAN OVERDRACHTAANTAL EXEMPLAREN- NIETIGHEID- CARBONPAPIER
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1 o en 2° Door de overdracht van loon,

waarbij een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de
hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten aanzien van de
overnemer, zodat deze overdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als
schriftelijk bewijs van de aangegane verc
bintenissen volstaat dat de overnemer een
exemplaar van de akte met handtekening van de overdrager overlegt. (Art. 27
Loonbeschermingswet van 12 april1965;
art. 1325 B.W.) (1)
3° Het op straffe van nietigheid gestelde vor-

mvoorschrift, dat de akte van overdracht
van loon opgemaakt moet worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn met
een onderscheiden belang, betreft niet de
bewijsregeling maar beoogt de bescherming van de overdrager, teneinde deze toe
te laten de draagwijdte van zijn verbintenis te kunnen nagaan, zodat een kopie van de akte van overdracht, waarop
de handtekening van de overdrager met
carbonpapier is aangebracht, een exemplaar is in de zin van voormeld vormvoorschrift. (Art. 27 Loonbeschermingswet.)
CBELGISCHE KREDIETVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ T. DEMUYT)

ARREST

(A.R. nr. C.95.0419.N)

HET HOF; - Gelet op het vonnis,
op 12 september 1995 in laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van
het kanton Torhout;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van artikelen 1409 van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij
wet van 16 juni 1978 en waarvan de bedragen aangepast werden bij Koninklijk
Besluit van 11 december 1992, 27, tweede
en vierde lid, van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
(1) Vgl. Cass., 17 juni 1981 (A. C., 1980-81, nr.
599); 28 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 649); DE
PAGE, 'Jraite elementaire de droit civil belge, 3e ed.,
V Preuve, nr. 801.
0
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der werknemers en 1325, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek,

doordat de vrederechter in het bestreden vonnis de vordering van eiseres om de
loonoverdracht opgenomen in een overeenkomst van 30 december 1992, te horen bekrachtigen, als ongegrond afwijst op grond
van de volgende overwegingen : "( ... )Volgens verweerder dienden twee exemplaren te zijn opgemaakt, hetgeen volgens hem
niet het geval was. Het zogenaamde tweede
exemplaar was een eenvoudige carbondoordruk. Eiseres meent dat slechts een
exemplaar dient te worden opgesteld en dat
artikell325 B.W. derhalve geen toepassing kan vinden op deze overeenkomst. (... )
De verwijzing naar artikel1325 B.W. is terzake niet relevant nu artikel27, lid 2 Loonbeschermingswet uitdrukkelijk voorschrijft
dat die akte wordt opgemaakt in zoveel
exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang. (... ) Voormeld artikel
27, lid 2 Loonbeschermingswet mag wel als
een toepassing worden aangezien van artikel1325 B.W. In ieder geval is artikel27,
lid 2 zeer duidelijk en voor geen interpretatie vatbaar. Daarom is ook de discussie of
de overeenkomst al dan niet een wederkerig karakter heeft niet dienend. In de wet
staat uitdrukkelijk dat er betreffende de
overeenkomst van loonoverdracht er zoveel exemplaren dienen te worden opgemaakt als er partijen zijn met een onderscheiden belang. (... )In artikel 27, lid 4
Loonbeschermingswet wordt bovendien gesteld dat de bepalingen van dat artikel 27
voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid. Deze bepalingen raken de openbare
orde. (... )In casu werd een origineel exemplaar opgesteld van de overeenkomst van
loonsoverdracht met een carbondoordruk
voor verweerder (... ). Deze carbondoordruk
bevat eveneens de doordruk van de handtekening van verweerder doch niet zijn originele handtekening. (... ) Een stuk, waarop
de ondertekening is aangebracht met behulp van carbonpapier, dat onder een ander exemplaar was gelegd op het ogenblik dat de oorspronkelijke handtekening
werd geplaatst, kan niet als origineel in de
zin van artikel 1325 B.W. worden beschouwd. Het feit, dat de akte niet in zoveel originelen is opgemaakt als er partijen zijn die een onderscheiden belang
hebben, brengt de nietigheid van de akte
mee, ongeacht welke partij het origineel bezit en welke het afschrift (Cass., 28.06.1982,
Arr. Cass., 1981-82, 1367). Dezelfde argumenten gelden voor artikel27, lid 2 Loonbeschermingswet. Aldus voldoet de overeenkomst van loonsoverdracht niet aan de
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regel van artikel 27, lid 2 Loonbeschermingswet, zodat overeenkomstig artikel 27,
laatste lid Loonbeschermingswet de akte
als nietig moet worden beschouwd. De overdracht kan dan ook geen gevolg hebben. (... )
In die omstandigheden dient het verzet als
gegrond te worden verklaard zodat de vordering tot bekrachtiging van de loonsoverdracht, hoewel ontvankelijk, als ongegrond dient te worden afgewezen" (derde en
vierde blad van het aangevochten vonnis,
randnummer 2.1.3.2.),
terwijlloonoverdracht in beperkte mate
wordt mogelijk gemaakt door artikel 1409
van het Gerechtelijk Wetboek; in het
tweede lid van artikel 27 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers wordt voorgeschreven dat de akte van loonoverdracht
dient te worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang; deze bepaling niet vereist dat de akte van loonoverdracht zou
moeten worden opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben; de vrederechter
ten onrechte aanneemt dat een geschrift
waarop de handtekening via carbonpapier is aangebracht en dat derhalve niet als
een origineel kan worden beschouwd in de
zin van artikel 1325 van het Burgerlijk
Wetboek- waarin wordt bepaald dat onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, slechts geldig zijn voor
zover zij zijn opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben - niet zou voldoen aan
de voorschriften van artikel 27, tweede lid,
van de wet van 12 april1965; te dezen immers niet kan worden voorgehouden dat artikel1325 van het Burgerlijk Wethoek van
toepassing zou zijn, aangezien in het onderhavige geval geen wederkerige overeenkomst voorlag - wat door de vrederechter overigens ook niet werd gesteld;
deze laatste integendeel opmerkte dat "de
discussie of de overeenkomst al dan niet
een weder kerig karakter heeft niet dienend (is)" (derde blad in fine vierde blad
van het bestreden vonnis); de vrederechter aldus ten onrechte ervan uitgaat dat
met "exemplaren" in het tweede lid van artikel 27 van de wet van 12 april 1965 hetzelfde wordt bedoeld als met "originelen" in
artikel 1325, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; in het aangevochten vonnis
overigens wordt vastgesteld dat de handtekening in het onderhavige geval werd
aangebracht met behulp van carbonpapier dat onder een ander exemplaar was
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gelegd; de loutere vaststelling dat een
exemplaar van de akte van loonoverdracht niet het origineel doch slechts
een doordruk van de oorspronkelijk aangebrachte handtekening bevat, niet volstaat om de akte van loonoverdracht overeenkomstig het vierde lid van artikel 27
van de wet van 12 april 1965 nietig te verklaren, nu een afschrift van de akte van
loonoverdracht, voorzien van een dergelijke handtekening, kan beantwoorden aan
de volgens het tweede lid van artikel 27
van de wet van 12 april 1965 op te rnaken exemplaren, zodat de vrederechter in
de bestreden beslissing ten onrechte oordeelt dat de akte van loonoverdracht als
nietig moet worden beschouwd en eiseres' vordering tot bekrachtiging van de
loonoverdracht derhalve ten onrechte ongegrond verklaart (schending van de in de
aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27, eerste lid, van de
Loonbeschermingswet van 12 april
1965, de overdracht van het loon
moet gebeuren bij een akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat; dat aileen de
overdrager zich ten aanzien van de
overnemer verbindt; dat, vermits het
geen wederkerige overeenkomst betreft, artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is en als
schriftelijk bewijs van de aangegane
verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte met
de handtekening van de overdrager
overlegt;
Overwegende evenwel dat, krachtens artikel 27, tweede en derde lid,
van de Loonbeschermingswet, de akte
van overdracht van loon op stra:ffe van
nietigheid moet worden opgemaakt in
zoveel exemplaren als er partijen zijn
met een onderscheiden belang; dat
deze wetsbepaling niet de bewijsregeling betreft maar de bescherming
van de overdrager beoogt; dat ook de
overdrager een exemplaar van de akte
moet krijgen om, als belanghebbende
partij die zich verbonden heeft, de
draagwijdte van zijn verbintenis te
kunnen nagaan;

-.-~--
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Overwegende dat, alhoewel de
handtekening op een onderhandse
akte in de regel rechtstreeks op het
stuk zelf moet worden aangebracht,
een kopie van de akte van overdracht
waarop de handtekening van de overdrager met carbonpapier is aangebracht, een exemplaar is in de zin van
artikel 27 van de Loonbeschermingswet;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat "een origineel exemplaar
(werd) opgesteld van de overeenkomst van loonoverdracht met een
carbondoordruk voor verweerder.
(... ) Deze carbondoordruk bevat eveneens de doordruk van de handtekening van verweerder doch niet zijn
originele handtekening"; dat het oordeelt dat "een stuk, waarop de handtekening is aangebracht met behulp
van carbonpapier, dat onder een ander exemplaar was gelegd op het ogenblik dat de oorspronkelijke handtekening werd geplaatst" niet als een
exemplaar in de zin van het genoemd artikel 27 kan worden beschouwd;
Dat het vonnis aldus voormelde
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de
Vrederechter van het eerste kanton
Brugge.
10 februari 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Butzler.
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1° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- SOCIALE ZEKERHEID
- VRIJ VERiillER VAN WERKNEMERS- GELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN
-RECHT OP OUDERDOMSPENSIOEN- NATIONALE WETGEVING- VASTSTELLING BEDRAG
ANDERE ECHTGENOOT- EIGEN PENSIOENRECHT NEDERLANDSE ALGEMENE
OUDERDOMSWETGEVING- HERLEIDING BELGISCH GEZINSPENSIOEN - GEVOLG.

2° PENSIOEN- WERKNEMERS

- MIGRERENDE WERKNEMERS - OUDERDOMSPENSIOEN- 'lEN LASTE VAN BELGIE -TEN LASTE
VAN NEDERLAND -ANDERE ECHTGENOOTEIGEN RECHT OP NEDERLANDS RUSTPENSIOEN
- HERLEIDING BELGISCH GEZINSPENSIOENDWINGENDE WETSBEPALINGEN- GEVOLG.

1o Het gemeenschapsrecht verzet zich niet

tegen een nationale wettelijke regeling die
een gezinspensioen toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen
of als zodanig geldend voordeel geniet,
doch hem een minder voordelig pensioen
toekent wanneer zijn echtgenoot een pensioen of een als zodanig geldend voordeel geniet (1). (Artt. 48 en 51 E.E.G.Verdrag 25 maart 1957; art. 12, tweede
lid, verordeing E.E.G. nr. 1408/71 van 14
juni 1971 van de Raad; art. 4 E.E.G.Richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978; art. 3,
§ 1, eerste lid, en § 2, wet 20 juli 1990.)
2° Het staat niet aan de nationale rechter
om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen inzake rustpensioen, buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen van het gebrek aan coordinatie tussen
stelsels van sociale zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet
oplegt, ook al kan hi}, in de uitlegging
van de nationale normen die hi} hanteert, de norm uitleggen op een wijze die
zoveel mogelijk het uri) verkeer van werknemers bevordert (2). (Art. 3, § 1, eerste lid, en § 8, wet 20 juli 1990.)
(1) H.v.J., Van Munster, zaak C.165/91, 5 okt.
1994, Jur. 1994, I, 4661; Cass., 14 jan. 1997, A.R.
nr. S.96.0062.N (A.C., 1997, nr. 28).
(2) H.v.J., Murphy, zaak 157/86, 4 feb. 1988,
Jur. 1988, 673; 20 april1988;·Bakker, zaak 1511
87, 2022; Cass., 30 juni 1980 (A. C., 1979-80,
1375).
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(RIJKSDIENST VOOR PENSIOEN
T. BANNINK)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0066.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1996door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 5, 48, 51, van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gesloten te Rome op 25
maart 1957, goedgekeurd bij de wet van 2
december 1957, zoals laatst gewijzigd bij
het Verdrag van 7 februari 1992 gesloten te
Maastricht, goedgekeurd bij de wet van 26
november 1992, 12, tweede lid van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni
1971 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen, 4, van de richtlijn 79/7 EEG van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging
van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, 10, § 1, eerste lid, a), en § 4, laatste lid, 25, van het
Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de werknemers, 52, van het
Koninklijk Besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
doordat het bestreden arrest van hervorming de beslissing van de Rijksdienst
voor Pensioenen van 28 november 1989 tenietdoet in de mate dat deze het rustpensioen van verweerder vanaf 1 februari
1990 herleidt van het bedrag voor een gezin tot het bedrag van een alleenstaande en
voor recht zegt dat vanaf 1 februari 1990
het rustpensioen aan verweerder dient uitbetaald aan het bedrag van een gezin, op
volgende gronden : de door de R.V.P. ingeroepen toe te passen rechtsregels liggen
vervat in artikellO, § 1 en § 4, in fine, van
het K.B. nr. 50. Ret gaat in deze regels om
een formule van berekening van het rustpensioen, maar in zijn effect tegelijk om een
beperking van de cumulatie van uitkeringen, zij het in hoofde van echtgenoten (art.
10 § 4, derde lid, K.B. nr. 50). Ret is duidelijk dat het hier ook gaat om een
cumulatiebeperking in de definitie van artikel 12, tweede lid, van de Verordening
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1408/71. Deze berekeningsregel/
cumulatiebeperking is zonder onderscheid
van toepassing op eigen onderdanen en op
onderdanen van andere Lid-Staten (arrest van Munster, overweging 19), en is op
gelijke wijze van toepassing voor Belgen die
enkel in Belgie hebben gewerkt/verzekerd
zijn geweest en voor migrerende werknemers of onderdanen van een andere LidStaat. Deze regeling valt evenwel niet onder het toepassingsgebied van artikel 12,
tweede lid, van de Verordening 1408/71, dat
volgens het arrest van het Rofvan Justitie van 20.4.1988 (zaak 151/87, Bakkere,
Jur., 1988, 2009) enkel geldt voor cumulatie van uitkeringen in hoofde van eenzelfde persoon (overweging 12-14) ... De regeling van artikellO, § 1 en § 4, laatste lid,
van het K.B. nr. 50, zou aileen buiten toepassing kunnen blijven indien zij strijdig
zou zijn met een (andere) regel of norm van
het gemeenschapsrecht. In dit verband
dient dan verder de lering van de rechtspraak van het Rofvan Justitie onderzocht. Meer in bijzonder het arrest van
Munster/R.V.P. (Jur. 1994, I, 4661-4700),
dat zowel door de R.V.P. als door de eerste rechter wordt aangehaald. De dicta van
het arrest van Munster geven aanleiding
tot een uiteenlopende interpretatie. Deze
dicta dienen te worden gelezen en ge'interpreteerd in het licht van de aan het Rof gestelde vragen, en de overwegingen van het
arrest en de conclusies van de advocaatgeneraal... Op de door het Hof geherformuleerde vraag antwoordt het Rof in het
dictum 1 : "Ret gemeenschapsrecht, inzonderheid artikelen 48 en 51 EEG-Verdrag en
artikel 4, lid 1, van richtlijn 79/9/EEG van
de Raad van 19 december 1978 betreffende
de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sodale zekerheid, verzet zich niet tegen een
nationale wettelijke regeling die een
"gezinspensioen" toekent aan een werknemer wiens echtgenoot alle beroepsarbeid
heeft gestaakt en geen rustpensioen of als
zodanig geldend voordeel geniet, doch hem
een minder voordelig "alleenstaandenpensioen" toekent wanneer zijn echtgenote een pensioen of een als zodanig geldend voordeel geniet, zoals het pensioen dat
krachtens de Algemene Ouderdomswet aan
Mevrouw Van Munster is toegekend". Dit
op basis van de overweging (19) dat de in
geding zijnde bepaling van de Belgische
wettelijke regeling zonder onderscheid van
toepassing is op eigen onderdanen en op onderdanen van de andere Lidstaten. "Op
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zich is zij niet te beschouwen als een belemmering van het vrij verkeer van werknemers oo• Op de tweede geherformuleerde
vraag wordt aldus door het Hof beantwoord : "De nationale rechter, die met het
oog op de toepassing van een bepaling van
zijn nationaal recht een socialezekerheidsuitkering kwalificeert die onder de wettelijke regeling van een ander
Lid is toegekend, moet zijn nationale wetgeving uitleggen in het licht van de doelstellingen van de artikelen 48 tot en met 51
EEG Verdrag en moet zoveel mogelijk voorkomen, dat zijn uitlegging de migrerende
werknemer ervan weerhoudt daadwerkelijk zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen." Dit dictum moet gelezen worden in
samenhang met de conclusies van de
Advocaat-generaal en de overwegingen van
het arrest zelf oo• Het Arbeidshof dient bijgevolg te besluiten dat, aangezien de
cumulatiebeperkende regel van artikel 3, §
1 en§ 8, van de wet van 20.7.1990 (voorheen art. 10. K.B. nr. 50), zoals die door de
R.V.P. wordt toegepast t.a.v. Swolfs (lees:
Bannink), de gevolgen teweegbrengt die
door het Hofvan Justitie in zijn overwegingen bij het arrest van Munster worden beoordeeld als een belemmering voor
het vrij verkeer van werknemers, en dus in
strijd met artikel 48 van het EEG Verdrag, en, daar er geen andere interpretatie mogelijk is die dit effect niet meebrengt,
deze regel ten aanzien van Swolfs (lees :
Bannink) buiten toepassing moet worden
gelaten, overeenkomstig de eerdere rechtspraak van het Hofvan Justitie: 'Ret staat
aan de nationale rechter voor wie een beroep wordt gedaan op een rechtstreeks toepasselijke verdragsbepaling, om ten voile
gebruik makend van de hem door zijn nationale recht toegekende beoordelingsvrijheid, nationale bepalingen in
overeenstemmingen met de eisen van het
gemeenschapsrecht uit te leggen en toe te
passen, en wanneer dit niet mogelijk is,
elke daarmee strijdige nationale bepaling
buiten toepassing te laten (arrest Hofvan
Justitie 4.2.1988, Jur. 1988, 673). De bepaling van artikel10, § 1, a), van het K.B.
nr. 50, gewijzigd door de wet van 15.8.1984,
"oo. en die geen rust- of overlevingspensioen of geen als zodanig geldend voordeel geniet", dient dus ten aanzien van
verweerder buiten toepassing te blijven en
het rustpensioen moet hem dus ook vanaf
1.2.1990 verder toegekend worden aan het
bedrag voor een gezin,
00

terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen
van artikel 10 § 1, eerste lid, a), en § 4,
laatste lid, van het K.B. nr. 50 van 24 ok-
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tober 1967, stellen dat wanneer de echtgenoot krachtens een buitenlandse wetgeving een voordeel geniet waarvan hij niet
kan afzien, wordt het pensioen van de gerechtigde vastgesteld overeenkomstig § 1,
eerste lid, a); (het bedrag van het pensioen) dat de echtgenoot geniet wordt evenwei in mindering gebracht van het aan de
gerechtigde toekenbaar pensioen; dat deze
bepalingen, volgens het arrest van 20 april
1988 van het Hofvan Justitie inzake Bakker, geen anticumulatiebepalingen zijn in
de zin van artikel 12, tweede lid, van de
Verordening nr. 1408/71 van de Raad van
14 juni 1971; dat immers deze bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 de cumulatie der pensioenen der beide echtgenoten niet verbieden
en enkel de berekening ervan regelen, zodat het bestreden arrest ten onrechte oordeelt dat de kwestieuze bepalingen toch een
cumulatiebeperking zouden uitmaken
(schending van art. 10, § 1, eerste lid a), en
§ 4, laatste lid, 25, van het K.B. nr. 50 van
24 oktober 1967, 52, van het K.B. van 21
december 1967, 52, van het K.B. van 21 december 1967, 12, tweede lid, van de Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14
juni 1971),

tweede onderdeel, de bepalingen van artikel10, § 1, eerste lid, a), en § 4, laatste
lid, van het K.B. nr. 50 van 24 oktober
1967, stellen dat wanneer de echtgenoot
krachtens een buitenlandse wetgeving een
voordeel geniet waarvan hij niet kan afzien, wordt het pensioen van de gerechtigde vastgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, a); het bedrag van het pensioen dat
de echtgenoot geniet wordt evenwel in mindering gebracht van het aan de gerechtigde toekenbaar pensioen; dat deze bepalingen volgens het arrest van het Hof van
Justitie van 5 oktober 1994 van het Hof
van Justitie inzake Van Munster niet indruisen tegen het gemeenschapsrecht, inzonderheid artikelen 48 en 51 van het EG
Verdrag en artikel 4 van de richtlijn 7917
EEG van de Raad van 19 december 1978;
dat immers de nationale regeling waarbij
het gezinspensioen wordt verminderd met
de prestaties inzake ouderdom verleend aan
de echtgenote van de rechthebbende uit
hoofde van afgeleide rechten, niet strijdig
is met de gemeenschapsbepaling van vrij
verkeer van de werknemers (schending van
art. 10, § 1, eerste lid, a), en§ 4, laatste lid,
25, van het K.B. nr. 50 van 24 oktober
1967, 52, van het K.B. van 21 december
1967, 5, 48, 51, van het Verdrag van 25
maart 1957); dat het feit dat de toepassing van deze bepalingen op migrerende
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werknemers als verweerder onverwachte
gevolgen kan teweegbrengen omdat de
pensioenaanvragen van deze laatste werknemer onder twee wetgevingen vallen, niet
tot gevolg heeft dat de dwingende bepaling van artikel 3, § 1 en 6 van het K.B. nr.
50 van 24 oktober 1967 buiten toepassing
moeten blijven; dat de verdragsconforme interpretatie der nationale bepaling niet tot
gevolg kan hebben dwingende bepalingen van de nationale wetgeving, zoals deze
van de Belgische Wet van 20 juli 1990, buiten toepassing te laten (schending van art.
10, § 1, eerste lid, a), en § 4, laatste lid, 25,
van het K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967,
52, van het K.B. van 21 december 1967, 5,
48, 51, van het Verdrag van 25 maart 1957,
4, van de richtlijn 79/7 EG van de Raad van
19 december 1978), zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat : 1. verweerder prestaties
heeft geleverd in Belgie en Nederland; 2. aan verweerder op 1 juli 1988
werd medegedeeld dat hem een gezinspensioen werd toegekend door de Belgische overheid; 3. op dezelfde dag aan
verweerder ter kennis werd gebracht
dat hij in toepassing van de N ederlandse Algemene Ouderdomswet
(AOW) een ouderdomspensioen kreeg
evenals een toeslag op dit ouderdomspensioen wegens het duurzaam
en gezamenlijk voeren van een huishouding met een partner j onger dan
65 jaar; 4. de Nederlandse overheid
mededeelde dat met ingang vanaf 8 februari 1990, aan de echtgenote van
verweerder, die 65 jaar oud was geworden, een ouderdomspensioen zou
worden toegekend in het kader van de
Nederlandse AOW en het AOWpensioen van verweerder met eenzelfde bedrag zou worden verminderd;
5. hieropvolgend het gezinspensioen
aan verweerder toegekend krachtens
de hierna omschreven wetsbepalingen verminderd werd;
Overwegende dat, krachtens artikellO, § 4, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967,
wanneer de echtgenoot krachtens een
buitenlandse wetgeving een voordeel
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geniet waarvan hij niet kan afzien, het
pensioen van de gerechtigde wordt
vastgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, a, van dit artikel, terwijl het
bedrag van het pensioen dat de echtgenoot geniet in mindering wordt gebracht van het aan de gerechtigde toerekenbaar pensioen;
Overwegende dat, zoals het Hof van
Justitie der Europese Gemeenschappen reeds heeft vastgesteld in een arrest van 5 oktober 1994 (Van Munster) het gemeenschapsrecht, inzonderheid de artikelen 48 en 51 EGverdrag en artikel 4, lid 1, van richtlijn
79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978, zich niet verzet tegen een
nationale wettelijke regeling die een
gezinspensioen toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als zodanig geldend
voordeel geniet, maar hem een minder voordelig alleenstaandenpensioen
toekent wanneer zijn echtgenoot een
pensioen of als zodanig geldend voordeel geniet;
Dat het aan de nationale rechter
niet staat om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen van het gebrek aan coi:irdinatie
tussen stelsels van sociale zekerheid
weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet oplegt, ook al kan hij, in
de uitlegging van de nationale normen die hij hanteert, de norm uitleggen op een wijze die zoveel mogelijk
het vrij verkeer van werknemers bevordert;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de toepasselijke inteme norm verplichtte het bedrag van
het pensioen van verweerder te herleiden tot het bedrag van alleenstaande; dat zij evenwel oordelen dat
die regeling die niet anders kan worden uitgelegd dan zoals zij werd toegepast door eiser, niet mag worden toegepast omdat zij belemmerend werkt
voor het vrij verkeer van werknemers;
Dat zij aldus de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingen scherrden;
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Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant v!'ln het vernietigde arrest; gelet op arbkel1017, tweede lid van het
Gerechtelijk Wetboek, veroo;deelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
10 februari 1997 - 3 9 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaat : mr.
Houtekier.
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ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGINGHERZIENING - NIEUW FElT - TERUGWERKENDE KRACHT- BEPERKING.

De eis tot herziening van de uergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de door
een arbeidsongeval getroffen werknemer, kan slechts worden ingesteld op
grand van nieuwe feiten die onbekend waren of niet gekend konden zijn op de datlfm van de eerste overeenkomst of beslissmg, zodat het arrest dat de uit een
deskundig onderzoek blijkende arbeidsongeschiktheid laat ingaan op een datum gelegen voor de eerste overeenkomst
of beslissing niet wettig is verantwoord.
(Artt. 24 en 72 Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971.)
(NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD.
T. BOUDEWIJNS)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0095.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1995 door
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het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 24 en 72, van de wet
van 10 april 1971 betre:ffende de arbeidsongevallen, gewijzigd bij de wetten van 1
augustus 1985, 22 december 1989 en 29 december 1990 en bij de koninklijke besluiten nr. 39, van 31 maart 1982, nr. 285 van
31 maart 1984 en nr. 530 van 31 maart
1987,
doordat het bestreden arrest van vernietiging de blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerder in het kader van de
herziening bepaalt op 7% vanaf 28 januari
1987 ingevolge het arbeidsongeval hem
overkomen op 2 oktober 1986 op de volg~nde gronden : "De inleidende dagvaardmg strekt ertoe de blijvende arbeidsongeschiktheid van 4%, toegekend bij overeenkomstvergoeding van 23 juni 1986 (lees
1988) voor een arbeidsongeval van 2 oktober 19~6 met oogletsels als gevolg, te verhogen m het kader van de herziening en
derhalve een deskundige aan te stellen ...
dat (verweerder) een blijvende arbeidsongeschiktheid van 7% vooropstelt, steunend ?P het eerste v~rslag van 3 juni 1992,
waann de deskund1ge besluit : 'Deze bedraagt nu 7% .. Deze invaliditeit dekt zowel de restletsels van hoofdpijn en nekpijn als de invaliditeit op oculair gebied.
Deze wijziging treedt in vanaf de datum
van deskundig onderzoek, namelijk op
4.11.1991'; dat (verweerder) verder steunt
op het antwoordschrijven van de deskundige aan dokter K. Stockbroeckx oogarts
van (verweerder): 'Als antwoord op Uw
schrijven van 10 maart 1992 : 1/ Meld ik U
graag dat de 7% totale invaliditeit werd
vooropgesteld in gemeenschappelijk overleg met aile collegae aanwezig op de laatste expertisezitting en dat ik dit percentage wens te weerhouden. 2/ Uw verzoek
om de 7% B.W.O. te Iaten ingaan van het
ogenblik dat er voor het eerst een
gez~~htsvelddefect werd vastgesteld, namehJk door dokter Geerts op 28.1.1987, is
gegrond. In het verslag van dr. De Roover
van 6.11.1987 werd een tijdelijke invaliditeit van 10% vooropgesteld van 16.10.1986
tot 31.3.1987. De 7% blijvende werkonbekwaamheid kan dan ingaan vanaf deze
datum'; dat (verweerder) zich tenslotte baseert op een schrijven van 4 oktober 1993
van dokter G. Van Oproy, die aan dokter
Stockbroeckx meldt dat er een uitval was
van temporeel gezichtsveld rechts; dat het
tweede verslag, zoals hierboven vermeld
weinig opheldering brengt en de eerst~
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rechter dan ook terecht wijst op 'eerder
tweeslachtige uitspraken van de deskundige'; dat (eiseres) stelt, zoals zij voor de
eerste rechter bij tegenspraak voorhield dat
thans geen blijvende arbeidsongeschiktheid van 2% kan in aanmerking genomen
worden; dat (eiseres) steunt op de bevindingen van dokter P. Willemssens en dokter J.P. Tricot en verder op het tweede deskundig verslag; dat (eiseres) bovendien
terecht wijst op het gebrek aan cooperatie, de simulatie en de sinistrose van (verweerder); dat het argument van (eiseres),
dat dokter Goes een loutere schatting deed
en hierop later terugkwam, dient verworpen te worden; dat integendeel, voortgaande op de gegevens van het deskundig verslag en de volumineuze briefWisseling tussen de verschillende betrokken
geneesheren, de deskundige steeds de vooropgezette blijvende arbeidsongeschiktheid van 7% behouden heeft; dat de deskundige nooit, ook niet in zijn tweede
verslag, de 7% arbeidsongeschiktheid verminderd heeft wegens het niet kunnen
vaststellen van de oculaire restletsels zoals (eiseres) voorstelt; dat deze 7% blijvende arbeidsongeschiktheid werd in aanmerking genomen in gemeenschappelijk
overleg met alle collega's; dat (verweerder) dan ook een blijvende arbeidsongeschiktheid van 7% dient toegekend te worden, ingaand op 28 januari 1987, zoals door
de deskundige werd aanvaard.",

terwijl, eerste onderdeel, binnen de drie
jaar die volgen op de datum van de bekrachtiging van de overeenkomst betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen, kan een eis tot
herziening van de vergoedingen ingesteld
worden wanneer het verlies van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene gewijzigd is; dat deze eis enkel kan steunen
op een nieuw feit of een onvoorziene wijziging van de arbeidsongeschiktheid ontstaan na de bekrachtiging van de overeenkomst; dat de overeenkomst tussen partijen
betreffende de voor het arbeidsongeval van
2 oktober 1986 aan verweerder verschuldigde vergoedingen bekrachtigd werd op 23
juni 1988; dat het bestreden arrest deze
overeengekomen vergoedingen niet wettelijk kon herzien met ingang vanaf 28 januari 1987 omdat er toen volgens de deskundige voor het eerst een gezichtsdefect
werd vastgesteld, namelijk door dokter
Geerts; dat dit feit immers reeds bestond
voor de bekrachtiging van de overeenkomst
op 23 juni 1988 en dus geen nieuw feit of
onvoorziene wijziging uitmaakt ontstaan na
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de bekrachtiging van die overeenkomst
(schending van art. 24 en 72 wet 10 april
1971),
'

tweede onderdeel, binnen de drie jaar die
volgen op de datum van de bekrachtiging
van de overeenkomst betreffende de voor
h~t arbeidsongeval verschuldigde vergoedmgen, kan een eis tot herziening van de
vergoedingen ingesteld worden wanneer het
verlies van de arbeidsgeschiktheid van de
getroffene gewijzigd is; dat deze eis enkel
kan steunen op een nieuw feit of een onvoorziene wijziging van de arbeidsgeschiktheid ontstaan na de bekrachtiging van de overeenkomst; dat de
v~~goe_dingen ver~c_huldigd in de periode
voor d1e bekrachtlgmg derhalve niet voor
herziening in aanmerking komen; dat de
overeenkomst tussen partijen betreffende
de voor het arbeidsongeval van 2 oktober
1986 aan verweerder verschuldigde vergoedingen, bekrachtigd werd op 23 juni
1988; dat het bestreden arrest deze overeengekomen vergoedingen derhalve niet
wettelijk kon herzien met ingang vanaf 28
januari 1987 (schending van art. 24 en 72
wet 10 april), zodat het bestreden arrest d~
in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de inleidende dagvaarding ertoe strekte "de blijvende arbeidsongeschiktheid van 4% toegekend bij
overeenkomstvergoeding van 23 juni
1986 voor een arbeidsongeval d.d. 2
oktober 1986 met oogletsels als gevolg, te verhogen in het kader van de
herziening"; dat uit de overige vaststellingen van het arrest blijkt dat de
datum van 23 januari 1986 een materiele vergissing betreft en de datum van de bekrachtigde overeenkomst tussen partijen 23 juni 1988 is;
dat het Hof vermag deze materiele
vergissing recht te zetten;
Overwegende dat de in artikel 72
van de Arbeidsongevallenwet bedoelde
eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het
verlies van arbeidsgeschiktheid van de
getroffene, slechts kan worden ingesteld op grand van nieuwe feiten die
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onbekend waren of niet konden gekend zijn op de datum van de in artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet bedoelde overeenkomst tussen
partijen of beslissing;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat een blijvende arbeidsongeschiktheid van 7 percent dient toegekend te worden, ingaande op 28
januari 1987, op grond van het besluit van de deskundige dat deze arbeidsongeschiktheid moet ingaan
"vanaf het ogenblik dat er voor het
eerst een gezichtsvelddefect werd vastgesteld, namelijk door Dokter Geerts
op 28.1.1987";
Dat het arrest aldus een herziening
toestaat op grond van een reeds v66r
de bekrachtigde overeenkomst van 23
juni 1988 vastgesteld gebrek als gevolg van het arbeidsongeval; dat het
aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
10 februari 1997 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Vi!rslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Houtekier.
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1° WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE LANGDURIGE
WERKLOOSHEID
WERKLOOSHEIDSDUUR - BEREKENING WETSWIJZIGING- K.B. 22 JUNI 1992 - WERKING IN DE TIJD.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING,IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD LANGDURIGE
WERKLOOSHEID
WERKLOOSHEIDSDUUR - BEREKENING
WETSWIJZIGING - K.B. 22 JUNI 1992.

3° WERKLOOSHEID- GERECHTIGDELANGDURIGE
WERKLOOSHEID
WERKLOOSHEIDSDUUR- BEREKENING- BESCHIKBAARHEID - PERIODES VAN VRIJSTELLING.

4° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD ONMIDDELLIJKE TOEPASSING- RECHT VAN
VERDEDIGING- NOOD AAN RECHTSZEKERHEID -ART. 6 E.VR.M.

1o en 2° Bij de vaststelling na 1 juli 1992,
zijnde de datum van de inwerkingtreding van het KB. van 22 juni 1992, van
het langdurig karakter van de werkloosheid, dienen de periodes van werkloosheid gelegen voor deze datum mee in rekening gebracht te worden om uit te
maken of het dubbele van de gewestelijke gemiddelde werkloosheidsduur werd
bereikt. (Artt. 80, 81, 82 en 83 Werkloosheidsbesluit 25 november 1991, zoals gew. door K.B. 22 juni 1992; artt. 56
en 57 M.B. 26 november 1991; art. 159
Gecotird. Gw.; art. 2 B.W.)

3° Het arrest dat, zo de vaststelling van het
langdurig karakter van de werkloosheid geschiedde na 1 juli 1992, zijnde de
datum van inwerkingtreding van het K.B.
van 22 juni 1992, de ganse periode van
werkloosheid in aanmerking neemt, met
inbegrip van de periodes gelegen voor
voormelde datum doch met uitsluiting
van de periodes dat de werkloze niet beschikbaar moest zijn voor de arbeidsmarkt, verantwoordt wettig zijn beslissing. (Art. 82, § 2, eerste lid, 1°,
Werkloosheidsbesluit 25 november 1991,
gew. door K.B. 22 juni 1992.)
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4 o Het recht van verdediging, de nood aan
rechtszekerheid, noch artikel 6 E. V.R.M.
worden geschonden door het enkele feit
dat de wet, buiten elk processueel aspect,
onmiddellijk van toepassing is op alle gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden en aldus aan een vroegere toestand bepaalde rechtsgevolgen
hecht.
(MEIJERS
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0100.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 159, van de gecoiirdineerde Grondwet van 1994, 2, van
het Burgerlijk Wetboek, 80, 81, 82 en 83,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij koninklijke
besluiten van 22 juni 1992, 26 juni 1992, 5
augustus 1992, 14 september 1992, 2 oktober 1992, 21 december 1992, 25 mei 1993,
en v66r de wijzigingen bij de koninklijke besluiten van 27 december 1993, 10 mei 1994,
12 augustus 1994, 31 januari 1995, 8 maart
1995 en 22 november 1995, 143, § 2, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 1989, 56 en 57 van
het Ministerieel Besluit van 26 november
1991, houdende de toepassingsregelen van
de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 23
juni 1992, 30 juni 1992, 16 december 1992
en 27 mei 1993, en v66r de wijziging bij het
ministerieel besluit van 30 november 1995,
doordat het bestreden arrest van bevestiging het beroep van eiseres tegen de beslissing van de Directeur van 10 juni 1993
waarbij haar recht op uitkeringen geschorst
werd vanaf 1 oktober 1993 en het beroep
van eiseres tegen de beslissing van deNationale Administratieve Commissie van 27
september 1993, waarbij haar administratiefberoep tegen de verwittiging van deDirecteur van 25 maart 1993 afgewezen werd,
beide ongegrond verklaart op de volgende
gronden : "(Eiseres) heeft recht gehad op
wachtuitkeringen en op uitkeringen mits
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vrijstelling om sociale en familiale redenen die, indien (eiseres) geen vrijstelling
zou hebben genoten, wachtuitkeringen zouden zijn geweest (vanafl oktober 1989 tot
30 september 1993). Met ingang van 1 juli
1992 is afdeling 8 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 van toepassing op (eiseres). Vanaf 1 juli 1992, datum van de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 22 juni 1992, is de
werkloze die aanspraak kan maken op een
van de hoven vermelde uitkeringen zoals
(eiseres) op wachtuitkeringen en op uitkeringen mits vrijstellingen om sociale en familiale redenen die, indien (eiseres) geen
vrijstelling zou hebben genoten wachtuitkeringen zouden geweest zijn, en die aan
de ... andere voorwaarden voldoet, onderworpen aan de bepalingen van de langdurige werkloosheid en kan het recht op uitkeringen geschorst worden wanneer de
werkloosheidsduur duur het dubbele van de
gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur, rekening houdend met de leeftijdscategorie en het geslacht overschrijdt. Artikel 56, § 1 van het ministerieel besluit
van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, vervangen bij art. 1 van
het ministerieel besluit van 23 juni 1992,
met uitwerking op 1 juli 1992 bepaalt dat
de werkloosheidsduur wordt uitgedrukt in
maanden en om het aantal maanden,te bekomen het aantal uitkeringen bekomen als
werkloze gedeeld wordt door 26. In lid 4
van voormeld art. 56 worden de uitkeringen vermeld waarmee geen rekening wordt
gehouden, met onder punt 5° de uitkeringen die betrekking hebben op de dagen vergoed aan een daguitkering voor F5 in toepassing van de art. 114, § 5, 122 of125 van
het koninklijk besluit. Noch de uitkering
voorzien door art. 124, lid 1, 3° noch deze
voorzien door art. 125 van voormeld koninklijk besluit worden vermeld als uitkeringen waarmee geen rekening dient gehouden voor de berekening van de
werkloosheidsduur. (Eiseres) geniet uitkeringen die vallen onder art. 80 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en
art. 56 van het ministerieel besluit van 26
november 1991 en die vanaf de uitwerking van de nieuwe regeling op 1 juli 1992
in rekening moeten worden gebracht om de
werkloosheidsduur te berekenen en te bepalen of (eiseres) al dan niet langdurig
werkloos is. De toestand waarin (eiseres)
zich bevond v66r de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 22 juni 1992 en
die tot dan niet in aanmerking kwam om
uit te maken of de werkloze langdurig
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werkloos was, dient vanaf 1 juli 1992 wel
in rekening te worden gebracht om uit te
maken ofhet dubbel van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur wordt bereikt. Zoals (verweerder) terecht stelt is de
nieuwe wet niet aileen onmiddellijk van
toepassing op alle situaties die zullen ontstaan onder haar regime, maar zelfs op de
toekomstige gevolgen van situaties die ontstaan zijn onder het regime van de oude
wet. V66r 1 juli 1992 kon (eiseres) niet geschorst worden en bleef zij gerechtigd op de
uitkeringen; deze uitkeringen zijn echter
niet onherroepelijk vastgesteld en verworven en worden vanaf 1 juli 1992 in aanmerking genomen voor de berekening van
de werkloosheidsduur",

terwijl, de werklozen met een wachtuitkering of een uitkering mits vrijstelling om sociale en familiale redenen welke
zonder die vrijstelling slechts wachtuitkeringen zouden geweest zijn, niet konden geschorst worden wegens langdurige
werkloosheid ingevolge art. 143, § 2 van het
Werkloosheidsbesluit van 20 december
1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 12 juli 1989 en in werking getreden op
1 augustus 1989; dat dit artikel gewijzigd en vervangen werd door art. 80 tot en
met 83 van het Werkloosheidsbesluit van
25 november 1991, zoals gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 22 juni 1992, in werking getreden op 1 juli 1992; dat vanaf 1
juli 1992, de werklozen die aanspraak kunnen maken op wachtuitkeringen en op uitkeringen mits vrijstelling om sociale en familiale redenen die zonder vrijstelling
wachtuitkeringen zouden geweest zijn, wel
kunnen geschorst worden van het recht op
uitkeringen wanneer de werkloosheidsduur het dubbele van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur, rekening
houdend met de leeftijdcategorie en het geslacht, overschrijdt en dit krachtens de art.
80, 81, 82 en 83 van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 en art. 56 en
57 van het Ministerieel Besluit van 26 november 1991; dat eiseres volgens het bestreden arrest tot 30 september 1993 recht
heeft gehad op wachtuitkeringen en op uitkeringen mits vrijstelling om sociale en familiale redenen die wachtuitkeringen zouden zijn geweest, indien eiseres geen
vrijstelling zou hebben genoten; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat
de toestand waarin eiseres zich bevond v66r
de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 1992 en die tot dan niet
in aanmerking kwam om uit te maken of
de werkloze langdurig werkloos was, vanaf
1 juli 1992 wel in rekening dient te wor-
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den gebracht om uit te maken of het dubbel van de gemiddelde gewestelijke
werkloosheidsduur wordt bereikt; dat immers de toestand waarin eiseres zich bevond tot 1 juli 1992 krachtens art. 143, § 2
van het Werkloosheidsbesluit van 20 december 1963 niet in rekening kan worden gebracht om uit te maken of zij het
dubbel van de werkloosheidsduur had bereikt; dat die toestand ten onrechte retroactief gewijzigd werd door eiseres op
grond van diezelfde periode te schorsen wegens langdurige werkloosheid met toepassing van de nieuwe wet dan wanneer dit
tijdens die periode zelf door de oude wet
uitgesloten was; dat er voor eiseres dan ook
onder het K.B. van 20 december 1963 geen
werkloosheidsduur als dienstig voor de berekening van de langdurige werkloosheid
is ontstaan, en er in haar geval dan ook
geen toestand bestond onder voornoemd
K.B. die toekomstige gevolgen kon hebben waar betreft de (berekening van de
duur van de) langdurige werkloosheid, nu
het begrip "langdurige werkloosheid" onder voornoemd K.B. niet op haar van toepassing was; dat het bestreden arrest aldus ten onrechte terugwerkende kracht
verleent aan art. 80, 81, 82 en 83 van het
Werkloosheidsbesluit van 25 november
1991, zoals gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 22 juni 1992, en ten onrechte terugwerkende kracht verleent aan art. 56 en
57 van het Ministerieel Besluit van 26 november 1991 (schending van art. 159, van
de gecotirdineerde Grondwet van 1994, 2,
van het Burgerlijk Wetboek, 80, 81, 82 en
83 van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991, 56 en 57, van het Ministerieel Besluit van 26 november 1991); dat
daardoor bovendien de uitkeringen van eiseres, die zonder vrijstelling slechts wachtuitkeringen zouden geweest zijn, en die eiseres ontving vanaf 1 oktober 1989 tot 1 juli
1992, ten onrechte in rekening werden gebracht om vast te stellen dat eiseres het
dub bel van de werkloosheidsduur had bereikt (schending van artikel143, § 2, K.B.
20 december 1963) zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat een wet onmiddellijk van toepassing is op alle toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden; dat
in de regel een nieuwe reglementering niet enkel van toepassing is op de
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de
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gevolgen van de onder de vroegere reglementering ontstane toestanden die
zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe reglementering, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de vaststelling dat eiseres
langdurig werkloze was gedaan werd
na 1 juli 1992, dit is de datum van de
inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke bepaling, en dat bij de berekening rekening werd gehouden met uitkeringen ook al werden zij gedaan in
de periode die 1 juli 1992 voorafgaat;
Dat het arrest dat oordeelt dat de
toestand waarin eiseres zich bevond
voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 1992 wel
in rekening client gebracht om uit te
maken of het dubbele van de gewestelijke werkloosheidsduur wordt bereikt, de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt:
schending 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, 80, 81, 82 en 83, van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22
juni 1992, 26 juni 1992, 5 augustus 1992,
14 september 1992, 2 oktober 1992, 21 december 1992, 25 mei 1993, en v66r de wijzigingen bij de koninklijke besluiten van 27
december 1993, 10 mei 1994, 12 augustus 1994, 31 januari 1995, 8 maart 1995 en
22 november 1995, 143, § 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 12 juli 1989, 56 en 57 van het Ministerieel Besluit van 26 november 1991, houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij
de ministerii:He besluiten van 23 juni 1992,
30 juni 1992, 16 december 1992 en 27 mei
1993 en v66r de wijziging bij het ministerieel besluit van 30 november 1945, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
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van de eerbied voor de rechten van de verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid,

doordat het bestreden arrest van bevestiging het beroep van eiseres tegen de beslissing van de Directeur van 10 juni 1993
waarbij haar recht op uitkeringen geschorst
werd vanaf 1 oktober 1993 en het beroep
van eiseres tegen de beslissing van de Nationale Administratieve Commissie van 27
september 1993, waarbij haar administratiefberoep tegen de verwittiging van deDirecteur van 25 maart 1993 afgewezen werd,
beide ongegrond verklaart op de volgende
gronden : "(Eiseres) heeft recht gehad op
wachtuitkeringen en op uitkeringen mits
vrijstelling om sociale en familiale redenen die, indien (eiseres) geen vrijstelling
zou hebben genoten, wachtuitkeringen zouden zijn geweest (vanaf 1 oktober 1989 tot
30 september 1993). Met ingang van 1 juli
1992 is afdeling 8 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 van toepassing op (eiseres). Vanaf 1 juli 1992, datum van de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 22 juni 1992, is de
werkloze die aanspraak kan maken op een
van de boven vermelde uitkeringen zoals
(eiseres) op wachtuitkeringen en op uitkeringen mits vrijstellingen om sociale en familiale redenen die, indien (eiseres) geen
vrijstelling zou hebben genoten wachtuitkeringen zouden geweest zijn, en die aan
de ... andere voorwaarden voldoet, onderworpen aan de bepalingen van de langdurige werkloosheid en kan het recht op uitkeringen geschorst worden wanneer de
werkloosheidsduur het dubbele van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur,
rekening houdend met de leeftijdscategorie en het geslacht overschrijdt. Artikel 56,
§ 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, vervangen bij art. 1 van het
ministerieel besluit van 23 juni 1992, met
uitwerking_ op 1 juli 1992 bepaalt dat de
werkloosheidsduur wordt uitgedrukt in
maanden en om het aantal maanden te bekomen het aantal uitkeringen bekomen als
werkloze gedeeld wordt door 26. In lid 4
van voormeld art. 56 worden de uitkeringen vermeld waarmee geen rekening wordt
gehouden, met onder punt 5° de uitkeringen die betrekking hebben op de dagen vergoed aan een daguitkering voor F5 in toepassing van de art. 114, § 5, 122 of 125 van
het koninklijk besluit. Noch de uitkering
voorzien door art. 124, lid 1, 3° noch deze
voorzien door art. 125 van voormeld
koninklijk besluit worden vermeld als
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uitkeringen waarmee geen rekening dient
gehouden voor de berekening van de
werkloosheidsduur. (Eiseres) geniet uitkeringen die vallen onder art. 80 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en
art. 56 van het ministerieel besluit van 26
november 1991 en die vanaf de uitwerking van de nieuwe regeling op 1 juli 1992
in rekening moeten worden gebracht om de
werkloosheidsduur te berekenen en te bepalen of (eiseres) al dan niet langdurig
werkloos is. De toestand waarin (eiseres)
zich bevond v66r de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 22 juni 1992 en
die tot dan niet in aanmerking kwam om
uit te maken of de werkloze langdurig
werkloos was, dient vanaf 1 juli 1992 wel
in rekening te worden gebracht om uit te
maken of het dubbel van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur wordt bereikt. Zoals (verweerder) terecht stelt is de
nieuwe wet niet aileen onmiddellijk van
toepassing op aile situaties die zullen ontstaan onder haar regime, maar zelfs op de
toekomstige gevolgen van situaties die ontstaan zijn onder het regime van de oude
wet. V66r 1 juli 1992 kon (eiseres) niet geschorst worden en bleef zij gerechtigd op de
uitkeringen; deze uitkeringen zijn echter
niet onherroepelijk vastgesteld en verworven en worden vanaf 1 juli 1992 in aanmerking genomen voor de berekening van
de werkloosheidsduur.... Voor wat de verschillende criteria en de schending van de
rechtszekerheid en recht op verdediging betreft verwijst het (Arbeidshof) naar wat
hierboven is gezegd over de retroactiviteit en herhaalt dat vanaf 1 juli 1992 (eiseres) aan de voorwaarden gesteld door art.
80 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en art. 56 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 voldoet,
zodat de toestand onder een andere reglementering vanaf de uitwerking van de
nieuwe reglementering rechtsgevolgen
heeft, m.a.w. (eiseres) dient indien zij zich
beroept op de uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen die zij verricht zou
hebben om werk te vinden gedurende de
hele periode van de werkloosheid, ook aan
te tonen dat zij gedurende de hele periode
van de werkloosheid deze inspanningen
heeft gedaan en niet voor een bepaalde periode,

terwijl, de werklozen met een wachtuitkering of een uitkering mits vrijstelling om sociale en familiale redenen welke
zonder die vrijstelling slechts wachtuitkeringen zouden geweest zijn, niet konden geschorst worden wegens langdurige
werkloosheid ingevolge art. 143, § 2 van het
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Werkloosheidsbesluit van 20 december
1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 12 juli 1989 en in werking getreden op
1 augustus 1989; dat dit artikel gewijzigd en vervangen werd door art. 80 tot en
met 83 van het Werkloosheidsbesluit van
25 november 1991, zoals gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 22 juni 1992, in werking getreden op 1 juli 1992; dat vanaf 1
juli 1992, de werklozen die aanspraak kunnen maken op wachtuitkeringen en op uitkeringen mits vrijstelling om sociale en familiale redenen die zonder vrijstelling
wachtuitkeringen zouden geweest zijn, wel
kunnen geschorst worden van het recht op
uitkeringen wanneer de werkloosheidsduur het dubbele van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur, rekening
houdend met de leeftijdscategorie en het geslacht, overschrijdt en dit krachtens de art.
80, 81, 82 en 83 van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 en art. 56 en
57 van het Ministerieel Besluit van 26 november 1991; dat eiseres volgens het bestreden arrest tot 30 september 1993 recht
heeft gehad op wachtuitkeringen en op uitkeringen mits vrijstelling om sociale en familiale redenen die wachtuitkeringen zouden zijn geweest, indien eiseres geen
vrijstelling zou hebben genoten; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat
de toestand waarin eiseres zich bevond v66r
de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 1992 en die tot dan niet
in aanmerking kwam om uit te maken of
de werkloze langdurig werkloos was, vanaf
1 juli 1992 wel in rekening dient te worden gebracht om uit te maken ofhet dubbel van de gemiddelde gewestelijke
werkloosheidsduur wordt bereikt; dat immers de toestand waarin eiseres zich bevond tot 1 juli 1992 krachtens art. 143, § 2,
van het Werkloosheidsbesluit van 20 december 1963 niet in rekening kan worden gebracht om uit te maken of zij het
dubbel van de werkloosheidsduur had bereikt; dat het recht op rechtszekerheid van
eiseres geschonden werd door haar te schorsen wegens langdurige werkloosheid omdat zij in die periode niet steeds uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen
zou geleverd hebben om werk te vinden;
dat zij aldus immers geschorst werd wegens het niet naleven van een voorwaarde
die niet bestond op het ogenblik waarop ze
volgens het bestreden arrest diende vervuld en die op dat ogenblik evenmin
voorzienbaar was (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op
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rechtszekerheid); dat het bestreden arrest zijn beslissing aldus niet wettig gerechtvaardigd heeft (schending van art. 80,
81, 82 en 83 van het Werkloosheidsbesluit
van 25 november 1991, 56 en 57, M.B. 26
november 1991) en ten onrechte geen toepassing gemaakt heeft van de voorwaarden zoals die bestonden in de periode tot 1
juli 1992 (schending van art. 143, § 2, K.B.
20 december 1963); dat het bestreden arrest, in ieder geval, door te beslissen dat eiseres moet aantonen dat zij gedurende de
hele periode van werkloosheid uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen heeft
geleverd om werk te vinden, de rechten van
verdediging van eiseres geschonden heeft;
dat eiseres immers tot 1 juli 1992 niet kon
geschorst worden wegens langdurige werkloosheid en derhalve niet kon voorzien dat
zij na 1 juli 1992 zou moeten bewijzen v66r
die datum uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen geleverd te hebben om
werk te vinden ten einde niet geschorst te
worden (schending van art. 6, lid 1,
E.V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van
de verdediging), zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft en de in het middel
aangewezen algemene rechtsbeginselen
miskend heeft :

Overwegende dat uit het antwoord
op het tweede middel blijkt dat het
niet onterecht is dat het bestreden arrest de toestand waarin eiseres zich
bevond v66r de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 22 juni
1992, in de beoordeling betrekt;
Dat de nood aan rechtszekerheid
niet belet dat krachtens een algemeen
rechtsbeginsel dat onder meer is neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de wet onmiddellijk van
toepassing is op alle gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden;
Overwegende dat de aangevoerde
schendingen van de wettelijke bepalingen die verband houden met de
werkloosheid afgeleid zijn uit de aangevoerde miskenning van het beginsel van de rechtszekerheid;
Overwegende, voor het overige, dat
het recht van verdediging en artikel 6
E.V.R.M. niet geschonden kunnen zijn
door het enkele feit dat de wet, buiten elk processueel aspect, aan een
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vroegere toestand bepaalde rechtsgevolgen hecht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
10 februari 1997-3 6 kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie : van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht- Advocaten : mrs. Houtekier en Simont.

Nr. 76
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KAMER-

11 februari 1997

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN - ALGEMEEN - STRAFPROCES - BEKLAAGDE OPTREDEND ALS VRAGENDE PARTIJ - VERKLARING TER GRIFFIE - GEEN
BETEKENING- GEVOLG.

Niet ontvankelijk bij ontstentenis van betekening aan de partij tegen wie het is gericht is het cassatieberoep dat de beklaagde in een strafproces instelt tegen de
beslissing over zijn vraag tot teruggave
van in beslag genomen zaken (1). (Art.
418 Sv.)
(TALlMAN T. MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1458.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1995 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Zie Cass., 23 april1974 (A.C., 1974, 913).
R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging,
Kluwer rechtswetenschappen, 1994, nr. 2062.
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Gelet op de namens eiser neerge- daartegen betreft, verwerpt de voorlegde memorie waarvan een door de ziening; veroordeelt eiser in de kosgriffier van het Hof voor ensluidend ten.
verklaarde kopie aan dit arrest is ge11 februari 1997 - 2• kamer - Voorzithecht en ervan deel uitmaakt;
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Overwegende dat het arrest- na- Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkdat bij arrest van 26 mei 1995 werd luidende conclusie van de h. Bresseleers,
beslist dat de strafvordering door ver- advocaat-generaal- Advocaten : mrs. E.
jaring is vervallen- aileen beslist Garrevoet, Kortrijk; Claeys Bouuaert.
over de burgerlijke rechtsvordering
van verweerder strekkende tot betaling van de ontdoken rechten op 450 liter sterke dranken, zijnde 17.280 frank
accijnsrecht en 91.200 frank bijzon- Nr. 77
der accijnsrecht, en over eisers vraag
"te zeggen voor recht dat de inbeslaggenomen goederen (onder andere de
2• KAMER- 11 februari 1997
fiessen alcohol) dienen vrij te worden gegeven en ter beschikking ge- 1o DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE
EN ACCIJNZENWET- MISDRIJF- STRAFVORsteld van (eiser)";
DERING- HOOFDGEVANGENISSTRAF- VERA. In zoverre de voorziening gericht
VOLGENDE PARTIJ.
is tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van verweer- 2° STRAFVORDERING - MISDRIJF INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN - VERVOLder tegen eiser :
GENDE PARTIJ- HOOFDGEVANGENISSTRAF.
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
3o DOUANE EN ACCIJNZEN- DOUANE
EN ACCIJNZENWET- MATERIELE OVERTREB. In zoverre de voorziening gericht
DING VAN EEN WETSVOORSCHRIFT- BEDOEis tegen de beslissing over eisers vorLING VAN DE OVERTREDER- OVERMACHT OF
dering "te zeggen voor recht dat de inONOVERKOMELIJKE DWALING.
beslaggenomen goederen (onder andere de fiessen alcohol) dienen vrij te 4 o MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATEworden gegeven en ter beschikking geRIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
steld van (eiser)" :
VAN OPZET- DOUANE EN ACCIJNZENWETMATERIELE OVERTREDING VAN EEN WETSOverwegende dat die beslissing noch
VOORSCHRIFT- BEDOELING VAN DE OVERop de strafvordering noch op de burTREDER
gerlijke rechtsvordering die tegen eiser waren ingesteld, werd gewezen;
5° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
VERSCHONING
Overwegende dat uit de stukken
RECHTVAARDIGINGSGROND- OVERMACHT OF
waarop het Hofvermag acht te slaan,
ONOVERKOMELIJKE DWALING- MISDRIJF INniet blijkt dat eiser zijn voorziening
ZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN.
heeft doen betekenen aan verweer1
o
en 2° Inzake douane en accijnzen oeder; dat het naleven van deze pleegfent de administratie van Financien de
vorm ten deze was vereist;
strafvordering uit onder meer betrefDat de voorziening niet ontvankefende de geldboete en de verbeurdverklaring, maar niet betreffende de hoofdlijk is;

gevangenisstraf (1). (Art. 281 Douane en
Accijnzenwet.)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de namens eiser ingediende
memorie in zoverre ze de beslissing
over eisers vordering, maar niet de
ontvankelijkheid van de voorziening

(1) R. DECLERCQ, Beginselen van straf- .
rechtspleging, Kluwer rechtswetenschappen, 1994,
nr. 65; R.P.D.B., V Douanes et accises, 234 e.v.,
nrs. 595, 617 en 619.
0
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3°, 4° en 5° De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de enkele overtreding van de douane- of accijnsvoorschriften en houden geen rekening
met de bedoeling van de overtreder, onverminderd overmacht of onoverkomelijke dwaling (2). (Artt. 220 e.v. Douane
en Accijnzenwet.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. CORYN)
ARREST

(A.R. nr. P.96.103l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1996 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van art. 149
van de gecoordineerde Grondwet, van de
artikelen 1138, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek, 6, § 5 en 7, van de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, en van de
wetsbepalingen die het onwettig bezit van
sigaretten strafbaar stellen, met name : de
artikelen 1, 2, 5, 12, 15, 16, 29 en 31 van
het koninklijk besluit van 29 december
1992 betreffende de algemene regeling voor
accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, in de tekst zoals van kracht
v66r de wijziging bij koninklijk besluit van
6 november 1995; de artikelen 1, 2 (vervangen door artikel1 van het koninklijk besluit van 21 december 1993 betreffende het
fiscaal stelsel van tabaksfabricaten), 4, 9,
11, 12 en 13 van het koninklijk besluit van
29 december 1992 betreffende het fiscaal
stelsel van gefabriceerde tabak (B.S.
31.12.1992); de artikelen 5, 6, § 1, § 4 en
§ 5, van de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal regime van tabak (B.S.
1.1.1948); de artikelen 1, 21 t/m 27, 28, 29,
94, 101 van het ministerieel besluit van 1
augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; de art. 1 (vervangen bij art. 2 van het K.B. van
26.08.1981, gewijzigd bij art. 1 van het K.B.
van 18.03.1983, bekrachtigd door de wet
(2) Zie Cass., 12 mei 1982 (AC., 1981-82, nr.
545); 15 mei 1984, A.R. nr. 8194 (ibid.,1983-84, nr.
524); 17 jan. 1990, A.R. nr. 7779 (ibid.,1989-90,
nr. 307). J. CONSTANT, .Traite elementaire de droit
penal, d. 1, 1965, 567, nr. 503; R.P.D.B., V Douanes et accises, 217, nr. 428 e.v.; B. SPRIET, Strafrechtspraak, Acco 1989, 144, nr. 3.
0

Nr. 77

van 21.05.1985 en gewijzigd bij artikel 71
van de wet van 22.12.1989), art. 2, 3, 4 (vervangen bij art. 72 van de wet van
22.12.1989), art. 56, 57, 138, 139, 141, 220,
221, 222, 229, 249, § 2, 266, 311 en 312 der
algemene wet inzake douane en accijnzen van 18.07.1977; de artikelen 40, 66 en
67 van het Strafwetboek; de artikelen 28,
29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere maatregelen (B.S.
6.8.1986); de art. 71 van de wet van
28.7.1992 en art. 1 van het K.B. van
29.7.1992 tot wijziging van art. 91 van het
K.B. van 28.12.1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken,

doordat het arrest, op de vervolging ingesteld tegen beide verweerders wegens
sluikinvoer en onwettig bezit van sigaretten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, vaststelt : (a) dat Eric Caryn "helemaal niet op de hoogte was noch
kon zijn van het feit dat de sigaretten,
waarvan sprake in de dagvaarding, afkomstig waren van sluikinvoer", (b) dat "als loutere houder van de sigaretten voor een ander (alieno domine)/bezitter ter bede,
voldoet hij (Eric Coryn) niet aan de wettelijke criteria om als schuldenaar aangezien te worden van de door het vervolgende
bestuur gevorderde invoerrechten, accijnsrecht en bijzondere accijns", en (c) betreffende Diego Coryn, dat hij "van het gehele gebeuren niet op de hoogte was en
zelfs geen sleutel had van het tuinhuis
waarin de goederen zich bevonden", aldus impliciet doch zeker vaststelt dat een
hoeveelheid sigaretten, waarvoor aan de fiscale verplichtingen niet werd voldaan, zich
in een tuinhuisje van de waning van
Diego Caryn bevonden en aldaar werden
geplaatst bij tussenkomst van Eric Caryn,
en doordat het arrest, op grond van de
aangenomen onwetendheid van de afkomst
van de sigaretten, eerste verweerder Eric
Coryn ontslaat van rechtsvervolging, de in
eerste aanleg uitgesproken vrijspraak ten
voordele van Diego Coryn bevestigt, en verklaart de tegen beide verweerders ingestelde vordering tot betaling van de verschuldigde belastingen met interesten en
kosten niet gegrond,
terwijl deze beschikkingen, die enkel gemotiveerd zijn op grand van het ontbreken van kennis van de herkomst van de
goederen, geen uitspraak doen op de betichting uit hoofde van onwettig bezit van
sigaretten, zodat het arrest nalaat, op een
punt van de vervolging uitspraak te doen
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(schending van artikell138, 3", van het Gerechtelijk Wetboek), minstens, het arrest
geen enkele motivering opgeeft waarom het
vastgestelde onwettig bezit van sigaretten niet strafbaar zou zijn, zodat het arrest aan de verplichting tot motivering niet
voldoet (schending van artikel 149 van de
gecoordineerde Grondwet), dit alles met
schending, bij wijze van consequentie, van
de wetsbepalingen die het onwettig bezit
van sigaretten als misdrijf omschrijven en
de bestraffing ervan bepalen (schending van
al de overige in hoofde van het middel aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat eiser inzake
douane en accijnzen slechts de strafvordering uitoefent betreffende de gemengde straffen, dit zijn onder meer
de geldboete en de verbeurdverklaring, maar niet deze betreffende de
hoofdgevangenisstraf;
Overwegende dat de verweerders
werden vervolgd, zowel wegens deelneming aan sluikinvoer van sigaretten, als wegens het onwettig bezit van
sigaretten waarop geen fiscale bandjes zijn aangebracht en die niet zijn gedekt door een regelmatig douane- of
accijnsdocument;
Overwegende dat het middel aileen
opkomt tegen de beslissingen op strafgebied en civielrechtelijk gebied betreffende het onwettig bezit;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen betreffende
Eric Coryn:
Overwegende dat artikel 6, § 5, van
de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal regime van tabak, bepaalt dat aile vervoer of bezit van ongefabriceerde of gefabriceerde tabak
dat niet gedekt is door het krachtens
artikel 5, 4·, door de minister van Financien voorgeschreven bescheid, de
toepassing medebrengt van de artikelen 220 tot 224, 227, 229 en 248 van
de Douane en Accijnzenwet en dat bovendien de desbetreffende accijns opvorderbaar is;
Dat de wetten inzake douane en accijnzen in de regel de enkele overtreding van de douane- of accijnsvoorschriften straffen en geen rekening
houden met de bedoeling van de over-
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treder, onverminderd overmacht of onoverkomelijke dwaling; dat geen der
wettelijke bepalingen welke ten grandslag liggen aan de vervolging van de
verweerders wegens het bezit van sigaretten waarop geen fiscale bandjes
zijn aangebracht of dat niet is gedekt
door een regelmatig douane- of accijnsdocument, van die regel afWijkt;
Overwegende dat de appelrechters
considereren : ''Uit de behandeling van
de zaak voor het hof (van beroep) en
na grondig verhoor van de eerste (verweerder) is zonder meer gebleken dat
deze helemaal niet op de hoogte was
noch kon zijn van het feit dat de sigaretten, waarvan sprake in de dagvaarding, afkomstig waren van sluikinvoer; zelfs een redelijk en vooruitziend persoon, geplaatst voor dezelfde
externe omstandigheden, zou op dezelfde wijze gehandeld hebben. Ter
zake dient dan ook in hoofde van de
eerste (verweerder) de onoverkomenlijke dwaling als schulduitsluitingsgrond te worden aanvaard";
Dat deze motivering slechts de
sluikinvoer betreft; dat het arrest hiermee niet naar recht is verantwoord
wat het bezit van sigaretten betreft
waarop geen fiscale bandjes zijn aangebracht of dat niet is gedekt door
een regelmatig douane- of accijnsdocument;
Dat het middel in zoverre gegrond
IS;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen betreffende
Diego Coryn :
Overwegende dat de appelrechters
niet vaststellen dat de tweede verweerder de sigaretten in zijn bezit
heeft gehad; dat ze integendeel onder de titel "Burgerlijk" considereren: " ... (tweede verweerder) welke
van het gehele gebeuren niet op de
hoogte was en zelfs geen sleutel had
van het tuinhuis waarin de goederen
zich bevonden";
Dat de appelrechters met deze overweging en met de motivering van het
beroepen vonnis betreffende de tweede
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verweerder, die ze overnemen, namelijk "er bestaat twijfel nopens de betichting 'de tweede verweerder' ten
laste gelegd", twijfel over het materieel element van het misdrijf uitdrukken; dat zij hiermede de vrijspraak
van de tweede verweerder en de afwijzing van de tegen hem gerichte burgerlijke rechtsvordering naar recht
verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
En overwegende dat, wat de strafvordering tegen de eerste verweerder wegens sluikinvoer en de strafvordering tegen de tweede verweerder
betreft, de substanWile of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn
gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, rechtdoende op de door eiser tegen de eerste verweerder uitgeoefende strafvordering en burgerlijke rechtsvordering,
deze verweerder vrijspreekt van het
bezit van sigaretten waarop geen fiscale bandjes zijn aangebracht of dat
niet is gedekt door een regelmatig
douane- of accijnsdocument, en verzuimt uitspraak te doen over de door
eiser tegen deze verweerder uitgeoefende burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eerste verweerder in de helft
van de kosten; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hofvan
Beroep te Antwerpen.
11 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Claeys
Boliliaert.

Nr. 78

Nr. 78
2e

KAMER -

11 februari 1997

1o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- VOORRECHT VAN RECHTSMACHTKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OPTREDEND ALS RAADKAMER - CASSATIEBEROEP- ARREST VAN VERWERPING- TERMIJN BINNEN DEWELKE DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING illTSPRAAK MOET
DOEN.

2o VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
OPTREDEND ALS RAADKAMER- CASSATIEBEROEP- ARREST VAN VERWERPING- TERMIJN BINNEN DEWELKE DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK MOET
DOEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VOORRECHT VAN RECHTSMACHTKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OPTREDEND ALS RAADKAMER CASSATIEBEROEP- ARREST VAN VERWERPING- TERMIJN BINNEN DEWELKE DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING illTSPRAAK MOET
DOEN- NIET-INACHTNEMING- GEVOLG.

4o VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
OPTREDEND ALS RAADKAMER - CASSATIEBEROEP -ARREST VAN VERWERPING- TERMIJN BINNEN DEWELKE DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK MOET
DOEN- NIET-INACHTNEMING- GEVOLG.

1o en 2° Als het cassatieberoep wordt ver-

worpen, dat de verdachte heeft ingesteld
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, optredend als
raadkamer in de zin van art. 31 Wet
Voorlopige Hechtenis, zijn voorlopige
hechtenis handhaaft, dient de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak te doen
binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de
uitspraak van het arrest van het Hofvan
Cassatie (1). (Art. 31, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(1) Ret O.M. had geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep omdat het van mening was dat art. 31, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis niet toepasselijk was. Het was immers niet
de raadkamer maar de kamer van inbeschuldigingstelling die in eerste en laatste aanleg betwiste over de handhaving van het bevel tot aan-
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3° en 4° Wanneer het Hofvan Cassatie

vaststelt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, optredend als raadkamer in
de zin van art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis, de voorlopige hechtenis van de verdachte handhaaft bij een arrest gewezen buiten de termijn van vijftien dagen
te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof van Cas sa tie dat een
vroeger cassatieberoep van de verdachte
tegen de handhaving van zijn hechtenis
verwerpt, vernietigt het dat arrest zonder verwijzing. (Art. 31, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(CNUDDE)

ARREST

(A.R. nr. P.97.0172.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op eisers memorie, waarvan
een door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaak;
Over het middel :
Overwegende dat eisers voorlopige
hechtenis werd gehandhaafd bij arhouding dat was verleend door de magistraat die
met toepassing van de artt. 479 en 480 Sv. belast is met een gerechtelijk onderzoek.
Bij ontstentenis van een zonder meer toepasselijke wetsbepaling leek richtinggevend de wil
van de wetgever zoals verwoord in de memorie
van toelichting bij de wet van 28 nov. 1990 (Gedr.St., Senaat, 1990-91, nr. 1106-1, p. 2): een arrest van het Hof van Cassatie dat het cassatieberoep verwerpt, doet de voorgaande titel van
hechtenis weer herleven, te dezen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling van 31 december 1996, dat principieel gedurende een
maand een geldige titel van vrijheidsbeneming
uitmaakt (artt. 21, § 6, en 22, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
Anders dan een in hoger beroep gewezen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
de voorlopige hechtenis handhaaft maakt het arrest van het Hofvan Cassatie dat het cassatieberoep verwerpt geen hechtenistitel uit (Cass., 29
mei 1991, A.R. nr. 9149, A. C., 1990-91, nr. 501),
en doorbreekt het derhalve ook de principiele geldigheid niet, gedurende een maand, van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
van 31 december 1996.
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rest van 31 december 1996 van de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Brussel, die te
dezen optrad als raadkamer in de zin
van artikel 31 Voorlopige Hechteniswet;
Dat het Hof op 14 januari 1997 eisers cassatieberoep tegen het vermelde
arrest heeft verworpen;
Overwegende dat naar luid van artikel 31, § 5, Voorlopige Hechteniswet "als het cassatieberoep wordt verworpen, de raadkamer (dient) uitspraak te doen binnen vijftien dagen
te rekenen vanaf de uitspraak van het
arrest van het Hof van Cassatie, terwijl de verdachte inmiddels in hechtenis blijft" en ''hij in vrijheid (wordt)
gesteld als de beschikking van de
raadkamer niet gewezen wordt binnen deze termijn";
Dat ingevolge deze wetsbepaling het
verwerpend cassatiearrest, rekening
houdend met het opschortend karakter van de voorziening, de voorafgaande titel van hechtenis, te dezen
het arrest van 31 december 1996, weer
deed gelden voor een niet verlengbare termijn van vijftien dagen vanaf
het cassatiearrest;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel eisers voorlopige
hechtenis handhaaft bij het bestreden arrest van 31 januari 1997, hetzij buiten de vermelde termijn van vijftien dagen;
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;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
11 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Hont - Strijdige conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Geest, Brussel.
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Nr. 79

2e KAMER - 11 februari 1997

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- CASSATIEBEROEP- REGELMATIGHEID VAN DE ONDERZOEKSVERRICIITINGENTOEZICHT VAN HET HOF.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENALLERLEI - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING- TOEZICHT VAN HET HOF.

1 o en 2° Binnen de grenzen van de rechts-

pleging inzake voorlopige hechtenis is het
Hof van Cassatie in de regel niet gehouden de regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen te beoordelen (1). (Artt. 31,
§§ 2 en 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(SCHRIJVER)

Nr. 79

GELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- BESLISSING DAT DE
VERDACHTE AANGEHOUDEN BLIJFT- TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN.

1o en 2° Terzijde gelaten of cassatieberoep

openstaat tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die, bij het verwijzen van de verdachte naar de correctionele rechtbank, beslist dat de verdachte
aangehouden blijft (1) , en buiten het geval bepaald bij art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van overmacht en onder voorbehoud van de
toepassing van art. 644 Sv., is laattijdig het cassatieberoep tegen de beslissing waarbij de voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd wanneer het wordt
ingesteld na het verstrijken van de termijn van 24 uur die begint te lopen vanaf
de dag van de betekening van de beslissing. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)

(A.R. nr. P.97.0179.N)
(FAHIM)

11 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Hont, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. W. Mertens,
Antwerpen.

ARREST

(A.R. nr. P.97.0184.N)

ALLERLEI- VOORLOPIGE HECHTENIS - RE-

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 20 december 1996;
Overwegende dat de raadkamer bij
afzonderlijke beschikking, genomen
met toepassing van artikel 26, § 3, van
de wet betreffende de voorlopige hechtenis, beslist dat eiser, die bij beschikking van de raadkamer van 20 december 1996 naar de correctionele
rechtbank werd verwezen, aangehouden blijft;
Dat deze afzonderlijke beschikking
aan eiser werd betekend op 20 december 1996;
Overwegende dat, buiten het geval bepaald bij artikel 40, vierde lid,
Taalwet Gerechtszaken en het geval

(1) Zie Cass., 15 april1992,A.R. nr. 9879 (A.C.,
1991-92, nr. 442); 22 dec. 1993, A.R. nr.
P.93.1659.F (ibid., 1993, nr. 544), met noot J.F.L.;
17 mei 1994, A.R. nr. P.94.0658.N (ibid., 1994, nr.
246); 26 juni 1996, A.R. nr. P.96.0842.F (ibid.,
1996, nr. 263).

(1) Door dit voorbehoud heeft het Hof willen
vermijden dat uit zijn vaststelling dat het
cassatieberoep alleszins te laat is ingesteld zou
worden afgeleid dat het van oordeel is dat tegen die afzonderlijke beschikking cassatieberoep
openstaat.

Nr. 80
2e KAMER- 11 februari 1997

1 o VOORLOPIGE

HECHTENIS

CASSATIEBEROEP REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING- VERWIJZING VAN DEVERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- BESLISSING DAT DE VERDACHTE AANGEHOUDEN BLIJFT- TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN-

_ _ '---.1:: _ _-,:--=-=-=-=--=_-_c:__::_::....::__::__:_-_____:__::__--~-----

Nr. 81

HOF VAN CASSATIE

van overmacht en onder voorbehoud
van de toepassing van artikel 644 Wethoek Strafvordering, het cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk is, wanneer het wordt ingesteld
na het verstrijken van de termijn van
vierentwintig uur die begint te lopen
vanaf de dag van de betekening van de
beslissing, overeenkomstig artikel 31,
§ 2, Wet Voorlopige hechtenis;
Dat de voorziening, terzijde gelaten of cassatieberoep openstaat tegen zodanige beslissing, nu ze werd ingesteld op 28 januari 1997, laattijdig,
mitsdien niet ontvankelijk is;
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1°, 2° en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling die haar beslissing tot internering van een verdachte steunt op een verslag van een door haar aangesteld college
van deskundigen, met als opdracht een
verder geestesonderzoek van de verdachte,
miskent diens recht op een eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige behandeling van zijn zaak niet doordat de door de
onderzoeksrechter aangestelde deskundige, met als opdracht de geestestoestand
van de verdachte te onderzoeken, deel uitmaakte van dit college, daar deze omstandigheid niet tot gevolg had dat dit
college dit onderzoek niet objectief kon uitvoeren (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(D ...

c ... )

ARREST

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

(A.R. nr. P.96.1659.N)

11 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie : van de
h. Bresseleers, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 81

2e KAMER - 11 februari 1997
1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING- DESKUNDIGENONDERZOEK- COLLEGE VAN DESKUNDIGEN- SAMENSTELLING- OBJECTIVITEITART. 6.1 E.V.R.M.- EERLIJKE, ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEHANDELING.

2° DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN- INTERNERING- COLLEGE VAN
DESKUNDIGEN- SAMENSTELLING- OBJECTIVITEIT.

3o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1STRAFZAKEN- INTERNERING- EERLIJKE,
ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE BEHANDELING- DESKUNDIGENONDERZOEK- COLLEGE VAN DESKUNDIGEN- SAMENSTELLING
- OBJECTIVITEIT.

Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat Dr. Van Peteghem op 31 juli 1995 door de onderzoeksrechter als deskundige werd aangesteld met als opdracht eisers geestestoestand te onderzoeken;
Dat de appelrechters in hun arrest
van 18 juni 1996 overwegen "datvooraleer ten gronde te oordelen een verder geestesonderzoek van (eiser) zich opdringt door een college van
drie deskundigen";
Dat zij als lid van dit college onder meer dezelfde Dr. Van Peteghem
benoemen;
(1) Zie Cass., 6 juni 1995, A.R. nr. P.95.0543.N
(A.C., 1995, nr. 278).

HOF VAN CASSATIE
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Overwegende dat de omstandigheid dat Dr. Van Peteghem deel uitmaakt van het college van deskundigen niet tot gevolg heeft dat dit college
het gevorderde onderzoek niet objectief kan uitvoeren;
Dat de appelrechters eisers recht op
een eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige behandeling van zijn zaak niet
miskennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 82

onderzoeksgerecht in feite beoordeeld (1).
(Artt. 16, § 1, derde lid, en 22, vijfde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
2° Het vermoeden van onschuld wordt niet
miskend door het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis van
de verdachte beveelt, nu het vaststelt dat
er redelijke termen aanwezig zijn om te
vermoeden dat hij de in het aanhoudingsbevel vermelde feiten heeft begaan en er
redelijke gronden zijn om aan te nemen
dat het noodzakelijk is hem te beletten andere strafbare feiten te begaan (2). (Art.
6.2 E.V.R.M.)

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

(A.R. nr. P.97.0161.F)

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

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 januari 1997 door de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

11 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. Moerman,
Gent.

Nr. 82

2e

KAMER -

12 februari 1997

1o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MOTIVERING.

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVANDE MENS-ART. 6-ART. 6.2VERMOEDEN VAN ONSCHULD- VOORLOPIGE
HECHTENIS- HANDHAVING- VOORWAARDEN.

1o De voorwaarden voor de handhaving

van de voorlopige hechtenis, die zijn opgesomd in art. 16, § 1, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis, dienen niet tezamen vervuld te zijn; zij worden door het

(HESSE)
ARREST

(vertaling)

Overwegende dat het arrest de beslissing om eisers voorlopige hechtenis te handhaven regelmatig met redenen omkleedt en naar recht
verantwoordt door te verwijzen naar
de gronden van het aanhoudingsbevel en van de vordering van de
procureur-generaal, die overeenkomstig artikel 16, § 1, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis preciseren dat het verweten feit omschreven wordt in de artikelen 1, 2bis, 3 en
6 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en dat het te dezen voor de
openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is om die hechtenis te handhaven, gelet op het gevaar dat de in vrijheid gestelde eiser soortgelijke feiten
begaat of zich met derden verstaat, en
(1) Zie Cass., 11 sept. 1996, A.R. nr. P96.1224.F
(A.C., 1996, nr. 305).
(2) Zie Cass., 2 okt. 1996, A.R. nr. P.96.1253.F
(A. C., 1996, nr. 348).

Nr. 83
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door vast te stellen dat er tegen eiser ernstige aanwijzingen van schuld
bestaan, die onder meer voortvloeien
uit zijn bekentenissen", dat het arrest tevens met verwijzing naar dezelfde gronden van het aanhoudingsbevel en van de vordering melding
maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
verdachte, die de handhaving eveneens wettigen;

Nr. 83

Overwegende dat slechts aan een
van de in het derde lid van artikel 16,
§ 1, van voornoemde wet bepaalde
voorwaarden moet zijn voldaan en dat
het bestaan van die voorwaarde door
de feitenrechter in feite beoordeeld
wordt; dat het vermoeden van onschuld niet wordt miskend door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat vaststelt dat er
redelijke termen aanwezig zijn om te
vermoeden dat eiser de in het aanhoudingsbevel vermelde feiten heeft
begaan en dat er tevens redelijke granden zijn om aan te nemen dat het
noodzakelijk is hem te beletten andere feiten te begaan;

3o PREJUDICIEEL

Overwegende voor het overige dat
het middel kritiek uitoefent op de ten
overvloede gegeven overwegingen van
het arrest;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos~
ten.
12 februari 1997 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaat: mr. A. Trevisan, Luik.

1e

KAMER-

13 februari 1997

1° AFSTAMMING- VERMOEDEN VAN VADERSCHAP- BEZIT VAN STAAT- BETWISTING
VAN VADERSCHAP- ONTVANKELIJJiliEID.

2° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE.
GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE.

1°, 2° en 3° Art. 320 B. W dat verbiedt dat
een tijdens het huwelijk geboren kind
wordt erkend door een andere man dan
de echtgenoot, wanneer het vermoede vaderschap van laatstgenoemde niet wordt
bevestigd door het bezit van staat, zou
niet van toepassing zijn in het geval dat
het Arbitragehof oordeelt dat art. 332, eerste lid, B. W., dat het recht om vaderschap te betwisten voorbehoudt aan de
echtgenoot, de moeder en het kind, discriminatoir is; de vordering tot betwisting van vaderschap die een dergelijke
discriminatie aanvoert, is derhalve ontvankelijk en het Hof van Cassatie, dat
kennis heeft genomen van een voorziening, stelt dienaangaande een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof(1). (Art.
332, eerste lid, B.W.; art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
(P... T.D ... ,H ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0115.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994
gecoordineerde Grondwet, 26, § 2, van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof en 320 van het Burgerlijk
Wetboek;
(1) Zie Cass., 20 sept. 1996, A.R.
C.93.0343.N (A.C., 1996, nr. 322).

nr.
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doordat het arrest het hoger beroep ontvankelijk verklaart, zegt dat er geen grond
bestaat om aan het Arbitragehof de prejudiciiile vraag te stellen of artikel 332 van
het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in zoverre dat artikel het recht
om het vermoede vaderschap van de echtgenoot te betwisten, voorbehoudt aan de
moeder, aan het kind en aan de echtgenoot, en het dictum bevestigt van het bestreden vonnis waarbij de door eiser ingestelde vordering tot betwisting van het
vaderschap van de tweede verweerder betreffende het op 3 december 1992 geboren kind Cedric niet ontvankelijk was verklaard op grond dat "(eiser) tegen het
middel van niet-ontvankelijkheid van zijn
vordering die hij grondt op artikel 332 van
het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk alleen de echtgenoot, de moeder en het kind
het krachtens voornoemd artikel315 vaststaande vaderschap kunnen betwisten, opwerpt dat genoemd artikel 332 een scherrding inhoudt van de oude artikelen 6 en
6bis (thans 10 en 11) van de Grondwet en
het hof (van beroep) verzoekt een prejudiciiile vraag te stellen aan het Arbitragehof; (... ), dat (de verweerders) in casu aanvoeren dat, in de veronderstelling dat het
Arbitragehof op die vraag antwoordt dat artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek een
discriminatie inhoudt en dat, bijgevolg, (eiser) het vaderschap (van de tweede verweerder) kan betwisten, zijn vordering zou
worden afgewezen wegens bezit van staat;
dat het hof (van beroep) dus vooraf moet
nagaan welke invloed het bezit van staat
(van de tweede verweerder) kan hebben op
onderhavig geschil en in hoeverre (de
tweede verweerder) dat bezit van staat
heeft; dat volgens de wet van 31 maart
1987 op de afstamming, het bezit van staat
inzonderheid derden verbiedt een kind van
een overspelige moeder te erkennen (... ); dat
artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek immers bepaalt dat het kind, wiens afstamming van vaderszijde vaststaat krachtens artikel315 enkel door een andere man
dan de echtgenoot kan worden erkend,
wanneer dat vaderschap niet wordt bevestigd door het bezit van staat en uitsluitend in de gevallen die het opsomt; dat uit
die overwegingen volgt dat, ingeval het
Arbitragehof van oordeel zou zijn dat artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt,
(eiser) het kind toch niet zou kunnen erkennen indien (de tweede verweerder) bezit van staat heeft ( ... ); dat, aangezien (de
tweede verweerder) bezit van staat heeft,

Nr. 83

(eiser) in geen geval het kind mag erkennen; dat hij, wegens gebrek aan belang, het
vaderschap (van de tweede verweerder) niet
kan betwisten; dat het antwoord op de hierboven bedoelde prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is voor de beslechting van het
geschil",

terwijl de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet uitsluiten dat een onderscheid in behandeling wordt gemaakt tussen bepaalde categorieen van personen,
doch enkel voor zover voor het criterium
van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het
gelijkheidsbeginsel geschonden is wanneer vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met
het beoogde doel; luidens artikel 332, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek ''het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel
315, kan worden betwist door de echtgenoot, door de moeder of door het kind";
krachtens de artikelen 318, 320, 332 en
332bis de moeder steeds de werkelijke
afstamming van vaderszijde kan doen
vaststellen, zelfs wanneer de vader
gehuwd is; artikel 332, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, aldus, nu het enkel de
vrouw het recht verleent om in alle gevallen, behoudens de uitzondering in artikel
318, § 4, de werkelijke afstamming van vaderszijde te doen vaststellen, een discriminatie invoert tussen de mannen en de
vrouwen die met een gehuwde persoon een
kind hebben verwekt; voor die discriminatie geen redelijke verantwoording bestaat,
aangezien de werkelijke afstamming van
vaderszijde thans met zekerheid kan worden vastgesteld, de artikelen 8 en 14 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aan eenieder, zonder onderscheid, een gelijk recht waarborgen op eerbiediging van zijn gezinsleven en de
vaststelling van een overspelige afstamming a matre de maatschappelijke orde
niet meer verstoort dan de vaststelling van
een overspelige afstamming a patre; artikel 332, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek derhalve strijdig is met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet; artikel 320, van
het Burgerlijk Wetboek dat de gevallen opsomt waarin het kind, met machtiging van
de rechtbank, kan worden erkend door een
andere man dan de echtgenoot van zijn
moeder, en dat bepaalt dat die erkenning
niet mogelijk is wanneer het vaderschap
dat vaststaat krachtens artikel 315 bevestigd wordt door het bezit van staat, geen
verband houdt met de vraag of de door een
andere man dan de echtgenoot ingestelde
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vordering tot betwisting van het vaderschap dat krachtens artikel 315 van het
Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld, al
dan niet ontvankelijk is; die bepaling precies veronderstelt, enerzijds, dat het vermoede vaderschap niet tijdig is betwist door
het kind, de moeder ofhaar echtgenoot, die
genoemde vordering konden instellen, en,
anderzijds, dat het op grond van artikel
332, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek niet kan worden betwist door een andere man dan de echtgenoot; artikel 332,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek dus
wei degelijk het artikel is dat een man die
bij een gehuwde vrouw een kind heeft ver~
wekt, het recht ontzegt om het vaderschap
van de echtgenoot te betwisten en zijn werkelijk vaderschap vast te stellen; het arrest, niet zonder het in casu niet toepasselijke artikel 320 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden, kon beslissen dat de
vordering van eiser tot betwisting van het
vaderschap van de eerste verweerder niet
ontvankelijk was wegens gemis aan belang; het arrest voor het overige, nu het artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek toepast en de door eiser ingestelde vordering
tot betwisting van het vaderschap van de
eerste verweerder dat krachtens artikel 315
van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld, niet ontvankelijk verklaart, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6
januari 1989 schendt :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat : a) de verweerders op 22 augustus 1987 zijn gehuwd; b) verweerster op 3 december 1992 het leven heeft geschonken aan een jongen
met de voornaam Cedric; c) dat eiser
op 17 maart 1993 aan de verweerders
een dagvaarding tot betwisting van
het vaderschap van verweerder heeft
doen betekenen; d) het hof van beroep heeft vastgesteld dat het vaderschap van verweerder werd bevestigd door het bezit van staat en hieruit
heeft afgeleid : 1) dat eiser in geen geval het kind kon erkennen; 2) dat zijn
vordering tot betwisting van het vaderschap van verweerder niet ontvankelijk was wegens gemis aan belang;
3) dat er geen grond bestond om, zoals eiser voorstelde, aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen
over de eventueel discriminatoire aard
van artikel 332 van het Burgerlijk
Wetboek;
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Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, indien een van de in § 1 van dat artikel bedoelde vragen wordt opgeworpen voor een rechtscollege, dat
rechtscollege er niet toe gehouden is
het Arbitragehof te verzoeken op die
vraag uitspraak te doen, wanneer de
vordering niet ontvankelijk is om
procedureredenen die ontleend zijn
aan norm en die zelf niet het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het
stellen van de prejudiciele vraag;
Overwegende dat luidens artikel
332, eerste lid, het vaderschap dat
vaststaat krachtens artikel 315, kan
worden betwist door de echtgenoot,
door de moeder en door het kind;
Dat eiser betoogt dat die bepaling,
nu zij enkel aan de vrouw het recht
verleent om in alle gevallen, behoudens de uitzondering in artikel 318,
§ 4, de werkelijke afstamming van vaderszijde te doen vaststellen, een discrimina tie invoert tussen de mannen en de vrouwen die een kind
hebben verwekt met een gehuwde persoon;
Overwegende dat artikel 320 van
het Burgerlijk Wetboek, dat de gevallen opsomt waarin een kind, met
machtiging van de rechtbank van eerste aanleg, kan worden erkend door
een andere man dan de echtgenoot
van zijn moeder, bepaalt dat die erkenning niet mogelijk is wanneer het
vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 315 of 317 van dat wetboek, bevestigd wordt door het bezit van staat;
Dat, in de veronderstelling dat de
discriminatoire aard van het vorenvermelde artikel 332, eerste lid, zou
worden bevestigd door het Arbitragehof, eiser, door alle middelen rechtens, zou kunnen bewijzen dat verweerder niet de vader kan zijn van het
kind; dat, ingeval dat bewijs wordt geleverd, het vaderschap in casu niet
meer zou vaststaan op grond van artikel315 van het Burgerlijk Wetboek
en artikel 320 van dat wetboek niet
van toepassing zou zijn;
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Dat het arrest derhalve zijn beslissing dat de vordering van eiser tot betwisting van het vaderschap van verweerder wegens gemis aan belang niet
ontvankelijk is op grand van laatstgenoemd artikel, niet naar recht verantwoordt;
Dat het Hof, krachtens artikel 26
van de bijzondere wet van 6 januari
1989, aan het Arbitragehof de in het
dictum weergegeven prejudiciele vraag
moet stellen;
Om die redenen, houdt de uitspraak
aan tot het Arbitragehof op devolgende vraag uitspraak zal hebben gedaan : "Schendt artikel 332, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het enkel aan de echtgenoot, aan
de moeder en aan het kind de mogelijkheid biedt om het vaderschap dat
vaststaat krachtens artikel 315 van
het Burgerlijk Wetboek, te betwisten
en aldus iedere andere man dan die
echtgenoot, die bij een gehuwde vrouw
een kind heeft verwekt, verbiedt een
vordering tot betwisting in te stellen
terwijl de moeder van het kind dat wel
mag?"
13 februari 1997 - 1e kamer - Vaarzitter en verslaggever : de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende canclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvacaat : mr. Draps.

Nr. 84
1e

KAMER -

13 februari 1997

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)BEGINSEL VAN GOEDE RECHTSBEDELINGRECHT OP RECHTSZEKERHEID- BELASTINGZAKEN.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht ap rechtszekerheid in en zijn oak bindend voor het bestuur van financien; dat recht houdt a.m.

Nr. 84

in dat de burger maet kunnen vertrauwen ap de openbare diensten en erop moet
kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een degelijk beleid valgen dat hij
niet anders kan apvatten (1). (Beginsel
van goede rechtsbedeling).
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. ANCIENS ETABLISSEMENTS PIERRE DEBRUS C.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0047.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 257 en 278 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964),
daardat het hofvan beroep, na eraan te
hebben herinnerd "dat de litigieuze aanslag door het bestuur overeenkomstig artikel 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) van ambtswege is
vastgesteld ( ... ) op basis van het bij het
B.T.W.-bestuur aangegeven omzetcijfer, na
aftrek van de bij dat bestuur aangegeven
aankopen en lasten, alsook van de huur en
de lonen" en "dat de inspecteur aan de vennootschap, nadat ze een bezwaarschrift had
ingediend, een akkoord heeft voorgesteld
om een einde te maken aan het geschil",
beslist dat, aangezien "wordt aangenomen dat een akkoord over een feitenkwestie
volkomen rechtmatig is, als het maar niet
afwijkt van de belastingwetten en het
daarin vastgelegde tarief', en "het bestuur
te dezen, na onderzoek van de feitelijke gegevens van het dossier en meer bepaald
van de stukken ter verantwoording van de
lasten van verweerster, heeft aangenomen dat het litigieuze aanslagjaar geen belastbare winst had opgeleverd", het bestuur gebonden was door dat voorstel tot
akkoord, aangezien dat voorstel door verweerster uitdrukkelijk was aanvaard en
"ontegensprekelijk een werkelijk akkoord
is dat bindend is voor het bestuur wat de
(1) Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 6891 (A. C.,
1992, nr. 405); zie concl. O.M. voor Cass., 14
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F (Bull. en Pas.,
1994, I, nr. 119), inz. p. 256 en 257; concl. O.M.
voor Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F
(ibid., 1995, I, nr. 360), inz. p. 756.
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feitenkwestie betreft waarop de aanslag betrekking had, namelijk het bestaan van een
belastbaar inkomen en zulks op grond van
het algemeen rechtsbeginsel van een goede
rechtsbedeling",
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verweerster verzuimd heeft haar belastingaangifte in te dienen binnen de
wettelijke termijn; b) de met de behandeling van het bezwaarschrift van
verweerster belaste inspecteur, na
terwijl de inspecteur weliswaar in zijn haar boekhouding te hebben geconschrijven van 9 januari 1992 "aan (ver- troleerd en de feitelijke gegevens van
weerster) voorstelt het geschil over de het dossier, meer bepaald de stukvennootschapsbelasting te beeindigen (. .. ) ken ter verantwoording van de laszonder winst ofverlies" en verweerster wel- ten van verweerster, te hebben onderiswaar in haar schrijven van 20 januari zocht, tot de slotsom kwam dat het
1992 met dat voorstel heeft ingestemd; het
hof van beroep evenwel zijn bevoegdhe- litigieuze aanslagjaar geen belastden te buiten is gegaan door een akkoord bare winst had opgeleverd en verte bekrachtigen dat in strijd is met de be- weerster een akkoord voorstelde om
lastingwetten die van openbare orde zijn; een einde te maken aan het geschil; c)
zodanig akkoord immers in strijd was met verweerster met dat voorstel heeft inartikel 257 van het Wetboek van de In- gestemd;
komstenbelastingen (1964) dat bepaalt dat,
Overwegende dat het hof van be"indien de belastingplichtige van ambtswege belast wordt, de bewijslast van het roep, zonder op dat punt te worden bejuiste bedrag van zijn belastbare inkom- kritiseerd, beslist dat het akkoord besten en van de andere, te zijnen aanzien in trekking had op een feitenkwestie,
aanmerking te nemen gegevens op hem zelf namelijk de hoegrootheid van het berust"; het vaste rechtspraak is dat dit be- lastbaar inkomen;
wijs zowel slaat op het juiste bedrag van de
Overwegende dat uit het arrest niet
bruto-inkomsten als op het juiste bedrag
van de bedrijfslasten waarvan de aftrek ge- blijkt dat voornoemd akkoord ook
vraagd wordt, en dat een raming of schat- maar het geringste voorbehoud beting van die inkomsten of die uitgaven de vatte of op een dwaling of een ander
bij de wet vereiste vaststelling van het wilsgebrek berustte, dat na het sluijuiste bedrag niet mogelijk maakt; het hof ten van dat akkoord nieuwe elemenvan beroep, nu het beslist dat het bestuur
gebonden is door een akkoord "zonder winst ten aan het licht gekomen zijn en dat
ofverlies", zonder dat het bewijs van het het akkoord geen rekening hield met
juiste bedrag van de inkomsten, maar ai- het juiste bedrag van de belastbare inleen enkele stukken ter verantwoording komsten van verweerster;
van de lasten worden voorgelegd, en nu het
Overwegende dat de algemene beontheffing verleent van de aanslag, zijn eigen raming van de inkomsten en uitga- ginselen van een goede rechtsbedeven die overeenkomt met dat akkoord ling het recht op rechtszekerheid inwaarvan het de bewoordingen overneemt, sluiten; dat die beginselen bindend zijn
in de plaats stelt van de door de belasting- voor het bestuur van financien;
ambtenaar vermoede en door de direcDat het recht op rechtszekerheid onteur der belastingen bekrachtigde bedragen; het hofvan beroep aldus de bepalingen der meer inhoudt dat de burger moet
die zijn bevoegdheid regelen schendt (ar- kunnen vertrouwen op wat door hem
tikel 278 van het Wetboek van de lnkom- niet anders kan worden opgevat dan
stenbelastingen (1964)) en de in artikel257 als een vaste gedrags- of beleidsregel
van het Wetboek van de Inkomstenbelas- van de overheid; dat bijgevolg de opentingen (1964) vervatte rechtsregel mis- bare diensten in beginsel de gewetkent:
tigde verwachtingen die zij bij de burger hebben gewekt dienen in te lossen;
Overwegende dat uit het arrest
Dat het hof van beroep de beslisblijkt dat : a) de litigieuze aanslag betrekking heeft op het aanslagjaar 1988 sing dat bovengenoemd akkoord binen dat zij door het bestuur van ambts- dend was voor het bestuur, naar recht
wege is vastgesteld op grond van ar- verantwoordt;
tikel 256 van het Wetboek van de InDat het middel niet kan worden
komstenbelastingen (1964), daar aangenomen;
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Om die redenen, ongeacht de memorie van antwoord, die verweerster
in strijd met artikel389 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
1992 bij gewone brief aan de griffie
van het Hof had gericht, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

240, derde lid, 259, tweede lid, 268 en
277 tot 282 W.I.B. (1964) (2).]

13 februari 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. F. Delobbe, Luik.

13 februari 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Forestini, Brussel; De

(LECLERC
T. BELGISCHE STAAT -MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F.96.0085.F)

Bruyn.

Nr. 85
Nr. 86
1e KAMER - 13 februari 1997
1e KAMER - 14 februari 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE
- ONDERZOEKINGEN EN CONTROLE- ONDERZOEKINGEN- BELASTINGONTDillKING -AANWIJZINGEN- VOORAFGAANDE KENNISGEVING
- BEZWAAR- NIEUW BEZWAAR- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST- RECHTEN- ONDERZOEKINGEN EN CONTROLE- ONDERZOEKINGEN BELASTINGONTDillKING AANWIJZINGEN- VOORAFGAANDE KENNISGEVING- GRIEF- NIEUW BEZWAAR- BEGRIP.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP- GRIEF
- NIEUW BEZWAAR- AANSLAGRECHT- VERVAL- BEGRIP.

GEMEENSCHAP EN GEWEST- RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN- OVERGEDRAGEN
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN- VERPLICHTINGEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN- ONROEREND GOED - ONDERWIJSHANGENDE GERECHTELIJKE PROCEDURE.

Uit artikel 57, § 5, Financieringswet 16 januari 1989 volgt dat wanneer een gerechtelijke procedure hangende was inzake
verplichtingen betreffende de krachtens §
1 van hetzelfde artikel aan de Gemeenschappen overgedragen goederen, waaronder een onroerend goed van de Staat
dat uitsluitend voor Nederlandstalig onderwijs wordt aangewend, de Belgische
Staat enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 december 1988
kracht van gewijsde had (1).

1 o, 2° en 3° Het bezwaar gegrond op de
schending van art. 240, derde lid, W.I.B.
(1964) en afgeleid uit het ontbreken van
een voorafgaande kennisgeving van de
aanwijzingen inzake belastingontduiking houdt geen verband met het geval
dat het aanslagrecht vervalt (1). [Artt.

Noot arrest nr. 85:
(2) Zie W.l.B. (1992), artt. 333, derde lid, 354,
tweede lid, 367 en 376 tot 381.

(1) Zie Cass., 12 jan. 1996, A.R. nr. F.95.0028.F
(A. C., 1996, nr. 28; J.T., 1996, p. 260) met concl.
O.M. (Bull. en Pas., 1996, I, nr. 28); 28 juni 1996,
A.R. nr. F.95.0074.F (A. C., 1996, nr. 268) met
concl. O.M. (Bull. en Pas., 1996, I, nr. 268).

Noot arrest nr. 86:
(1) Zie Cass., 14juni 1991, twee arresten,A.R.
nrs. 6875 en 7037, enA.R. nr. 7042 (A.C., 199091, nrs. 529 en 530); 19 juni 1992 (voltallige terechtzitting), A.R. nr. 7878, met concl. adv.-gen.
De Swaef(ibid., 1991-92, nr. 552), en 9 dec. 1994,
A.R. nr. C.93.0028.N (ibid., 1994, nr. 543).
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(BELGISCHE STAAT
T. VLAAMSE GEMEENSCHAP E.A.)

gen bevoegdheden inzake onderwijs, als gewijzigd bij grondwetswijziging van 15 juli
1988,

ARREST

terwijl, anderzijds, ingevolge art. 57,§ 1,
van de Bijzondere Financieringswet van 16
januari 1989, de roerende en onroerende
goederen van de Staat zowel behorend tot
het openbaar als tot het privaat domein die
uitsluitend voor het Nederlandstalig onderwijs worden aangewend, zonder vergoeding worden overgedragen aan de
Vlaamse Gemeenschap (hier verweerster)
en dit in afWijking van art. 12 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;

(A.R. nr. C.94.0265.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1992 in laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de art. 57, meer bepaald
57, § 1, 57, § 4, en 57, § 5, 61, § 1, al. 1, en
82 van de Bijzondere Wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en, voor zoveel als nodig, van art. 59 bis, § 2, eerste
lid, 2', van de Grondwet van 7 februari
1831 zoals gewijzigd bij grondwetsbepaling
van 15 juli 1988,
doordat het bestreden vonnis de vordering van eerste verweerder tegen eiser ontvankelijk en gegrond verklaart en niet ontvankelijk ten aanzien van verweerster, op
volgende gronden :
"Gezien de feiten dateren van 1983 was
(eiser) op dat ogenblik eigenaar van het KoninklijkAtheneum, en dient (verweerster)
buiten zake te worden gesteld. Terecht stelt
(verweerster) dat volgens de regeling van
art. 61, § 1, al. 1 van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten de Vlaamse Gemeenschap de rechten en verplichtingen die
voorkomen uit hangende en toekomstige
procedures van de Belgische Staat niet
overneemt voor wat betreft onderwijsmaterie",
terwijl verweerster, ingevolge art. 61, § 1,
eerste lid, van de Bijzondere Financieringswet, de verplichtingen van eiser overgEinomen heeft die betrekking hebben op die bevoegdheden overgedragen bij de bijzondere
wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen, met inbegrip van de verplichtingen die voortkomen uit de op 1 januari 1989, datum van
de inwerkingtreding van de Bijzondere
Financieringswet, nag hangende geschillen;
De bepaling van art. 61, § 1, eerste lid,
van de Bijzondere Financieringswet de
rechtsopvolging regelt tussen de genoemde
overheden in het algemeen en mede toepasselijk is op de door art. 59 bis, § 2, 2',
GW. aan de gemeenschappen overgedra-

Deze overdracht, ingevolge art. 57,§ 4,
van de Bijzondere Financieringswet, zonder verdere formaliteiten en van rechtswege aan derden tegenstelbaar is vanaf de
inwerkingtreding van de wet, hetzij per 1
januari 1989 (art. 82);
Verweerster, ingevolge art. 57, § 5, van de
Bijzondere Financieringswet de rechten en
verplichtingen van eiser betreffende de aldus overgedragen onroerende goederen
moet overnemen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke procedures, voor zover, op het ogenblik van de
overdracht, geen ten overstaan van eiser
uitvoerbare titel voorhanden was;

zodat de bestreden beslissing niet zonder miskenning van de ingeroepen wettelijke bepalingen heeft kunnen beslissen dat
de vordering van de oorspronkelijk aanleggende partij, thans verweerder, ontvankelijk en gegrond is ten overstaan van eiser, en niet ten overstaan van verweerster
(schending van al de ingeroepen wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 57,§ 1, van de Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989, de
roerende en onroerende goederen van
de Staat, zowel behorend tot het openbaar als tot het privaat domein, die
uitsluitend voor het Nederlandstalig
onderwijs worden aangewend, zonder vergoeding worden overgedragen
aan de Vlaamse Gemeenschap;
Dat, krachtens artikel57, § 5, van
die wet, de Gemeenschappen de rechten en verplichtingen van de Staat
overnemen betreffende de hen krachtens dit artikel overgedragen goederen, met inbegrip van de rechten en
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verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures, voor zover de betaling of
de uitvoering niet kon worden geeist
van de Staat v66r de eigendomsoverdracht;
Dat uit artikel 57, § 5, van de
Financieringswet volgt dat wanneer
een gerechtelijke procedure hangende
was inzake de verplichtingen betreffende de krachtens § 1 van hetzelfde
artikel aan de Gemeenschappen overgedragen goederen, de Belgische Staat
enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 december
1988 in kracht van gewijsde is getreden;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de wagen van de verweerder sub 1 op 22 november 1983
beschadigd werd door vallende brokstukken afkomstig van de scheidingsmuur tussen het perceel van de verweerder sub 3 en het perceel van het
Koninklijk Atheneum te Hasselt dat in
1983 eigendom was van de Belgische
Staat;
Dat het oordeelt dat, in de onderwijsmaterie, de Vlaamse Gemeenschap de rechten en verplichtingen die
voortkomen uit hangende en toekomstige procedures, van de Staat niet
overneemt; dat het aldus te kennen
geeft dat het gebouw van het Koninklijk Atheneum voor het Nederlandstalig onderwijs was aangewend;
Overwegende dat het bestreden vonnis, op grond van die vaststellingen,
niet vermocht te beslissen dat de Belgische Staat als mede-eigenaar van de
gebrekkige scheidingsmuur voor de gevolgen van het ongeval moest instaan;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vordering tegen eiser gegrond verklaart,
de vordering tegen de Vlaamse Gemeenschap niet ontvankelijk verklaart
en uitspraak doet over de kosten; verklaart het arrest bindend voor de verweerder sub 3; beveelt dat van dit ar-

Nr. 87

rest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Vrederechter
van het tweede kanton Hasselt.
14 februari 19987 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de
h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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1e KAMER- 14 februari 1997

1° STEDEBOUW- SANCTIES -

STAKINGSBEVEL- BEKRACHTIGINGSBESLISSING- KENNISGEVING- ONREGELMATIG- GEVOLG.

2° STEDEBOUW- SANCTIES -

STAKINGSBEVEL- BEKRACHTIGINGSBESLISSING- KENNISGEVING- TERMIJN- GEVOLG.

3° STEDEBOUW- SANCTIES- STAKINGSBEVEL - NOODZAAK - OPPORTUNITEIT KORT GEDING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER

4° KORT GEDING- BURGERLIJKE ZAKEN
- RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUWSANCTIES- STAKINGSBEVEL- NOODZAAKOPPORTUNITEIT - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER

1o De omstandigheid dat de door de wet

vereiste kennisgeving van het procesverbaal van vaststelling en de
bekrachtigingsbeslissing van het door de
bevoegde ambtenaren gegeven stakingsbevel niet op de door de wet voorgeschreven wijze geschiedt heeft niet tot gevolg
dat de geldigheid van het stakingsbevel
zelf of van het bekrachtigingsbesluit wordt
aangetast (1). (Art. 68, eerste, tweede en
derde lid, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
(1) Zie Cass., 10 sept. 1996, A.R. nr. 95.429.N
(A.C., 1996, nr. 298) (strafzaak).
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2° Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat de
kennisgeving van het proces-verbaal van
vaststelling en de bekrachtigingsbeslissing
van het door de bevoegde ambtenaren gegeven stakingsbevel onverwijld moet geschieden; een late kennisgeving tast de
geldigheid van het stakingsbevel zelfniet
aan (2). (Art. 68, eerste, tweede en derde
lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
3° en 4° Wettig is de beslissing van de rechter tot handhaving van een stakingsbevel op de voldoende beoordeelde granden dat - hoewel de bouwwerken bijna
voltooid waren - ze vergunningsplichtig waren en er zonder vergunning werd
gebouwd. (Art. 68, vierde lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, en 587,
eerste lid, 2°, Ger.W.)
(ALEXON MB N.V. T. GEMEENTE TERVUREN)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0382.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 68 van de wet van
29 maart 1962, houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals vervangen door artikel 24 van
de wet van 22 december 1970 en zoals gewijzigd door artikel83, zelfingevoegd door
het decreet van 28 juni 1984 houdende aanvulling voor het Vlaamse Gewest van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw,
doordat het bestreden arrest eiseres' incidenteel hoger beroep en haar vordering,
strekkende tot opheffing van het bevel tot
staken van de werken, ongegrond verklaart,
inzonderheid het door haar in haar appelconclusie, p. 2 en 3, voorgedragen middel, geput uit de nietigheid van het
stakingsbevel, ten betoge dat : "Luidens de
Stedebouwwet dient het P.V. van vaststelling evenals de bekrachtigingsbeslissing bij
aangetekende brief met bericht van ontvangst ter kennis gebracht van de opdrachtgever en van de persoon of aannemer die de werken uitvoert. Dit is tot op
(2) Zie noot 1.
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heden nooit gebeurd ! Blijkbaar gebeurde
de wettelijk voorziene betekening aan een
oud adres van (eiseres) te WezembeekOppem, de Grunnelaan nr. 73, maar was zij
bovendien gericht aan haar afgevaardigde
bestuurder de Heer Joost Majoor, die daar
evenmin was ingeschreven en die ook niet
de opdrachtgever was van de werf (stuk
1-2). Haar zetel is immers sedert 31.03.94
gevestigd te 3080 Tervuren-Vossem, Dorpstraat 56, komende van 1150 St. Pieters
Woluwe, Kerkstraat 110, waar de vennootschap reeds in 1990 was ingeschreven (stuk
6). De Heer Joost Majoor woont sedert een
tientaljaar in Zaventem (stuk 7). Het 'bericht van de aangetekende zending' kreeg
eiseres aileen maar in handen omdat zij
nog eigenares is van het daar gelegen gebouw en omdat zij door de huurder verwittigd werd. De post weigerde de zending af te geven omdat de Heer Majoor niet
was ingeschreven op het adres van bestemming en zodanig werd het stuk terug gestuurd aan (de gemeente Tervuren). (Eiseres) heeft van de genomen maatregel
slechts kennis gekregen toen haar bestuurder, de heer J. Majoor, op 9.01.95 via de politiediensten van (de gemeente Tervuren),
een eensluidend afschrift mocht ontvangen van het P.V. en van de bekrachtigingsbeslissing. De wettelijk voorziene betekening aan de opdrachtgever : de N.V. Majoor
Belgium, thans N.V. Alexon MB, is dus tot
op heden niet gebeurd De wijze waarop en
de laattijdigheid waarmee (eiseres) in kennis werd gesteld van deze onmiskenbaar
dringende administratieve beslissing, tast
haar rechtsgeldigheid zowel naar de vorm
als in de essentie van haar doelstelling aan
zodat zij als nietig, minstens als onbestaande moet worden beschouwd" verwerpt
op grond "dat het incidenteel beroep impliciet strekt tot de nietigverklaring van de
rechtshandelingen van de overheid ter
zake, gelet op de afwezigheid van kennisgeving aan (eiseres) zelf, evenmin als aan
haar afgevaardigde bestuurder; overwegende evenwel dat uit artikel 68 niet kan
afgeleid worden dat een miskenning van
deze kennisgevingen het mondelinge bevel tot staken ongedaan maakt; dat het
proces-verbaal van 20 september 1994 opgesteld werd lastens Majoor, Joost, haar beheerder; dat (eiseres) tijdig, dankzij de kennisgeving door de politie aan haar
beheerder op 9 januari 1995, de rechter in
kort geding kon adieren, nog voor enige
strafvervolging" dat haar middel faalt (arrest pp. 3-4, nr. 4),
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terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel68 van de Stedebouwwet de in artikel 66, eerste lid bedoelde ambtenaren
mondeling ter plaatse de staking kunnen
gelasten van het werk of van de handelingen wanneer zij vaststellen dat deze niet in
overeenstemming zijn met de verleende
vergunning of zonder vergunning worden
uitgevoerd;
Het bevel op straffe van verval binnen
vijf dagen moet bekrachtigd worden door de
burgemeester of de gemachtigde ambtenaar;
Het proces-verbaal van vaststelling en de
bekrachtigingsbeslissing bij aangetekende
brief ter kennis moeten worden gebracht
van de opdrachtgever en van de persoon of
de aannemer die de werken uitvoert;
De betrokkene in kort geding, voor de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk
en de 'handelingen werden uitgevoerd, de
opheffing van de maatregel kan vorderen;
Ieder die het werk of de handelingen
heeft voortgezet in strijd met het bevel tot
staking, de bekrachtigingsbeslissing of de
beschikking van de voorzitter, wordt, onverminderd de in artikel 64 op de misdrijven gestelde straffen, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een
maand;
De door artikel 68 van de Stedebouwwet voorziene kennisgeving bij aangetekende brief met bericht van ontvangst van
het proces-verbaal van vaststelling en de
bekrachtigingsbeslissing, een substantiiile vormvereiste uitmaakt die de openbare orde aanbelangt;
Zij de opdrachtgever en de persoon of
aannemer die de werken uitvoert, wanneer zij niet aanwezig waren op de werf bij
vaststelling voorzien in artikel 68, eerste
lid, van de Stedebouwwet, op de hoogte
brengt van het stakingsbevel;
Zij de betrokkenen tevens moet toelaten kennis te nemen van de werken ofhandelingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de verleende vergunning of
zonder vergunning zouden zijn uitgevoerd,
de hoedanigheid van de verbalisanten, en
de regelmatigheid van de bekrachtigingsbeslissing;
Zij iedere betwisting over het tijdstip
waarop de betrokkenen kennis hebben genomen van het bevel tot staking en de
bekrachtigingsbeslissing moet uitsluiten;
De kennisgeving bij aangetekende brief
met bericht van ontvangst tevens een noodzakelijke vormvereiste uitmaakt opdat het
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misdrijf, voorzien in het laatste lid van artikel68 van de Stedebouwwet, voorhanden zou zijn;
Zij als constitutief bestanddeel van een
misdrijf niet alleen een vormvereiste uitmaakt, die het bestuur in het belang van de
betrokkenen dient in acht te nemen, doch
tevens een noodzakelijke vormvereiste uitmaakt die de goede ruimtelijke ordening
beoogt en de openbare orde raakt;
Te dezen niemand aanwezig was op de
werf bij de vaststelling op 20 september
1994 (zie verzoekschrift hoger beroep verweerster p. 4, tweede alinea) en het procesverbaal van vaststelling van 20 september 1994 en de bekrachtigingsbeslissing van
22 september 1994 niet bij aangetekende
brief met bericht van ontv angst ter kennis werden gebracht van eiseres, als opdrachtgeefster van de werken, noch van
haar afgevaardigde bestuurder;
De omstandigheid dat eiseres door de
kennisgeving door de politie aan haar beheerder op 9 januari 1995, de rechter in
kort geding tijdig kon adieren, nog v66r
enige strafvervolging, geen afbreuk doet
aan de miskenning van het substantieel
vormvoorschrift, waardoor het stakingsbevel en de bekrachtigingsbeslissing nietig zijn, minstens als onbestaande moeten worden beschouwd,
zodat het bestreden arrest niet wettig
kon beslissen dat ondanks de afwezigheid
van kennisgeving bij aangetekende brief
aan de betrokkenen, het stakingsbevel
rechtsgeldig is (schending van artikel 68
Stedebouwwet, inzonderheid eerste, tweede
en derde lid);
tweede onderdeel,
Hoewel de Stedebouwwet niet uitdrukkelijk een termijn bepaalt waarbinnen het
proces-verbaal van vaststelling en de
bekrachtigingsbeslissing, voorzien in artikel 68 van de wet, ter kennis moeten gebracht worden van de betrokkenen, uit de
doelstelling en de aard van de bevolen
maatregel, de te volgen procedure en de
door de wet voorziene sancties voortvloeit
dat deze kennisgeving onverwijld moet geschieden;
Wanneer de opdrachtgever, de persoon of
de aannemer die de werken uitvoert, niet
aanwezig zijn op de werf, de kennisgeving bij aangetekende brief hen op de
hoogte brengt van het stakingsbevel;
Aileen de in de wet voorziene kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling en van de bekrachtigingsbeslissing de
betrokkenen toelaat kennis te nemen van
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de werken of handelingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de verleende
vergunning of zonder vergunning zouden
zijn uitgevoerd, de hoedanigheid van de
verbalisanten, en de regelmatigheid van de
bekrachtigingsbeslissing;
Eiser in conclusie benadrukte dat de
vaststelling gebeurde op 20 september 1994
en het stakingsbevel bekrachtigd werd door
de burgemeester op 22 september 1994,
doch dat het stakingsbevel en de stukken
haar slechts ter kennis werden gebracht op
9 januari 1995 door overhandiging van de
stukken aan haar bestuurder de heer Joost
Majoor, door de politiediensten, zodat de
kennisgeving van de dringende administratieve beslissing laattijdig gebeurde
(appelconclusie p. 2);
De appelrechter oordeelt dat eiseres "tijdig" op de hoogte werd gesteld van het
stakingsbevel en de stukken, op grond van
de enkele vaststelling dat zij de rechter in
kort geding kon adieren nog v66r enige
strafvervolging;
Nu de wettelijke regeling van het
stakingsbevel in artikel 68 van de
Stedebouwwet volledig losstaat van een mogelijke strafrechtelijke vervolging we gens
bouwovertreding, en dan ook geenszins een
termijn voorziet waarbinnen de strafvordering moet uitgeoefend worden, en zelfs
niet bepaalt dat het bevel door een strafvordering moet gevolgd worden, de enkele omstandigheid dat eiseres kennis
kreeg van de bevolen maatregel en de opheffing ervan vroeg v66r enige strafvervolging, waarvan te dezen overigens geen
sprake was, niet met zich kan brengen dat
zij niet manifest laattijdig verwittigd werd
van de bevolen maatregel;
Niet het ogenblik waarop een mogelijke
strafvordering aanhangig wordt gemaakt,
determinerend is om te bepalen of de kennisgeving van de genomen maatregel tijdig gebeurde, doch wel de tijd verstreken
sinds de vaststelling en de bekrachtigingsbeslissing, voorzien in artikel 68, eerste en
tweede lid, van de Stedebouwwet,
zodat het bestreden arrest niet wettig, op
grond van de vaststellingen die het bevat, eiseres' verweer, geput uit de laattijdigheid van de kennisgeving, kon verwerpen (schending van artikel 68 Stedebouwwet, inzonderheid eerste, tweede en derde
lid):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 68 van de Stedebouwwet, het
proces-verbaal van vaststelling en de

219

bekrachtigingsbeslissing van het door
de bevoegde ambtenaren gegeven
stakingsbevel bij aangetekende brief
met bericht van ontvangst ter kennis worden gebracht van de opdrachtgever en van de persoon of de aannemer die de werken uitvoert;
Dat de omstandigheid dat de door
de wet vereiste kennisgeving niet op
de door de wet voorgeschreven wijze
geschiedt niet tot gevolg heeft dat de
geldigheid van het stakingsbevel zelf
of van het bekrachtigingsbesluit wordt
aangetast;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft':
Overwegende dat noch uit artikel
68, derde lid, van de Stedebouwwet
noch uit enige andere wetsbepaling
volgt dat de erin bedoelde kennisgeving onverwijld moet geschieden;
Dat een late kennisgeving de geldigheid van het bevel niet aantast;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 68 van de wet van
29 maart 1962, houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals vervangen door artikel 24 van
de wet van 22 december 1970 en zoals gewijzigd door artikel 83, zelf ingevoegd door
het decreet van 28 juni 1984 houdende aanvulling voor het Vlaamse Gewest van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, 587, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, en 149 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld "dat (verweerster) de eerste rechter ten grieve duidt geoordeeld te
hebben dat de uitgevoerde werken
herstellings- en instandhoudingswerken
zijn die geen uitbreiding in volume met zich
meegebracht hebben zodat ze niet als een
bouwwerk in de zin van de stedebouwwet
kunnen aanzien worden en ambtshalve te
hebben overwogen dat de handhaving van
het stakingsbevel niet opportuun is want
een veel te radicale maatregel" (arrest p. 2
nr. 1), en "dat uit een beschrijvende staat
van de werken en handelingen op (20 september 1994) door de verbalisant opgesteld blijkt dat van het oude gebouw nog
recht staat: de volledige rechterzijgevel,
lengte 8,30 m, de volledige achtergevel,
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lengte 12,25 m, een deel van de voorgevel, lengte 8,25 m (4 m van de voorgevel
werd afgebroken of is ingestort), een deel
van de linkerzijgevel, lengte 4,55 m (3, 75 m
afgebroken ofingestort); dat hij vervolgt dat
aehter de nog bestaande (bakstenen) muren van het oude gebouw (voorgevel,
reehterzijgevel en aehtergevel) in 1994 een
nieuwe eonstruetie werd opgetrokken, bestaande uit 2x4 reehtopstaande metalen
steunbalken met daartussen houten platen (14 em dik) met gespoten isolatie, zonder raam- of deuropeningen, maar open aan
de linkerzijde (waar ook al reeds geen
baksteenmuur meer stond); dat daarop een
totaal nieuw zadeldak werd geplaatst, gedragen door deze metalen eonstruetie; dat
binnenin zieh enkel de restanten van de
muren van de oude woning bevinden; dat
uit de foto's blijkt dat de houten isolatieplaten wel voorzien zijn van minstens een
venster en een deur ter hoogte van de in
het vervallen gebouw voorziene venster- en
deurgaten" (arrest pp. 2-3, nr. 2), verweersters hoger beroep gegrond verklaart
en eiseres' vordering, strekkende tot opheffing van het bevel tot staking van de
werken als ongegrond afWijst, onder meer
op grond "Dat (eiseres) in besluiten stelt
(p. 5 medio) dat zij verkoos de bestaande
hoevewoning in zijn oorspronkelijke staat
te herstellen om op die manier toeh een
pereeel te kunnen bestemmen als woning,
gelet op de weigering tot woonstbestemming van het ander gebouw (de
vroegere stal). Dat uit de foto's blijkt dat de
vermeende eonstruetie uitsluitend wordt gevormd door een 14 em dikke houten
isolatiemuur aehter de bestaande muren en
onder het dak dat steunt op de ijzeren
steunpalen. Dat kraehtens artikel 44, § 1,
1. instandhoudings- of onderhoudswerken
niet vergunningspliehtig zijn. Dat voor zover de aanleg van een nieuw dak en van
isolatie aehter de bestaande gevels als
instandhoudingswerken van het bouwvallig huis voorkomen, uit de manier waarop
de noordgevel (eerste foto van stuk 4 van
(eiseres)) hogervermelde venster en deur
eehter definitief- nu (eiseres) stelt dat het
buitenwerk ondertussen volledig werd
beeindigd worden ingeplant, nl. in de houten isolatiewand en niet in de bakstenen
muur, waar deur en venster destijds waren ingebouwd, de werken niet als zuivere herstellings- of instandhoudingswerken voorkomen. Dat het hoger beroep
gegrond is" (arrest p. 4, punt 5),

terwijl het bestreden arrest noeh door bovenstaande overwegingen, noeh door enige
andere, een antwoord verstrekt op het re-
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gelmatig namens eiseres in haar appeleonclusie (p. 3 en 4, nr. 3) gevoerde verweer betreffende de opportuniteit van de
bevolen maatregel, ten betoge dat "Zoals uit
de genomen foto's blijkt, was de woning op
het ogenblik van de reehtsingang valledig opnieuw onder dak gebraeht en moest
alleen nog een klein gedeelte van een buitenmuur worden hersteld. Ondertussen zijn
de werken zo goed als beeindigd en is het
pereeel terug in zijn oorspronkelijke staat
hersteld. Gezien het preventief karakter
van het stakingsbevel is deze maatregel
dan ook volledig aehterhaald en zonder de
minste noodzaak geworden. Vekeman zegt
hierover : 'De voorzitter van de Reehtbank zetelend in kort geding op grond van
art. 68 Stedebouwwet beoordeelt enerzijds de formele wettigheid van het
stakingsbevel, maar ook de interne wettigheid en de opportuniteit van de handeling anderzijds. Bovendien put de voorzitter uit de samenhang van het gemeen reeht
en art. 68 Stedebouwwet het reeht om te
beslissen over de noodzaak en de opportuniteit (het voorkomen van willekeur van de
administratie), alsmede over de dringende
aard van de aangelegenheid' (Vekeman,
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, p. 63,
nr. 26). Uit wat hiervoor werd uiteengezet blijkt ten overvloede dat de vorm niet
werd gerespeeteerd, terwijl de noodzaak en
opportuniteit zelfs onbestaande zijn",
De voorzitter van de reehtbank, zetelend in kort geding op grond van artikel 68
van de Stedebouwwet, niet alleen de externe en interne wettigheid van het
stakingsbevel moet onderzoeken, doeh tevens de noodzaak en opportuniteit ervan
moet beoordelen;
De appelreehter zieh te dezen beperkt tot
de vaststelling dat een deel van de werken niet als zuivere herstellings- ofinstandhoudingswerken voorkomen en derhalve
vergunningspliehtig zijn, inzonderheid de
manier waarop venster en deur op de
noordgevel definitiefworden ingeplant, namelijk in de houten isolatiewand en niet in
de bakstenen muur, waar deur en venster destijds waren ingebouwd, doeh nalaat aan te duiden waarom, ondanks de
door eiseres aangevoerde omstandigheden dat de werken zo goed als beeindigd
zijn, het pereeel terug in zijn oorspronkelijke staat is hersteld, en het stakingsbevel, dat een preventief karakter heeft,
volledig aehterhaald is, toeh niet de opheffing van de maatregel moet bevolen worden,
zodat het bestreden arrest door zieh te
beperken tot een onderzoek naar de
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externe en interne wettigheid van de maatregel en de opheffing van de maatregel te
weigeren, zonder zijn noodzaak en opportuniteit te beoordelen en het door eiseres
ter zake gevoerd verweer, hiervoren aangehaald, te beantwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 van de gecobrdineerde Grandwet), en tevens de artikelen 68, vierde lid,
Stedebouwwet en 587, 2° Gerechtelijk Wethoek schendt :

Overwegende dat het arrest niet
voorbijgaat aan de omstandigheid dat
de bouwwerken bijna voltooid waren,
maar, eensdeels vaststelt dat volgens
eiseres ''het buitenwerk ondertussen
volledig werd beeindigd", anderdeels
oordeelt dat de werken vergunningsplichtig waren en er te dezen zonder
vergunning werd gebouwd; dat de
appelrechter aldus de beeindiging van
de werken in zijn beoordeling betrekt;
Dat het arrest op die gronden beslist, zonder de motiveringsplicht te
miskennen en de in het middel aangewezen wetsbepalingen te schenden, dater voldoende gronden waren om het stakingsbevel te handhaven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 februari 1997 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Geinger en Houtekier.
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NIETIGVERKLARING- AKTEN EN REGLEMENTEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDENADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - BEGRIP.

2° RAAD VAN STATE -

AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING- GRENZEN -AKTE VAN
EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP- OPRICHTING DOOR
EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CONTROLE DOOR DE OVERHEID- BESLISSINGEN
BINDEND VOOR DERDEN- ONTSTENTENISAKTE VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3° VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN- OPRICHTING DOOR EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CONTROLE DOOR DE
OVERHEID - BESLISSINGEN BINDEND VOOR
DERDEN- ONTSTENTENIS- GEVOLG- AKTE
VAN DE RAAD VAN BESTUUR- BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING- BEVOEGDHEID VAN DE
RAAD VAN STATE- GRENZEN.

1o Instellingen opgericht of erkend door de

federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een
openbare dienst en niet behoren tot de
Rechterlijke ofWetgevende Macht, zijn in
beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt
bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden (1).
(Art. 14 Wet Raad van State.)
2° en 3° De Raad van State, Afdeling administratie, is niet bevoegd om te oordelen over een vordering tot nietigverklaring van de beslissing van de raad van
bestuur van een naamloze vennootschap
die - ook al is ze opgericht door een administratieve overheid en onderworpen
aan een verregaande controle van de overheid en al wordt haar een taak van algemeen belang toevertrouwd - geen beslissingen kan nemen die derden kunnen
binden en dus haar privaatrechtelijk karakter niet verliest (2). [Artt. 144 en 145
Gw. (1994), 92 en 93 (1831) en 14 Wet
Raad van State.]
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VERENIGDE KAMERS-

14 februari 1997

1° RAAD VAN STATE

-AFDELINGADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT

(1) Zie cone!. O.M. en, inzonderheid, het aldaar (nr. 2) aangehaalde arrest van de verenigde kamers van het Hofvan 27 nov. 1957, met
cone!. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt.
(2) Zie cone!. O.M.
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(GIMVINDUS . TRANS DOMUS FLANDRIA N.V,
MALEvE T. BATAILLIE)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd :
Bij arrest van 30 april 1996 van de vierde
kamer van de Raad van State, Mdeling Administratie - waartegen de voorziening gericht is - werd het besluit van de raad van
bestuur van de N.V. Gimvindus (thans N.V.
Domus Flandria) van 18 juli 1989 houdende de benoeming van eiser, dhr. Roger Maleve, tot directeur van deze vennootschap vernietigd, wegens schending
van het gelijkheidsbeginsel.
De Raad van State heeft - om tot deze
beslissing te komen - op de door eisers opgeworpen en door het auditoraat bijgetreden exceptie van onbevoegdheid afwijzend beschikt.
Eisers hadden nl. opgeworpen dat de N.V.
Gimvindus geen administratieve overheid was, in de zin van artikel14 van de bij
K.B. van 12 januari 1973 gecotirdineerde
wetten op de Raad van State, zodat de
Raad van State onbevoegd was om haar beslissing te vernietigen.
Het Hof doet, krachtens art. 33 van deze
gecotirdineerde wetten en art. 609, 2",
Ger.W. uitspraak over de voorziening tegen een arrest van de afdeling administratie van de Raad van State dat afwijzend beschikt op een declinatoire exceptie gesteund
op de grond dat de eis tot de bevoegdheid
van de rechterlijke overheid behoort.
Hoewel deze exceptie niet expliciet als zodanig gefundeerd was en eiseres, nl., ingaand op de anticipatie van eiser in het
annulatieberoep zelf, louter de bevoegdheid van de Raad betwistte, zonder ook
voor te houden dat de rechterlijke overheid bevoegd was, is het duidelijk dat de
hoogste administratieve rechter enkel een
toegewezen bevoegdheid heeft en dat geen
derde soort overheid met jurisdictionele bevoegdheid bestaat.
De voorziening is rechtsgeldig aan verweerder betekend op 5 juni 1996 en neergelegd ter griffie van het Hof op
7 juni 1996, d.i. binnen de bij art. 1, eerste lid, van het besluit van de Regent van
23 augustus 1948 en de art. 1073 e.v.
Ger.W. bepaalde vormen en termijn en is
derhalve ontvankelijk.
Over het middel :
1. Luidens artikel14 Wet Raad van State
doet deze Raad uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiele, hetzij op
straffe van nietigheid voorgeschreven vor-
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men, overschrijding of afwending van
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de verscheidene administratieve overheden (of tegen de administratieve beslissingen in betwiste zaken).
De wet definieert het begrip "administratieve overheid" niet. Rechtspraak,
hoofdzakelijk van de Raad van State, en
rechtsleer hebben het derhalve inhoud gegeven en wisselende criteria gehanteerd (3).
Over de zgn. "negatieve" criteria - organen van de Wetgevende en Rechterlijke
Macht worden in de regel uitgesloten - bestaat terecht geen noemenswaardige discussie. Zoveel temeer bestaat deze m.b.t. de
organen van de administratieve orde en ze
komt tot een hoogtepunt zodra men de
(3) Over de problematiek werden geraadpleegd:
M.A. FLAMME, "Service public et puissancejlublique, mythes ou realites", in Miscellanea WJ.
Ganshofvan der Meersch, deel III, Bruylant,
Brussel, 1977, p. 477-492;
P. ORIANNE, Droit administratif, T.I., Bruylant,
Brussel, nr. 14, p. 41, Perspectives d'evolution du
droit de la decentralisation par services, A.P (T).,
1978-79, p. 17 -23;
J. HOEFFLER, L'attribution aux universites libres d'une parcelle de la puissance publique, J. T.,
1982, p. 629-635;
G. KEDTGEN, Les entreprises publiques et le
droit des societes, in Liber amicorum Frederic Duman, Kluwer, 1983, p. 173-187;
W. LAMBRECHTS, De evolutie van het begrip administratieve overheid, T.B.P., 1987, p. 357366;
PH. QuERTAINMONT, Droit administratif de
l'economie. L'interventionnisme economique public et les relations entre L'Etat et les entreprises,
E. Story-Scientia, Brussel, 1987;
Centre interuniversitaire de droit public. Interuniversitair Centrum van Staatsrecht. Les nouveaux modes d'intervention des pouvoirs publics dans l'entreprise. De nieuwe vormen van
overheidstussenkomst in de onderneming, met de
bijlagen van : F. Delperee, P. Delahaut, H. Swennen, K. Van Hulle, J. LeBrun, L.P. Suetens, en
S. Swartenbroux-Vanderhaegen, P. Orianne, G.
Craenen, Bruylant, Brussel, 1988;
G. BoLAND, La notion d'autorite administrative, A.P(T.), 1988, p. 81-85;
B. PEETERS, De continufteit van het overheidsondernemen, Maklu, Antwerpen, 1989;
D. DEoM, Le statutjuridique des entreprises publiques, E. Story Scientica, Brussel, 1990;
J. SALMON, Le conseil d'Etat, Bruylant, Brussel, 1994;
A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratiefrecht, Kluwer, Antwerpen, 1996.

Nr. 88

HOF VAN CASSATIE

grenszone betreedt van het steeds ingrijpender overheidsinitiatief in het hedendaags economisch gebeuren en waarbij de
overheid alsmaar aangepaste privaatrechtelijke instrumenten, zoals holdings en handelsvennootschappen, gaat hanteren.
De wet van 2 april 1962 tot oprichting
van een nationale investeringsmaatschappii en van erkende gewestelijke investeringsmaatschappijen (4) waarvan de werking verruimd werd door de wetten van
30 maiut 1976, houdende organisatie van
het economisch overheidsinitiatief (5) en
4 augustus 1978 tot economische herorientering (6) hebben die mogelijkheid geboden. Ook de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven (7) is in dit
opzicht te vermelden.
Voor het eerst heeft uw Hof te oordelen
of een krachtens die wet van 2 april 1962
opgerichte naamloze vennootschap als een
administratieve overheid moet beschouwd
worden, waarvan een akte de annulatiebevoegdheid van de Raad van State wettigt.
Reeds in 1952- toen uw Hofvoor het
eerst cassatieberoepen op grond van art. 33
Wet Raad van State te beoordelen kreegheeft proc.-gen. Cornil terecht gewezen op
de buitengewone omzichtigheid waarmee
deze nieuwe opdracht van het Hof diende
benaderd te worden (8).
Dit is vanzelfsprekend vandaag niet anders telkens wanneer de grenzen van de
toegewezen bevoegdheid van het hoogste
administratieve rechtscollege van het land
dienen bepaald te worden. Maar de opdracht is nog kieser omdat de grenszone zoveel ruimer geworden is.
2. De Raad van State oordeelt dat uit de
oprichtingsgeschiedenis van de N.V. Gimvindus en uit haar statutaire bepalingen
blijkt dat ze een taak van algemeen belang vervult, m.n. het bevorderen van het
economisch overheidsinitiatief en onder vergaande controle van de Vlaamse Executieve valt, zodat ze als een administra(4) B.S. van 18 april 1962.
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tieve overheid te beschouwen is, ook al
heeft ze de vorm van een handelsvennootschap aangenomen en is ze niet bevoegd om
aan anderen eenzijdig bindende beslissingen op te leggen; meer bepaald wat dit laatste betreft, oordeelt de Raad:
"dat het niet is omdat de Raad van State
het toegerust zijn van een orgaan van
de rechtspersoon met eenzijdige beslissingsmacht als positief criterium heeft gehanteerd om haar bevoegdheid te bepalen, het ontberen van die eenzijdige
beslissingsbevoegdheid aan bepaalde organen hun kwalificatie van administratieve overheid ontneemt".
In zijn arrest nr. 19.776, Scheuermann
van 27 juli 1979 (9) -had de Raad van
State nl. geoordeeld dat - om van een orgaan van een rechtspersoon (in casu de
raad van bestuur van een vrije universiteit) een administratieve overheid in de zin
van artikel14 Wet Raad van State te rnaken, "in de tweede plaats vereist is dat de
wetgever, omdat hij de voorziening in een
bepaalde collectieve behoefte van algemeen nut acht (d.i. de eerste vereiste), de
organen van de rechtspersoon heeft toegerust met dat uitzonderlijk werktuig dat het
openbaar gezag is, zijnde de exorbitante bevoegdheid om in het rechtsverkeer ter verwezenlijking van doeleinden die van algemeen belang zijn eenzijdig aan anderen
bindende verplichtingen te kunnen opleggen, meer bepaald door de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig te bepalen, of door de verplichtingen van die
anderen eenzijdig vast te stellen, welke verplichtingen onder meer kunnen bestaan in
het moeten erkennen of ondergaan van bevoegdheden of rechten welke door het met
het openbaar gezag toegerust orgaan aan
derden worden gegeven".
De beslissingsbevoegdheid is een zeer belangrijk criterium omdat het aanduidt dat
het administratief orgaan een deel van de
openbare macht toegewezen kreeg. Dit criterium, deze "gouden regel", stelt alle andere in de schaduw (10).
Dit arrest effende de weg voor het arrest nr. 21.467 Franssens, van 16 oktober 1981 (11). Daaruit blijkt dat organen

(5) B.S. van 1 april 1976.
(6) Bijvoegsel bij het B.S. van 17 aug. 1978.
(7) B.S. van 27 maart 1991.
(8) Conclusie voor Cass. (Ver.K.), 11 jan. 1952,
Pas., 1952, 248, en 27 nov. 1952, Pas., 1953, 184
(telkens twee arresten).

(9) Verzameling van de arresten van de Raad
van State, Afdeling Administratie, p. 908.

(10) J. HOEFFLER, /.c., p. 631; W.
I.e., p. 360.
(11) Verzameling, blz. 1438.

LAMBRECHTS,
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die doorgaans niet als administratieve overheden kunnen worden beschouwd (in casu
een examencommissie van een vrije universiteit) voor bepaalde handelingen toch
kunnen worden onderworpen aan het toezicht van de Raad van State die zich dan
ook bevoegd achtte om een beslissing van
deze examencommissie te vernietigen, omdat "de beslissingen van de organen van
een universiteit met betrekking tot het uitreiken van academische diploma's waartoe zij wettelijk bevoegd zijn, rechtsgevolgen voor derden hebben".
Dit essentieel bestanddeel vindt men terug in de begripsomschrijving van de eminente procureur-generaal bij uw Hof,
Hayoit de Termicourt, die een essentiele rol
speelde bij de totstandkoming van de wet
van 23 dec. 1946 houdende oprichting van
de Raad van State (12) :
« Ont le caractere d'autorites administratives, visees par l'article 9 de la loi du
23 decembre 1946, les institutions ou organes, ne ressortissant pas au pouvoir judiciaire ou au pouvoir legislatif, crees par
un pouvoir public pour assurer un service public ou d'interet public, dont le pouvoir public etablit et peut modifier les regles
d'organisation et de fonctionnement, ou statuts. Precisement parce que le pouvoir de
decision est l'une des caracteristiques de
l'autorite administrative, ce ne sont que les
actes se rattachant a l'exercice de ce pouvoir qui sont soumis au controle du Conseil d'Etat" (13).

Op een voorziening van de N.M.B.S. tegen het arrest van 3 feb. 1955 gewezen door
de Raad van State, afdeling administratie, is uw Hof, in Verenigde Kamers, bij
voormeld arrest van 27 nov. 1957 (14) deze
conclusie bijgetreden in de volgende bewoordingen: "dat de wet aldus aan de
maatschappij de macht toekent beslissingen te nemen welke ten opzichte van derden gevolgen hebben"; waaruit afgeleid
werd dat het bestreden arrest eiseres terecht als een administratieve overheid in de
zin van artikel9 (thans 14) van de wet van
23 dec. 1946 beschouwd had, zodat de voorziening verworpen werd.
(12) Proc.-gen. Cornil, concl. voor Cass., 11 jan.
1952, l.c.
(13) Concl. voor Cass., 27 nov. 1957 (Pas., 1958,
I, 328), geciteerd door M. Dumont, Ann. not., enz.,
1961, 194-195 en overgenomen door W. LAMBRECHTS, l.c., p. 357.
(14) An: Verbr., 1958, 190.
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3. Het eerste onderdeel van het enig middel- afgeleid uit de schending van de artt.
144 en 145 van de Grondwet en van de
artt. 7 en 14 Wet Raad van State- stelt
dat de N.V. Gimvindus geen bevoegdheid
heeft om in het rechtsverkeer op grond van
louter eenzijdige wilsuitingen rechtstreeks
verbintenissen te doen ontstaan in hoofde
van een of meerdere personen, hetgeen een
noodzakelijk kenmerk is van elke administratieve overheid. Nadat hij vastgesteld
had dat de N.V. Gimvindus die bevoegdheid niet heeft, had de Raad van State
moeten vaststellen dat deze vennootschap
dus geen administratieve overheid was en
zich dus onbevoegd moeten verklaren om
kennis te nemen van een vordering tot nietigverklaring van een beslissing die een loutere eenzijdige wilsuiting van een niet-administratieve overheid is.
Het artikel 7 bepaalt dat de afdeling administratie (o.m.) uitspraak doet bij wijze
van arrest in de gevallen voorzien bij deze
wet en de bijzondere wetten. Het arrest dat
vooraf een exceptie van onbevoegdheid afwijst is formeel wettig. Maar voor het overige lijkt me dit onderdeel om de volgende
redenen gegrond.
Een eerste en voor de hand liggende
vaststelling is dat de raad van bestuur van
een naamloze vennootschap, d.i. bij uitstek een rechtspersoon van privaatrecht,
normaliter geen administratieve overheid is.
Een volgende bemerking is dat deze
rechtsvorm dit nochtans niet meteen uitsluit; in elk geval niet wanneer, zoals in de
hedendaagse rechtsleer, het accent steeds
meer komt te liggen op het functioneel criterium tot bepaling van een administratieve overheid, naast het organieke en het
controle-criterium.
Dit kan o.m. het geval zijn wanneer deze
vennootschap (krachtens de wet) is opgericht door de openbare overheid met het
(uitsluitend) doel in te staan voor het algemeen belang. Maar, hoewel de overheid
steeds meer op privaatrechtelijke vormen
beroep doet, deze criteria zijn allerminst beslissend op zichzelf.
Om zijn bevoegdheid op grond van art.
14 Wet Raad van State te kunnen bepalen dient de Raad van State ambtshalve en desgevallend ook uitgebreider op een opgeworpen exceptie van onbevoegdheid - te
antwoorden op de vraag of de rechtspersoon (of zijn orgaan) wiens akte het voorwerp van een annulatieberoep is, inderdaad een in deze bepaling bedoelde
"administratieve overheid" is.
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Dus heeft de Raad uiteraard met reden
onderzocht of eiseres, een naamloze vennootschap, die door verweerder, ter verantwoording van de bevoegdheid van de
Raad, als een administratieve overheid beschouwd wordt, terwijl eiseres reeds betwistte deze hoedanigheid te hebben, wel
degelijk die hoedanigheid had en, bij ontstentenis van wettelijke definitie, nagegaan of de daartoe o.m. door zijn rechtspraak bepaalde criteria voldoende verenigd
waren. De Raad heeft geoordeeld dat dit
het geval is, ook al erkent hij dat een door
zijn rechtspraak gehanteerd positief criterium te dezen afwezig is.
Maar aangezien de bevoegdheid van de
Raad slechts toegewezen is, client de justitiele rechter, die de door de artikelen 144
en 145 Grondwet gewaarborgde volheid van
bevoegdheid heeft - en dus het Hof, dat de
opperste controle heeft over deze
bevoegdheidsverdeling, uiteraard binnen de
grenzen van het middel - een andere logica te volgen en uit te gaan van een heel
ander initieel gegeven: de naamloze vennootschap die zich als evidentie opdringt.
Met name is de cruciale vraag te dezen niet
te weten of eiseres, naamloze vennootschap, inderdaad voldoende criteria verenigt om een administratieve overheid te
"worden" maar wel of een naamloze vennootschap, ook al is ze opgericht door een
administratieve overheid, al streeft ze opdrachten en doelstellingen van openbaar of
algemeen belang na en al is ze aan een vergaande controle van die of van een andere overheid onderworpen, hierdoor haar
privaatrechtelijk karakter verliest.
En het antwoord lijkt me ontkennend te
moeten zijn.
Hoewel niet alle administratieve overheden tevens over een verordenende bevoegdheid beschikken komt het me voor dat
een rechtspersoon van privaatrecht dit "imperium" wel behoeft opdat hij zijn eigen
aard zou verliezen - minstens wat bepaalde rechtshandelingen betreft - en dat
overheidsinitiatief en -controle en het vervullen van een taak van algemeen belang
hiervoor niet volstaan.
Zonder deze verordenende bevoegdheid
kan een akte als de door het bestreden arrest vernietigde - slechts een eenzijdige
wilsuiting van een naamloze vennootschap
of van een "niet-administratieve overheid"
zijn.
Om aan een rechtspersoon van privaatrecht deze "exorbitante macht" toe te kennen, die het (federaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk of andersoortig)
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openbaar gezag hoofdzakelijk kenmerkt en
die, hoewel ze de dienst van het algemeen
belang doeltreffender maakt en daarvoor
ook wordt toegekend, in een democratisch
bestel dus nochtans enkel kan toegewezen zijn, is daartoe een uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de reeds gevestigde
overheid vereist.
Omgekeerd zal die overheid, die overwegend beroep doet op privaatrechtelijke
instrumenten, dan ook in hogere mate onderworpen worden aan de regels van privaatrecht, die o.m. de marktmechanismen
en de verantwoordelijkheid van de eigenlijke ondernemers beheersen.
Emeritus eerste voorzitter van de Raad
van State, prof. A. Mast leerde dat administratief recht een uitzonderingsrecht is
omdat de eisen gesteld door de werking van
de openbare dienst op vele gebieden afwijkingen van gemeenrecht opleggen (15).
En prof. M.A. Flamme schrijft: "Bien entendu, il ne suffit pas qu'une activite
exercee par une personne ou par un organisme prive presente des caracteres incontestables d'interet general pour qu'elle cesse
d'etre une activite purement privee et
qu'elle soit elevee ala dignite de 'Mission
de service public'. Il faut egalement que cet
organisme se soit vu conferer des prerogatives de puissance publique (16).
Daarbij komt dat eiseres klaarblijkelijk niet eens een openbare dienst verzekert, waarvan de beslissingsbevoegdheid
meestal een essentieel kenmerk is.
Overigens wordt dit kenmerk niet genoemd in het eerste onderdeel, (zelfs niet
als ontbrekend in het tweede onderdeel),
evenmin in de toelichting tot het middel en,
vooral, in het bestreden arrest zelf niet als
functie aan eiseres toegeschreven.
Welnu, uit de voorbereiding van de wet
van 2 april 1962 betreffende de nationale [thans federale (17)] investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen en van haar ingrijpende wijzigingen door de wetten van
30 maart 1976 en 4 augustus 1978 blijkt
(15) Op.cit., nr. 63, p. 75.
(16) Droit administratif, t. I., Bruylant, Brussel, 1989, nr. 14, p. 41.
(17) Zoals gewijzigd bij art. 2, 3e lid, K.B. 16
juni 1994 (J3.S., 28 juni 1994).
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niet dat de wetgever enige administratieve overheid zou hebben gemachtigd eenzijdige beslissingsbevoegdheid aan een privaatrechtelijke vennootschap toe te
vertrouwen.
De in het aan de bestreden beslissing
voorafgaand verslag van de adjunctauditeur bij de Raad van State en in de toelichting van de voorziening reeds geciteerde
parlementaire stukken laten inderdaad blijken dat aan de G.I.M.'s "dezelfde macht
wordt verleend als aan een prive-holding"
(18); en "dat de vennootschappen waarin de
N ationale Investeringsmaatschappij een
participatie aanhoudt (. .. ), een private aard
en een gehele actiemogelijkheid behouden, zoals de vennootschappen die deel uitmaken van een private en financiele groep,
o.m. inzake aanbesteding van werken, levering en diensten. Ret feit dat de Nationale Investeringsmaatschappij in die vennootschappen een overwegend belang heeft,
moet ze niet tot de kring der entiteiten
doen behoren waartoe de regels die op de
Staat van toepassing zijn, worden uitgebreid" (19).
Dit is het citaat van wat de regering
heeft gepreciseerd "wat betreft de bernerking van de Raad van State over de toepassing op de vennootschappen die van de
N ationale Investeringsmaatschappij afhangen, van de toekomstige wet met betrekking tot de aanbesteding van werken,
leveringen en diensten". Hoewel deze precisering dus specifiek op deze materie gericht was, is de geest van het antwerp toch
wel dat bedoelde vennootschappen "hun"
(20) private aard in het algemeen behouden.
En het moet inderdaad beaamd worden dat er geen reden is om een ander
standpunt in te nemen t.a.v. de vennootschappen waarin de G.I.M. participeert.
Ook de gespecialiseerde rechtsleer benadrukt het essentieel privaatrechtelijk karakter van de zgn. openbare ondernemingen. Omtrent de inmenging van de
benoemende en mandaterende overheid
werd gezegd: "Ces instructions ne peuvent cependant pas revetir un caractere im-

peratif sous peine de nier le role des organes sociaux. C'est a l'administrateur public
compte tenu de sa double mission et sous
sa responsabilite propre de chercher a concilier les instructions avec !'interet de la Societe elle-meme" (21).
T. a.v. de werking van de openbare ondernemingen geldt in beginsel het privaat, inzonderheid het handels- en
vennootschapsrecht (22).
D. Deom, in een diepgaande studie over
deze ondernemingen stelt vast "qu'elles
s'inscrivent en dehors du concept de service public et du champ d'application des
principes et des mesures du droit public en
general" (23); na meer bepaald over de
openbare investeringsmaatschappijen te
hebben geschreven : "Rien ne permet done
d'evoquer a leur propos l'idee d'un processus de quasi-nationalisation, !'element de
contrainte juridique qui caracterise celle-ci
faisant ici totalement defaut" (24); en verder, m.b.t. het contentieux, en met verwijzing naar het arrest Franssens: "Si la loi attribue a des personnes privees une
prerogative d'action unilaterale, cette personne privee doit, pour les besoins de la
cause, etre consideree comme une autorite administrative" (25), d.i. dus in die
mate beperkt.
4. De N.V. Gimvindus werd op 16 februari 1989 opgericht door de N.V. Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor
Vlaanderen (G.I.M.V.), haar enige aandeelhouder.
De N.V. G.I.M.V. en haar gespecialiseerde
dochtervennootschappen- in casu de N.V.
Gimvindus - hebben luidens art. 2, § 2,
juncto art. 4, § 4, van de wet van
2 april 1962 "tot doel het economisch
overheidsinitiatiefte bevorderen". Op grand
van art. 2, § 2 juncto art. 4, § 5 van diezelfde wet heeft de N.V. Gimvindus tevens "tot doel bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van de industriele politiek van
de Staat". Zij is verplicht "alle opdrachten te vervullen" die haar bij decreet of bij
(21) G.

(18) Memorie van toelichting van 19 jan. 1976
bij het ontwerp van wet houdende organisatie van
het economische overheidsinitiatief(Gedr.St., Senaat, 766 (1975-1976), nr. 1, p. 7.
(19) Ibid., p. 10 (i.p.v. p. 11, zoals geciteerd).
(20) En niet "een" zoals in de toelichting van
de voorziening geciteerd.
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KEUTGEN,

op.cit., p. 185.

(22) L.P. SUETENS en S. SWARTENBROUXV ANDERHAEGEN, Evolutie van het be grip "openbare dienst", in : De nieuwe vormen van
overheidstussenkomst en onderneming, o.c., p. 301.
(23) Op.cit., p. 139.
(24) Ibid., p. 39.
(25) Ibid., p. 148.
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besluit van de Vlaamse Executieve worden toevertrouwd. Luidens art. 2, § 4,
juncto art. 4, § 5 tenslotte k~ de N.V.. Gimvindus actief deelnemen aan het mdustrieel financieel en commercieel beheer
van d~ ondernemingen die zij opricht of
waarin zij belangen heeft".
En blijkens haar statuten heeft de vennootschap tot doel voor eigen rekening of in
deelneming met derde~, bij te dragen i;ot de
op:r:ichting, de vesti~mg en .de ontwikkeling van ondernemingen die een economisch belang hebben voor het Vlaamse
west en beoogt ze mede de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen
waarin ze participeert te stimuleren, te
plannen en te coordineren.
De Raad van State oordeelt dat de
Vlaamse overheid over de N.V. Gimvindus een vergaande controle uitoefent maar
neemt aan dat de vennootschap niet bevoegd is om aan anderen eenzijdig bindende verplichtingen op te leggen e~ stelt
als regel "dat (... ) het ontberen v!ill die eenzijdige beslissingsbevoegdheid aan bepaalde organen (van een rechtspersoon)
hun kwalificatie van administratieve overheid (niet) ontneemt". Het orgaan wordt te
dezen evenwel niet nader bepaald. Maar
het is duidelijk dat het besluit van de raad
van bestuur van de vennootschap het voorwerp is van het annulatieberoep.
Noch het feit dat ze niet onderworpen is
aan de wet van 16 maart 1954, noch het
"bijkomstig" gegeven dat zij de vorm heeft
aangenomen van een handelsvennootschap,
noch de vaststelling dat ze, om haar maatschappelijk doel ~e verwezenlij~e~, verrichtingen doet die aanleunen bl] die van
een holding, noch zijn eerdere rechtspraak
die de bedoelde aan een orgaan van de
rechtspersoon toegekende bes~~singsmacht
als positief criterium voor ZIJn bevoegdheid hanteerde hebben de Raad van State
kunnen belette~ de N.V. Gimvindus "in wezen" als een administratieve overheid te beschouwen. In het kader van het actueel bevoegdheidscontentieux kan, met het
privaatrecht als uitgangspunt, deze "omgekeerde" en "bijkomstige" redenering, zoals gezegd, evenmin aangehouden worden.
In deze omstandigheden lijkt me de Raad
van State niet zonder schending van art. 14
Wet Raad van State en van de in de artt.
144 en 145 Gw. bepaalde bevoegdheid~
regeling de N.V. Gimvindus als een administratieve overheid te hebben beschouwd
en zich derhalve bevoegd te hebben verklaard om over de gevorderde vernieti-

q-e-

ging van een akte die niet van zodanige
overheid uitging uitspraak te doen.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. C.96.021l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 30 april 1996 door de
Raad van State, afdeling Administratie, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 144 en 14.5 van de gecoordineerde Grondwet, (de artikelen 92 en
93 van de oude Grondwet) en van de artikelen 7 en 14 van de wetten op de Raad
van State, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973,
doordat de Raad van State de door eisers in hun regelmatig aan de Raad van
State voorgelegde samenvattende ~emo
rie van antwoord en laatste memone aangevoerde exceptie van onbevoegdheid van
de Raad van State verwerpt, zich bevoegd
verklaart om kennis te nemen van het door
verweerder ingediend beroep en vervolgens overgaat tot vernietiging van het besluit van 18 juli 1989 houdende benoeming van tweede eiser tot cassatie tot
directeur op de gronden :
"dat (eerste eiseres) werd opgericht door
de N.V. GIMV, ter verwezenlijking van een
van haar opdrachten in artikel5, § 2 van
haar statuten omschreven, te weten het bevorderen van het economisch overheidsinitiatief; dat de N.V. GIMV 'Y:erd opgericht krachtens een wet, dat ZIJ een taak
van algemeen belang vervult; dat zij onderworpen is aan de controle van de overheid; dat die overheid het laatste woord
heeft over haar voortbestaan; dat alzo de
oprichter van (eerste eiseres) een a~mini
stratieve overheid is; dat (eerste eiseres)
werd opgericht door een administratieve
overheid, op initiatiefvan d~.Vlaamse regering; dat uit de (... ) wettehJke e.n statutaire bepalingen kan worden afgeleid dat .de
N.V. Gimvindus opdrachten en doelstellmgen van openbaar of algemeen belang nastreeft; dat luidens artikel 22, par. 2 van
haar statuten, bij de N.V. Gimvindus een
commissaris van de Executieve wordt benoemd op voordracht van ~e gemeen~~haps
minister die de Economie onder ZIJn bevoegdheid heeft, als mede een gemachtigde
van Financien, op voordracht van de
gemeenschapsminister die de rynancien en
begroting onder zijn bevoegdhe1d heeft; dat
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de commissaris van de Executieve binnen drie kalenderdagen elke beslissing die
hij in strijd mocht achten met de belangen van het Vlaamse Gewest, mag opschorten en aangeven aan de gemeenschapsminister die de Economie onder zijn
bevoegdheid heeft; dat evenzo de gemachtigde van Financien binnen dezelfde termijn elke beslissing met budgettaire en financiele weerslag voor het Vlaamse
Gewest, die hij in strijd mocht achten met
bovengenoemd belang, mag opschorten en
aangeven aan de gemeenschapsminister bevoegd voor de Financien; dat indien de betrokken gemeenschapsminister binnen vijftien dagen na de aangifte geen uitspraak
heeft gedaan, de beslissing mag worden uitgevoerd; dat hieruit een vergaande controlebevoegdheid van de Vlaamse Executieve
blijkt; dat vanuit de zoeven gemaakte analyse de N.V. Gimvindus in wezen als een
administratieve overheid te beschouwen is;
dat noch het feit dat de N.V. Gimvindus
evenmin trouwens als de N.V. GIMV onderworpen is aan de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (. .. ), noch het
bijkomstig gegeven dat zij de vorm heeft
aangenomen van een handelsvem1ootschap,
aan de conclusie afbreuk doet; dat evenmin de door de (eisers) in de laatste memarie gemaakte opmerking dat de N.V.
Gimvindus niet bevoegd is om aan anderen eenzijdig bindende verplichtingen op te
leggen tot een andere conclusie leidt; dat
het niet is omdat de Raad van State het
toegerust zijn van een orgaan van de
rechtspersoon met een eenzijdige beslissingsmacht als een positief criterium heeft gehanteerd om haar bevoegdheid te bepalen, het ontberen van die eenzijdige
beslissingsbevoegdheid aan bepaalde organen hun kwalificatie van administratieve overheid ontneemt; dat (. .. ) de meeste
verrichtingen waarmee de N.V. Gimvindus haar maatschappelijk doel beoogt te
verwezenlijken, verrichtingen zijn die aanleunen bij die van een holding; dat uiteraard dergelijke privaatrechtelijke verrichtingen niet onder de controlebevoegdheid
van de Raad van State vallen, maar dat dit
niets afdoet aan de vaststelling dat de N.V.
Gimvindus in wezen een administratieve
overheid blijft; dat de bestreden beslissing, namelijk de benoeming van de directeur van de vennootschap, dus van een orgaan van die administratieve overheid
zelve, niet te beschouwen is als een privaatrechtelijke handeling die onttrokken
wordt aan de wettigheidscontrole van de
Raad van State; dat weliswaar tussen de
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(eerste eiseres) en (tweede eiser) een arbeidsovereenkomst werd gesloten; dat, echter, het sluiten van die overeenkomst is
voorafgegaan door een van die overeenkomst afscheidbare beslissing van de Raad
van Bestuur van de (eerste eiseres) om de
(tweede eiser) tot directeur van eerst genoemde partij te benoemen; dat voor die beslissing, de thans bestredene, de Raad van
State bevoegd is; dat de exceptie van onbevoegdheid niet kan worden aangenomen",

terwijl, eerste onderdeel, eerste eiseres
geen bevoegdheid heeft om in het rechtsverkeer op grond van louter eenzijdige
wilsuitingen rechtstreeks verbintenissen te
doen ontstaan in hoofde van een of meerdere personen, hetgeen een noodzakelijk
kenmerk is van elke administratieve overheid; nu de Raad van State vooraf oordeelt dat eerste eiseres dergelijke bevoegdheid ontbeert, hij vervolgens noodzakelijkerwijze had dienen vast te stellen dat
eerste eiseres geen administratieve overheid is en dat haar beslissing van 28 september 1989 geen voor vernietiging vatbare administratieve rechtshandeling is,
maar een loutere eenzijdige wilsuiting van
een niet-administratieve overheid waaruit volgt dat de Raad onbevoegd is om kennis te nemen van een vordering tot nietigverklaring van de beslissing van 18 juli
1989 van de raad van bestuur van eerste
eiseres en dergelijke betwisting behoort tot
de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
(schending van de artikelen 144 en 145 van
de Grondwet en van de artikelen 7 en 14
van de gecoordineerde wetten op de Raad
van State);
en terwijl, tweede onderdeel, de loutere
vaststelling dat een rechtspersoon werd opgericht krachtens een wet, dat ze een taak
van algemeen belang vervult, dat ze onderworpen is aan de controle van de overheid niet noodzakelijkerwijze tot gevolg
heeft dat deze rechtspersoon als een administratieve overheid moet gekwalificeerd worden en dat deze rechtspersoon
voor vernietiging vatbare administratieve
rechtshandelingen kan stellen waaruit volgt
dat de Raad van State op grond van deze
loutere vaststellingen niet naar recht kon
oordelen dat eerste eiseres een administratieve overheid is met de mogelijkheid tot
het stellen van administratieve rechtshandelingen waarvan de vernietiging tot zijn
bevoegdheid behoort (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en van
de artikelen 7 en 14 van de gecoordineerde
wetten op de Raad van State);
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en terwijl, derde onderdeel, eerste eiseres, op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing nam niet voldeed aan het organiek criterium, waarop de Raad van State
steunt om de publiekrechtelijke aard van
een rechtspersoon afte leiden, nu eerste eiseres een privaatrechtelijke vennootschapsvorm heeft en niet opgericht is door of
krachtens een wet of decreet, waaruit volgt
dat de Raad van State niet naar recht kon
oordelen dat eerste eiseres een publiekrechtelijke rechtspersoon is waarvan de beslissingen vatbaar zijn voor vernietiging
door de Raad van State (schending van aile
in het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel14
van de gecotirdineerde wetten op de
Raad van State, de Raad van State
uitspraak doet over de beroepen tot
nietigverklaring wegens overtreding
van hetzij substantiele, hetzij op
stra:ffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheidene administratieve overheden
of tegen de administratieve beslissingen in betwiste zaken;
Dat instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de
overheid van de gemeenschappen en
gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare
dienst en niet behoren tot de Rechterlijke of Wetgevende Macht, in beginsel administratieve overheden zijn, in
zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd
en z~j beslissingen kunnen nemen die
derden binden;
Dat een naamloze vennootschap, ook
al is zij opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de overheid, maar die geen
beslissingen kan nemen die derden
kunnen binden, haar privaatrechtelijk karakter niet verliest; dat hiervoor niet terzake doet dat haar een
taak van algemeen belang wordt toevertrouwd;
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Overwegende dat de N.V. Gimvindus, thans N.V. Domus Flandria, opgericht werd op 16 februari 1989
door de N.V. Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV), haar enige aandeelhouder;
Dat, blijkens haar statuten, die vennootschap tot doel heeft voor eigen rekening of in deelneming met derden
bij te dragen tot de oprichting, de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen die een economisch belang
hebben voor het Vlaamse Gewest, en
mede beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert, te stimuleren, te plannen en te cotirdineren;
Dat de Raad van State oordeelt dat
de Vlaamse overheid over de N.V.
Gimvindus een verregaande controle
uitoefent maar aanneemt dat die vennootschap niet bevoegd is om aan anderen eenzijdig bindende verplichtingen op te leggen;
Overwegende dat de Raad van State
derhalve niet wettig oordeelt dat de
N.V. Gimvindus een administratieve
overheid was en dat hij bevoegd was
om te oordelen over de ingestelde vordering;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat dit arrest
zal worden overgeschreven in het register van de Raad van State en dat
daarvan melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de kosten; deze laatste begroot op de som
van tweeentwintigduizend tweehonderd negenendertig frankjegens de eisende partij. verwijst de zaak naar de
Raad van State, afdeling Administratie, anders samengesteld, die zich zal
gedragen naar s' Hofs uitspraak over
het daarin beslechte rechtspunt.
14 februari 1997- Verenigde kamers-

Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Verbist.

(NOUVELLES CARRIERES ET SCIERIES DEPAUW
C.V: T. BEUGNIER E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0035.F)
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KAMER -

17 februari 1997

1o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- OPZEGGINGSVERGOEDING- NIET-BETALING
- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTOVERGANG VAN ONDERNEMING- VERKRIJGER- VERPLICHTINGEN- NIET-illTVOERING
-MISDRIJF

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- OVERGANG VAN ONDERNEMING
- VERKRIJGER- VERPLICHTINGEN- NIETUITVOERING - ARBEIDSOVEREENKOMST EINDE - OPZEGGINGSVERGOEDING- NIETBETALING- MISDRIJF.

3° MISDRIJF- ALGEMEEN.

BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET - BE GRIP - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- OVERGANG VAN ONDERNEMING- VERKRIJGER- VERPLICHTINGEN - NIET-UITVOERING - ARBEIDSOVEREENKOMST EINDE OPZEGGINGSVERGOEDING- NIET-BETALING.

1°, 2° en 3° Op zichzelf heeft de overname
van de verplichting tot betaling van de
opzeggingsvergoeding, krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, ge·
sloten op 7 juni 1985 in de Nationale
Arbeidsraad, betreffende het behoud van
de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten
van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door
boedelafstand, verbindend verklaard bij
K.B. 25 juli 1985, niet tot gevolg dat de
niet-uitvoering van die verplichting een
overtreding van de C.A.O. vormt (1).
(Artt. 7 en 8 C.A.O. nr. 32bis van 7 juni
1985, algemeen verbindend verklaard bij
K.B. 25 juli 1985.)
(1) Zie Cass., 8 jan. 1990, A.R. nr. 8647 (A. C.,
1989-90, nr. 276).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1995
door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 26 van
de wet van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 1, 7, 8 en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni
1985, goedgekeurd bij koninklijk besluit
van 25 juli 1985, en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 de~
cember 1989, dat de bedoelde artikelen 8 en
9 in de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst invoegt en dat bij koninklijk besluit van 6 maart 1990 algemeen verbindend is verklaard (en, voor zover nodig,
schending van artikel1 van voornoemd koninklijk besluit), 1, inzonderheid 1, 3, inzonderheid 1, en 4, inzonderheid 1, van de
richtlijn nr. 77/187 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 februari
1977, 702, 807, 1042 en 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek, van het beginsel van
de autonomie van de procespartijen, van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging en van artikel149 van de
op 17 februari 1994 gecoi.irdineerde Grandwet,
doordat het arrest de door eiseres opgeworpen exceptie van verjaring verwerpt, op
grand: "dat appellante (thans eiseres) ten
slotte aanvoert dat alle onderdelen van de
rechtsvordering en alle punten van haar
vordering verjaard zijn, nu enerzijds de
arbeidsovereenkomst ten laatste op
31/10/1987 is beeindigd en de dagvaarding tot gedwongen tussenkomst is uitgebracht op 23/10/1991, dat wil zeggen na het
verstrijken van de termijn van een jaar die
ingaat bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst en die geldt voor alle op die
overeenkomst gegronde rechtsvorderingen, zoals in casu die welke ertoe strekt een
compensatoire opzeggingsvergoeding te verkrijgen waarop, volgens een in voltallige zitting uitgesproken arrest van het Hofvan
Cassatie, de bij artikel 26 van de wet van
17/4/1878 bepaalde verjaringstermijn van
vijf jaar niet toepasselijk is, en nu anderzijds de gei:ntimeerde (thans verweerster)
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pas in hoger beroep en laattijdig, aangezien ze die wijziging pas aanbracht in een
op 27112/1994 genomen conclusie, dat is
meer dan vijf jaar na de beeindiging van de
overeenkomst, gepoogd heeft de grandslag van haar rechtsvordering te wijzigen, teneinde van de vijfjarige veijaring te
kunnen genieten, die geldt voor de burgerlijke rechtsvorderingen welke gegrond zijn
op tekortkomingen die een misdrijfvan sociaal strafrecht opleveren, zoals de nietbetaling van de uittredingsvergoeding en de
eindejaarspremie of op de niet-naleving van
de bepalingen van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, zoals de
C.A.O. nr. 32bis, die volgens Mevr. Beugnier in haar appelconclusie op zo flagrante
wijze geschonden is, dat naar haar oordeel de overdrager en de overnemer een oneigenlijk misdrijf hebben begaan, op grond
waarvan zij zich gerechtigd acht volkomen subsidiair hun veroordeling in solidum te vorderen op grond van artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek; dat het
arbeidshof zich niet bij het standpunt van
appellante kan aansluiten, aangezien ge'intimeerde vanafhet begin de tegen de C.V.
Nouvelles Carrieres et Scieries Depauw ingestelde rechtsvordering gegrond heeft op
een misdrijf, nu zij, na een- beknopte
maar objectieve - samenvatting van de feiten te hebben gegeven, in de dagvaarding
tot gedwongen tussenkomst van 2318191 uiteenzet dat de bij koninklijk besluit van 251
711985 algemeen verbindend verklaarde
C.A.O. nr. 32bis van 716/1985 haar het recht
geeft om van de curatoren van de N.V. Carrieres et Scieries Depauw te eisen dat ze
een schuldvordering, bestaande uit een
brutobeeindigingsvergoeding van 2.009.618
frank, een brutovakantiegeld van 67.581
frank voor de arbeidsprestaties van
11111987 tot 31/711987 en een pro rata berekende eindejaarspremie voor de arbeidsprestaties van 1/111987 tot 31/711987 zouden opnemen in het bevoorrechte passief
van de gefailleerde, en haar eveneens het
recht geeft om die bedragen terug te vorderen van de N.V. Nouvelles Carrieres et
Scieries Depauw, die veroordeeld moet worden om tussen te komen in het tussen haar
en de failliete vennootschap bestaande geschil, teneinde hoofdelijk en ondeelbaar met
de curatoren qq. veroordeeld te worden tot
betaling van voornoemde vergoedingen, en
opmerkt dat haar recht om een vordering
in te stellen tegen de gedaagde niet vervallen is, aangezien elk punt van de vordering beschermd en gewaarborgd wordt
door bepalingen van het sociaal strafrecht,
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die, krachtens artikel 26 van de wet van
1718/1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, de
verjaringstermijn voor de burgerlijke
rechtsvordering vaststellen op vijf jaar, nu
'het vakantiegeld, de eindejaarspremie en
de beeindigings- of opzeggingsvergoeding te
dezen gelijkgesteld worden met het loon en
evenzeer beschermd worden'; dat uit de bewoordingen van de dagvaarding tot gedwongen tussenkomst dus duidelijk blijkt
dat de vordering vanaf het begin gegrond
is op het misdrijf; dat de omstandigheid dat
het feit of de nalatigheid in abstracto een
voldoende grond oplevert om de vijfjarige
verjaring toe te passen (La prescription,
door H.D. Bosly, professor aan de UCL en
J. Vandrooghenbrouck, assistent aan de
UCL. Le contrat de travaillO ans apres la
loi du 3 I 7 I 1978 - Story Scientia, p. 316);
dat de arbeidsrechtbank, krachtens artikel578, T, van het Gerechtelijk Wetboek,
bevoegd is om het bestaan van een strafbaar feit vast te stellen, in het geval dat bij
de strafrechter geen strafvordering is ingesteld, om daaraan de burgerrechtelijke
gevolgen te verbinden; dat eiser enkel hoeft
te bewijzen dat de bestanddelen van de
aangevoerde misdrijven aanwezig zijn
(Arbh. Bergen, 2de kamer, 221511975 A.R. 2.634, T.S.R. 1975, p. 290) maar niet
verplicht is de wetteksten te preciseren volgens welke de strafvervolgingen ingesteld
hadden moeten worden voor het strafgerecht, zodat de fout die mevrouw Beugnier heeft begaan, door in de dagvaarding
tot gedwongen tussenkomst de niet-betaling
van het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding gelijk te stellen met de nietbetaling van het loon voor wat de toepasselijke verjaringstermijn betreft, geen
invloed heeft op de op haar rechtsvordering toe te passen veijaringstermijn; dat de
niet tijdige betaling van het vakantiegeld
krachtens artikel 54 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolging, terwijl de niet-nakoming
van een verplichting, die is opgelegd bij een
bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, omschreven wordt als een strafbaar feit dat met toepassing van artikel 56
van de wet van 511211968 op de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, aanleiding kan geven tot vervolging voor de correctionele rechtbank; dat de
verjaring waarop appellante zich beroept
teneinde ontslagen te worden van de in het
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bestreden vonnis tegen haar uitgesproken veroordelingen, bijgevolg evenmin gegrond is, in zoverre zij tot tussenkomst gedagvaard werd binnen de termijn van vijf
jaar te rekenen van de overgang van de onderneming krachtens overeenkomst waarover de echtgenoot van de gei:ntimeerde beschikte om tegen de overnemer een
vordering in te stellen",
terwijl (... );
derde onderdeel, het arrest de door eiseres opgeworpen exceptie van veijaring, in
zoverre zij betrekking had op de vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding, verwerpt op grond dat "de nietnakoming van een verplichting, die is
opgelegd bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst, omschreven wordt als
een strafbaar feit dat aanleiding kan geven tot vervolging voor de correctionele
rechtbank"; het arrest aldus verwijst naar
de artikelen 7 tot 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni
1985; de bij het arrest toepasselijk verklaarde strafrechtelijke verjaringstermijn evenwel niet geldt voor de wegens een
contractuele tekortkoming ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wanneer het feit
dat die tekortkomingvormt, geen misdrijf is; de door verweerster ingestelde vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding enkel gegrond is op de
arbeidsovereenkomst tussen de heer Coulee
en de (failliete) vennootschap; die grandslag losstaat van het strafbare feit dat
voortvloeit uit de niet-nakoming van de in
het arrest bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, aangezien die collectieve arbeidsovereenkomst niet ten grandslag ligt aan de verplichting waarop de
vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding berust, maar enkel ten grandslag ligt aan de overdracht van die verplichting; daaruit volgt dat het arrest :
1" nu het oordeelt dat de niet-betaling van
de opzeggingsvergoeding kan worden beschouwd als de niet-nakoming van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van
7 juni 1985, een schending inhoudt van die
collectieve arbeidsovereenkomst, en inzonderheid van de artikelen 7 en 8 ervan
(schending van de artikelen 1, 7, 8 en 9 van
de bij koninklijk besluit van 25 juli 1985 algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni
1985, en van de bij koninklijk besluit van
6 maart 1990 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32quater van 19 december 1989 die er de
voornoemde artikelen 8 en 9 invoegt, en,
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voor zover nodig, schending van artikel 1
van voornoemd koninklijk besluit); 2" in
strijd met de wet de strafrechtelijke verjaringstermijn toepasselijk verklaart op de
vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding, nu de contractuele tekortkoming die bestaat in de niet-betaling van die
vergoeding geen strafbaar feit opleverde
(schending van artikel 26 van de wet van
17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering);
3' en bijgevolg onwettig weigert om de door
eiseres aangevoerde eenjarige verjaringstermijn toe te passen (schending van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 houdende de arbeidsovereenkomsten) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de bij artikel 26
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering bepaalde
verjaringstermijn niet geldt voor de
wegens een contractuele tekortkoming ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wanneer het feit dat die tekortkoming oplevert, geen misdrijf is;
Overwegende dat de arbeidsovereenkomst die tussen de werknemer en
zijn werkgever heeft bestaan, de juridische grondslag is van een compensatoire opzeggingsvergoeding en dat de
niet-betaling van die vergoeding geen
misdrijf oplevert;
Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni
1985 het behoud van de rechten van
de werknemers waarborgt bij overgang, krachtens overeenkomst, van ondememingen ofvan een onderdeel van
een ondememing; dat artikel 7 te dien
einde bepaalt dat de verplichtingen die
voor de vervreemder voortvloeien uit
de arbeidsovereenkomsten overgaan op
de verkrijger; dat artikel 8 bepaalt dat
de vervreemder en de verkrijger in solidum gebonden zijn;
Dat de overname van de verplichting tot betaling van de compensatoire opzeggingsvergoeding krachtens die collectieve arbeidsovereenkomst op zichzelf niet tot gevolg heeft
dat de niet-uitvoering van die verplichting een overtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst vormt;
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Dat daaruit volgt dat de verjaringstermijn die van toepassing is op de
wegens een misdrijf ingestelde burgerlijke rechtsvordering, niet geldt
voor de rechtsvordering tot betaling
van een compensatoire opzeggingsvergoeding die tegen de overnemer van
de in de artikelen 7 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis
bedoelde verplichting is ingesteld en
enkel op die overgang gegrond is;
Dat het arrest, nu het die verjaringstermijn toepasselijk verklaart op
de rechtsvordering tot betaling van een
compensatoire opzeggingsvergoeding,
de in het onderdeel aangegeven wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.
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3e KAMER- 17 februari 1997

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - UITSPRAAK
BIJ WEGE VAN EEN ALGEMENE EN ALS REGEL
GELDENDE BESCHIKKING- RECHTSPRAAKFEITENRECHTER - BESLISSING DIE DIE
RECHTSPRAAK AANVOERT- EIGEN OVERTillGING.

2° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- illT-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres
veroordeelt tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding en
over de kosten uitspraak doet; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
17 februari 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (2) van de
(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping. Op
het derde, gepubliceerde onderdeel van het eerste middel was het inzonderheid van oordeel dat
de niet-betaling van de opzeggingsvergoeding,
naar gelang van de omstandigheden, tegelijkertijd een niet-uitvoering kan vormen van de verplichtingen die aan de verkrijger worden opgelegd door de C.A.O. nr. 32bis, gesloten op 7 juni
1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het
behoud van de rechten van de werknemers bij
wijziging van werkgever ingevolge de overgang
van ondernemingen krachtens overeenkomst en
tot regeling van de rechten van de werknemers
die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door
boedelafstand, verbindend verklaard bij K.B. 25

SPRAAKBIJ WEGE VAN EEN ALGEMENE EN ALS
REGEL GELDENDE BESCHIKKING- RECHTSPRAAK- FEITENRECHTER- BESLISSING DIE
DIE RECHTSPRAAKAANVOERT- EIGEN OVERTillGING.

3o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR)- OPDRACHTEN -ALGEMENE OPDRACHT- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- VREEMDELINGENBEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATENDEFINITIEF BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE
VERLATEN- BEGRIP.

4° VREEMDELINGEN- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- DEFINITIEF BEVEL OM
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- BEGRIP.

1o en 2° De feitenrechter die tot staving van
zijn beslissing vaste rechtspraak aanvoert, verleent aldus aan die rechtspraak
niet het karakter van algemene en als regel geldende beschikking, wanneer hij de
redenen aangeeft wa_arom hi} zich bij die
rechtspraak aansluit (1). (Art. 6 Ger.W.)
3° en 4° Het bevel om het grondgebied te
verlaten is definitief, in de zin van art. 57,
§ 2, 0. C.M. W. -wet, wanneer daartegen
juli 1985 (zie Cass., 22 okt. 1975, A. C., 1976, 238;
artt. 7 en 8 C.A.O. nr. 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli
1985).
(1) Cass., 7 sept. 1982, A.R. nr. 7464 (A. C.,
1982-83, nr. 18); zie Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr.
S.95.0099.F (ibid., 1996, nr. 338).
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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 beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die uitspraak moet doen inzake
vreemdelingenrecht (2); het instellen van
een vordering bij de Raad van State tot
schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft op zichzelf geen
schorsende werking (3). [Artt. 7, 63, 63.5,
67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17
Wet Raad van State; art. 57, § 2,
O.C.M.W.-wet (4).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU T. KENGEBELE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0081.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1996 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, inzonderheid onder de
titel : "g) Standpunt van het Arbeidshof te
Brussel over het begrip 'definitiefbevel' om
het grondgebied te verlaten vervat in artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976",
erop wijst dat ''het Arbeidshof te Brussel in
een recent arrest van 17 november 1995
(1ste kamer) de ministeriele uitlegging
heeft bekritiseerd" in de bewoordingen die
het weergeeft, dat "dat arrest( ... ) eraan toevoegt dat in de tegengestelde uitlegging, het
nog steeds mogelijk beroep bij de Raad van
State hoogst ondoeltreffend zou zijn", en dat
"aangezien het bevel om het grondgebied te
verlaten een begrip sui generis is in de zin
van artikel 57,§ 2, van de wet van 8 juli
1976 zoals het thans van toepassing is, dat
(2) Cass., 21 okt. 1996, A.R. nr. S.96.0021.N en
7 nov. 1996,A.R. nr. S.96.0088.F (A.C., 1996, nrs.
390 en 424).
(3) Zie Cass., 21 okt. 1996,A.R. nr. S.96.0021.N
(A. C., 1996, nr. 390).

(4) Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet, v66r de wijziging ervan bij art. 65, wet 15 juli 1996, B.S., 5
okt. 1996, p. 25616 (zie ook artt. 69, § 1, en 70
van voornoemde wet 15 juli 1996 en art. 1 K.B.
12 dec. 1996, B.S., 31 dec. 1996, 3e uitg.,
p. 32517).
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bevel pas 'definitief wordt wanneer alle
rechtsmiddelen tegen het bevel om het
grondgebied te verlaten zijn uitgeoefend, inclusief de beroepen bij de Raad van State
en het verzoek tot de minister van Binnenlandse Zaken om humanitaire redenen", en vervolgens beslist "dat uit de feitelijke gegevens van de zaak en inzonderheid uit de datum van het arrest van de
Raad van State dat de vordering tot schorsing van het bevel om het grondgebied te
verlaten afwijst, en ook uit de draagwijdte
die het Arbeidshof te Brussel geeft aan het
begrip 'definitiefbevel' in de zin van artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 zoals het thans van toepassing is, dat te dezen de door (de eerste verweerder) ten laste
van de (tweede verweerder) gevraagde
maatschappelijke dienstverlening na 11
september 1995 niet kan worden toegekend",

terwijl de rechters naar luid van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek in de
zaken die aan hun oordeel onderworpen
zijn geen uitspraak mogen doen bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking; de beslissing van het arrest dat
het bevel om het grondgebied te verlaten
"definitief' is in de zin van artikel57, § 2,
van de wet van 8 juli 1976, "wanneer alle
rechtsmiddelen (. .. ) zijn uitgeoefend, inclusief de beroepen bij de Raad van State en
het vei'zoek tot de minister van Binnenlandse Zaken om humanitaire redenen", gegrond is op "de draagwijdte die het Arbeidshofte Brussel" aan dat begrip geeft, zodat
het arrest aan de rechtspraak van dat hof
het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking verleent:

Overwegende dat de in het middel
bekritiseerde vermelding van het arrest inderdaad steunt op de draagwijdte die een vroeger arrest van hetzelfde gerecht verleent aan het begrip
definitief bevel om het grondgebied te
verlaten;
Dat het arrest evenwel de redenen
aangeeft waarom het zich daarbij aansluit; dat het arrest bijgevolg geen algemene en als regel geldende draagwijdte verleent aan de rechtspraak van
het Arbeidshof te Brussel;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 57, § 1 en 2, van de organieke

Nr. 90

HOF VAN CASSATIE

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 7, 8, 63, 63.2, 63.5, 64, 67, 69, 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 17 van de gecoordineerde wetten op de Raad van
State,
doordat het arrest heeft vastgesteld dat
de eerste verweerder op 2 februari 1995 bij
de Raad van State een vordering had ingediend tot schorsing van de uitvoering van
de beslissing van 6 januari 1995 van het
Commissariaat generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waarbij het dringend beroep wordt verworpen t~gen de beslissing van 3 oktober 1984, d1e dezelfde
dag ter kennis is gebracht, die hem had bevolen het grondgebied binnen een termijn
van vijf dagen te verlaten, en dat de Raad
van State in zijn arrest van 11 september
1995 de vordering tot schorsing had afgewezen, en vervolgens voor recht zegt "dat
de door (de eerste verweerder) ten laste van
de (tweede verweerder) gevraagde maatschappelijke dienstverlening hem na 11
september 1995 niet kan worden toegekend" en impliciet doch zeker beslist dat de
dienstverlening tot die datum moet worden verzekerd "als aan de toekenningsvoorwaarden, wat betreft de behoeftigheid, is voldaan", en die beslissingen
verantwoordt door de overweging die, in
hoofdzaak, door de volgende redenen wordt
gestaafd, waarvan hier wordt aangenomen dat ze weergegeven zijn, en die zijn
uiteengezet onder de titel "Standpunt van
het Arbeidshof te Brussel over het begrip
definitief bevel om het grondgebied te verlaten vervat in artikel57, § 2, van de wet
van 8 juli 1976" (bladzijden 32 tot 36), "dat
aangezien het bevel om het grondgebied te
verlaten een begrip sui generis is in de zin
van artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli
1976 zoals het thans van toepassing is, dat
bevel pas 'definitief wordt wanneer alle
rechtsmiddelen tegen het bevel om het
grondgebied te verlaten zijn uitgeoefend,
inclusief de beroepen bij de Raad van State
en het verzoek tot de minister van Binnenlandse Zaken om humanitaire rede"
nen", en "dat uit de feitelijke gegevens van
de zaak en inzonderheid uit de datum van
het arrest van de Raad van State dat de
vordering tot schorsing van het bevel om
het grondgebied te verlaten afWijst, en ook
uit de draagwijdte die het Arbeidshof te
Brussel geeft aan het begrip 'definitiefbevel' in de zin van artikel57, § 2, van de wet
van 8 juli 1976 zoals het thans van toe-
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passing is, dat te dezen de door (de eerste verweerder) ten laste van de (tweede
verweerder) gevraagde maatschappelijke
dienstverlening na 11 september 1995 niet
kan worden toegekend",
terwijl het bevel om het grondgebied te
verlaten definitief is, in de zin van artikel57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 wanneer daartegen geen schorsend beroep bij
een administratieve overheid ofbij de Raad
van State kan worden ingesteld; noch de
vordering tot schorsing van de uitvoering
van een administratieve handeling noch het
beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling die, naar luid van de
artikelen 17 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State, 69, 70 van de
wet van 15 december 1980, bij de Raad van
State kunnen worden ingesteld op zichzelf, dat wil zeggen alleen door het feit dat
zij zijn ingesteld en dat zij voor dat rechtscollege hangende zijn, een schorsende werking hebben op de uitvoering van de bestreden administratieve handeling; uit de
vaststellingen van het arrest volgt dat de
Raad van State door een arrest van 11 september 1995 de vordering tot schorsing van
2 februari 1995 van de eerste verweerder
heeft afgewezen van de uitvoering van de
administratieve beslissing van 6 januari
1995 die het dringend beroep van de eerste verweerder had afgewezen tegen het beval om het grondgebied te verlaten binnen een termijn van vijf dagen, dat hem op
3 oktober 1994 ter kennis was gebracht; het
arrest, door te oordelen dat, het bevel om
het grondgebied te verlaten, voor de toepassing van artikel 57, § 2, van de wet van
8 juli 1976, pas definitief wordt wanneer
alle rechtsmiddelen zijn uitgeoefend, "inclusief de beroepen voor de Raad van State"
en door op die uitlegging te steunen om te
beslissen dat de eerste verweerder, "voor zover de voorwaarden tot toekenning (van
maatschappelijke dienstverlening) wat betreft de behoeftigheid, vervuld zijn" tot 11
september 1995 aanspraak kan maken op
maatschappelijke dienstverlening ten laste
van de tweede verweerder, die wetsbepaling schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat ten aanzien van de eerste verweerder op 3 oktober 1994 een administratieve beslissing van weigering
van verblijf met .het bevel om het
grondgebied binnen vijf dagen te verlaten is genomen, dat het dringende
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beroep tegen die beslissing op 6 januari 1995 door de commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de
statenlozen is afgewezen, dat de eerste verweerder dan bij de Raad van
State een vordering tot schorsing van
de uitvoering van laatstgenoemde beslissing heeft ingesteld en dat de Raad
van State bij arrest van 11 september 1995 die vordering heeft afgewezen;
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 vreemdelingen, de gevallen
bepaalt waarin de minister van Justitie of zijn gemachtigde, de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan
drie maanden of om er zich te vestigen, het bevel kan geven het grondgebied v66r een bepaalde datum te
verlaten;
Overwegende dat ingevolge artikel
57, § 2, van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in afwijking van§ 1, het centrum slechts
de strikt noodzakelijke dienstverlening om het verlaten van het grondgebied mogelijk te maken verleent :
1° 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; 2° aan elke andere
vreemdeling die onwettig in het Koninkrijk verblijft en aan wie "een definitief' bevel is betekend om het
grondgebied te verlaten;
Overwegende dat uit de artikelen
63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 69
en 70 van de wet van 15 december
1980 en 17 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State volgt dat het
bevel om het grondgebied te verlaten definitief is in de zin van artikel
57, § 2, van de wet van 8 juli 1976
wanneer daartegen geen schorsend beroep bij een administratieve overheid
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of bij de Raad van State meer kan
worden ingesteld;
Dat het instellen van een vordering bij de Raad van State tot schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten op zichzelf geen
schorsende werking heeft;
Overwegende dat het arrest zegt dat
"aangezien het bevel om het grondgebied te verlaten een begrip sui generis is in de zin van artikel 57, § 2, van
de wet van 8 juli 1976 zoals het thans
van toepassing is, dat bevel pas 'definitief wordt wanneer alle rechtsmiddelen tegen het bevel om het grondgebied te verlaten zijn uitgeoefend,
inclusief de beroepen bij de Raad van
State en het verzoek tot de minister
van Binnenlandse Zaken om humanitaire redenen";
Dat het op grond daarvan beslist dat
de maatschappelijke dienstverlening
die de eerste verweerder aan de
tweede verweerder vraagt hem tot 11
september 1995 kon worden toegekend voor zover "a an de toekenningsvoorwaarden wat betreft de behoeftigheid is voldaan"; dat het arrest
bijgevolg artikel 57,§ 2, van de wet
van 8 juli 1976 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 vemietigde arrest; gelet op artikel10 17, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
tweede verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Bergen.
17 februari 1997 - ae kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Gerard.
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(BELGISCHE STAAT -MIN. VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU T. ARAB MOHAMMAD! E.A.)

3e KAMER - 17 februari 1997
ARREST

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - oPDRACHTEN -ALGEMENE OPDRACHT- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- VREEMDELINGENDJ.l.INGENDE MEDISCHE HULP- BEGRIP.

2° GENEESKUNDE -

ALLERLEI- DRINGENDE MEDISCHE HULP- BEGRIP- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- VREEMDELINGEN.

3° VREEMDELINGEN -

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- DRINGENDE MEDISCHE HULP
-BEGRIP.

1°, 2° en 3° Onder dringende medische hulp
in de zin van art. 57, § 2, vijfde lid,
0. C.M. W. -wet, wordt verstaan de hulp die
wordt verstrekt aan een vreemdeling die
onmiddellijke verzorging behoeft ten gevolge van een ongeval of ziekte, alsook het
transport van die persoon en zijn opname in een verzorgingsinstelling (1).
(Art. 57,§ 2 (2), en 58 O.C.M.W.-wet; art.
1 wet 8 juli 1964.)
(1) Zie antwerp van O.C.M.W.-wet, memorie
van toelichting, Gedr.St., Senaat, gewone zitt.,
1974-1975, nr. 581/1, p. 20; Verslag namens de
commissie voor de volksgezondheid en de gezinszorg uitgebracht door de h. Verbist, Gedr.St., Senaat, gewone zitt., 1975-76, nr. 518/2, pp. 98 en
99.
(2) Art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet, v66r de wijziging ervan bij art. 65 wet 15 juli 1996, B.S., 5 okt.
1996, p. 25616 [zie oak artt. 69, § 1, en 70 van
voornoemde wet 15 juli 1996, art. 2, K.B. 22 nov.
1996 (B.S., 6 dec. 1996, p. 30641], art. 1 K.B. 11
dec. 1996 (B.S., 31 dec. 1996, 3e uitg., p. 32517)].
In zijn versie na de wet 15 juli 1996, bepaalt art.
57, § 2, dat de Koning vaststelt water onder dringende medische hulp dient te worden verstaan.
Zie daarover het antwerp van wet tot wijziging
van de Vreemdelingenwet, alsook de O.C.M.W.wet, verslag namens de commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt, uitgebracht door de heren Pietere de
Crem en Vincent Decroly, Gedr.St., Kamer, gewone zitt. 1995-1996, nr. 364/7, pp. 128 tot 135;
verslag namens de commissie voor sociale zaken uitgebracht door de h. Santkin, Gedr.St., Senaat, gewone zitt., 1995-1996, nr. 1-310/4, pp. 8
tot 17. De Koning heeft bepaald wat er onder
dringende medische hulp dient te worden verstaan, in K.B. 12 dec. 1996, B.S., 31 dec. 1996, 3e
uitg., p. 32518.

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0083.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1996 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 57, § 1 en 2, inzonderheid 57,
§ 2, vijfde lid, 58 van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 1 van
de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening,
doordat het arrest, nu het vaststelt dat
het bevel om het grondgebied te verlaten
waarvan op 26 april1993 kennis werd gegeven in de zin van artikel 57, § 2, van de
wet van 8 april1976, definitiefwas, maar
oordeelt "dat (dat artikel) toch bepaalt dat
dringende medische hulp moet worden geboden", beslist dat "die dringende medische hulp niet beperkt blijft tot een geneeskundige raadpleging en tot het
verstrekken van geneesmiddelen", dat "hij
ook moet worden begrepen in de zin van
het verstrekken van inzonderheid levensmiddelen die levensnoodzakelijk zijn voor
de mens en van een behoorlijk onderkomen", dat "die vorm van hulpverlening in
specie (lees : in natura) kan worden verstrekt door het opnemen van de betrokken personen in verplegingsinrichtingen
waar (zij) een onderkomen, voeding en aangepaste zorgen kunnen krijgen", dat het
evenwel niet mogelijk is "de ziekenhuizen te verplichten de rol van laatste vitale hulpverlener te spelen'' en dat "hulp bij
equivalent, met andere woorden geld, dat
moet opvangen en aan de betrokken persoon een levensminimum moet verzekeren zodat de menselijke waardigheid niet
in het gedrang komt",
terwijl, volgens artikel57, § 2, van de wet
van 8 juli 1976, 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 vedaten (derde lid); van die regel wordt
afgeweken "gedurende de strikt noodzakelijke termijn, om de betrokkene in staat te
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stellen het grondgebied effectiefte vedaten" en, ten hoogste, gedurende een maand
(vierde lid); wanneer die termijn van een
maand is verstreken, de vreemdeling aan
wie een definitief bevel is gegeven om het
grondgebied te verlaten v66r een bepaalde
datum alleen nog recht heeft op dringende
medische hulp (vijfde lid); de dringende medische hulp die aldus behouden blijft, de
hulpverlening is als bepaald bij de artikelen 58 van dezelfde wet en 1 van de wet
van 8 juli 1964; hij bestaat in de verzorging van de personen die zich op het grondgebied bevinden van de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
bediende gemeente en die, ingevolge ongeval of ziekte onmiddellijke verzorging nodig hebben, in het overbrengen naar en het
opnemen in de geschikte verplegingsinstelling; het arrest, door te beslissen dat
dringende medische hulp ook "het verstrekken" omvat "inzonderheid van levensmiddelen die levensnoodzakelijk zijn voor de
mens en van (... ) een behoorlijk onderkomen" en "aan de betrokken persoon een lev ens minimum moet verzekeren zodat de
menselijke waardigheid niet in het gedrang komt", aan de dringende medische
hulp, waarvan het behoud is bepaald bij artikel 57, § 2, vijfde lid van de wet van 8
april1976, een extensieve inhoud geeft die
strijdig is met de bedoeling van die bepaling en bijgevolg die bepaling en de andere in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, ingevolge artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in afwijking van § 1 het
centrum slechts de strikt noodzakelijke dienstverlening verleent om het
verlaten van het grondgebied mogelijk te maken : 1' 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; 2' aan elke
andere vreemdeling die onwettig in
het Koninkrijk verblijft en aan wie een
defini tief bevel is betekend om het
. grondgebied te verlaten;
Dat het derde en het vijfde lid van
dezelfde paragraaf 2 bepalen dat aan
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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, maar dat daarvan wordt afgeweken in geval van dringende medische hulp;
Overwegende dat artikel 58 van dezelfde wet bepaalt dat het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn hulp verleent aan ieder persoon
die zich op het grondgebied bevindt
van de door hem bediende gemeente,
buiten de openbare weg of een openbare plaats, en die, ingevolge ongeval of ziekte, onmiddellijk geneeskundige verzorging nodig heeft; het zorgt
ervoor dat die persoon, indien nodig,
naar de geschikte verplegingsinrichting wordt overgebracht en erin
wordt opgenomen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, onder die hulpverlening
wordt verstaan de eerste hulp aan de
personen die zich op de openbare weg
of in een openbare plaats bevinden en
wier gezondheidstoestand, ingevolge
ongeval of ziekte, onmiddellijk verzorging vereist, hun vervoer naar het ziekenhuis en hun opneming in een
verplegingsdienst;
Dat, volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 juli 1976,
door de bepaling van voornoemd artikel 58 de wet van 8 juli 1964 wordt
aangevuld;
Overwegende dat uit de samenhang
van de voormelde bepalingen volgt dat,
in de stand van de wetgeving op het
tijdstip van de feiten, onder dringende
medische hulp moet worden verstaan
de hulp die wordt verstrekt aan een
persoon waarvan de gezondheidstoestand onmiddellijke verzorging vereist ten gevolge van een ongeval of
ziekte, alsook het transport van die
persoon en zijn opname in een
verzorgingsinstelling;
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Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de dringende medische hulp
"ook moet worden begrepen in de zin
van het verstrekken van levensmiddelen die levensnoodzakelijk zijn voor
de mens en van een behoorlijk onderkomen", en dat bij ontstentenis van
opname in een verplegingsinrichting
''hulp bij equivalent, met andere woorden geld, dat moet opvangen en aan de
betrokken persoon een levensminimum moet verzekeren zodat de menselijke waardigheid niet in het gedrang komt", de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
tweede verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Bergen.
17 februari 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Gerard.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 1997

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
Arbeidsongeval

A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband
tnssen font en schade - Ingrijpen van een
verplichting nit een wet of een reglement Gevolg.
178

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband
tnssen font en schade - Ingrijpen van een
verplichting nit een wet of een reglement Secnndair karakter van die verplichting Gevolg.
178

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Begrip. Vormen- Begrip.

53

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatnm - Raming.
53

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatnm - Veroordeling hoofdsom meer
vergoedende interes ten - Toerekening- Betaalde voorschotten - Gevolg.
182

Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip - Plotselinge gebenrtenis - Dagtaak - Uitoefening.
94

Arbeidsongeval
Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip - Plotselinge gebenrtenis - Dagtaak - Uitoefening
94
- Bijzonder element - Begrip.

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Verjaring - Stniting - Erkenning van het recht
van hem tegen wie de verjaring loopt Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling.
92

Arbeidsongeval
Rechtspleging- Herziening - Nienw feit 193
Terngwerkende kracht - Beperking.

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Verjaring - Stniting Erkenning van het recht van hem tegen wie
de verjaring loopt- Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling.
92

Arbeidsovereenkomst
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade - Elementen en
grootte- Vernield voertnig- Belasting over
de toegevoegde waarde - Benadeelde niet
B.T.W.-plichtig.
53

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Interest - Compensatoire interesten - Begrip.
182

Einde - Opzegging- Termijn- Berekening
- Ancienniteit.
59

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding - Nietbetaling - Collectieve arbeidsovereenkomst
- Overgang van onderneming- Verkrijger
- Verplichtingen - Niet-nitvoering - Mis230
drijf

Arbitragehof

Advocaat
Thchtzaken- Tuchtraad van beroep- Cassatie87
beroep door de advocaat - Termijn.

Prejndiciele vraag Hof van Cassatie.

Mstamming
Vermoeden van vaderschap- Bezit van staat
- Betwisting van vaderschap - Ontvanke209
lijkheid.

Arbeidsongeval
Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip.

94

Verplichting voor het
209

B
Bedrijfsrevisor
Desknndigenonderzoek- Opdracht- Grenzen - Bijstand aan notaris - Boedelbeschrij·147
ving.

2 Belasting over de toegevoegde waarde
Fiscale misdrijven - Instellen van de strafvervolging - Geen voorafgaande klacht of
aangifte - Ontvankelijkheid van de strafvervolging.
114

Belasting over de toegevoegde waarde
Fiscaal misdrijf- Aangifte door fiscale ambtenaar - Procureur des Konings - Instellen
van vervolgingen- Ontvankelijkheid- Aangegeven feiten - Beoordeling.
119

Belasting over de toegevoegde waarde
Fiscaal misdrijf- Strafvervolging - Bij een
andere gerechtelijke overheid aanbangig geschil
- Uitstel van de uitspraak.
119

Belasting over de toegevoegde waarde
Fiscale valsheid - Aangifte door de gemachtigde directeur- Vermelding door de rechter.
158

Bescherming van de maatschappij
lnternering- Deskundigenonderzoek- College van deskundigen - Samenstelling Objectiviteit- Art. 6.1 E.V.R.M. - Eerlijke,
onafhankelijke en onpartijdige behandeling.
207

Betekeningen en kennisgevingen
Algemeen - Keuze van woonplaats in Belgie
Ge- Betekening in het buitenland
volg.
52

Bevoegdheid en aanleg
Tuchtzaken- Staatsraad - VervolgingVoorlopige schorsing- Bevoegdheid- Hof
van Cassatie.
168

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Aantal exemplaren.
186

Bewijs
Burgerlijke zaken - Getuigen - Getuigenverhoor- Wettigheid- Passiviteit van de
eiser - Tussenarrest - Eindbeslissing Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
56

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Begrip.
184

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Vereisten om te worden aanvaard- Uitlegging- Voorwaarden
- Taak van de rechter.
184

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid.
158

Bewijs
Strafzaken- Geschriften- Bewijskracht Miskenning.
114

Betekeningen en kennisgevingen
Algemeen - Keuze van woonplaats - Betekening aan de gekozen woonplaats - Aard
van die regel.
52

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Strafzaken - Cassatieberoep Betekening van de voorziening- Vermeldingen- Onregelmatigheid- Verzuim- Belang
- Ontvankelijkheid.
96

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Strafzaken - Cassatieberoep Betekening van de voorziening- Vermeldingen- Onregelmatigheid- Verzuim- Belang
- Ontvankelijkheid.
96

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot- Betekening van een akte van voorziening in cassatie - Voorziening van het
openbaarministerie- Vaststellingen- AfSchrift
- Controle door het Hof- Ontvankelijkheid.
158

Betekeningen en kennisgevingen
Allerlei- Advocaat- Tuchtraad van beroep
- Kennisgeving van de beslissing - Begrip.
87

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Ratione materiae
- Openbare orde - Gevolg - Beklaagde Rechtspleging.
156

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Redenen tot wraking- Vaststellingen van de
bodemrechter - Onaantastbare beoordeling
- Gevolgtrekking in rechte - Toetsing door
het Hof.
162

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Beschikking tot verwijzing- Niet-vermelding van de
naam van de rechter- VonnisgerechtenZetelsamenstelling- Regelmatigheid- Vaststelling - Controle door het Hof.
153

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Hof
van beroep - VEirwerping van verzoek tot
wraking van de strafrechter- Vernietiging
- Gevolg - Strafrechterlijke veroordeling.
162

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Beklaagde- Cassatieberoep van de beklaagde - Eerste vonnis Veroordeling tot betaling van definitieve bedragen en aanhouden van het overige van
de uitspraak- Tweede vonnis gewezen op de
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gevolgen van de burgerlijke rechtsvordering
- Vernietiging van het eerste vonnis- Gevolg
voor het tweede vonnis.
73

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende
partij - Verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde- Veroordelingin solidum van de beklaagde en deverzekeraar
- Cassatieberoep van de verzekeraar- Nietontvankelijkheid - Cassatieberoep van de
beklaagde- Vernietiging- Gevolg.
73

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken- Vormen- Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen - Uiteenzetting van de middelen - Ontstentenis- Ontvankelijkheid.
103

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn voor memories en stukken taalgebruik - Bestreden arrest en cassatieberoep
- Duitse taal - Beschikking van de eerste
voorzitter - Verdere rechtspleging- Franse
taal - Memorie van antwoord - Nederlandse taal - Nietigheid - Tweede memorie
van antwoord- Franse taal- Ontvankelijkheid - Termijn.
169

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep- Eindbeslissing - Tussengeschil - Getuigenverhoor - Wettigheid- Passiviteit van de eiser.
56

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep- Beslissing alvorens recht te doen - Onderzoeksmaatregel- Getuigenverhoor- Tussengeschil
- Beslissing tot verhoorvan bijkomende getuige
- Middel van niet-ontvankelijkheid voorziening.
58

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep- Verzoek om een nieuwe conclusietermijn.
103

Cassatieberoep
Strafzaken- Algemeen- Samenstelling dossier - Voorlopige hechtenis - Controle 67
Dossier - Inhoud.

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering - Beklaagde en verdachte
- Rechtsbelang.
156

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering - Beklaagde en verdachte
- Veroordelend arrest- Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Geen effectieve hechtenis
- Ontvankelijkheid.
162

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke
partij - Hoedanigheid - Belang - Ontvankelijkheid.
96

Cassatieberoep
Strafzaken- Vormen- Algemeen- Strafproces - Beklaagde optredend als vragende
partij - Verklaring ter griffie- Geen betekening - Gevolg.
200

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Woonplaats- Vermelding- Onjuist- GevolgBelang - Ontvankelijkheid.
96

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging- Inschrijving in het handelsregister- Ontstentenis 96
Gevolg - Belang - Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging- Vorm van
betekening- Voorziening van het openbaar
ministerie - Akte van betekening - Vaststellingen- Akte van voorziening- Afschrift
- Controle door het Hof- Ontvankelijkheid.
158

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Brief aan de
procureur-generaal bij het Hof- Termijn. 96

Cassatieberoep
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen.
96

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Gemis aan belang
ofbestaansreden- Redelijke termijn- Onbevoegdheid - Rechtsbelang.
156

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- Strafvordering- Gemis aan belang
ofbestaansreden- Kwalificatie- Onbevoegdheid - Rechtsbelang.
156

Cassatieberoep
Strafzaken- Allerlei- Verzoek tot cassatie
van ambtswege - Brief aan de procureurgeneraal bij het Hof- Gevolg.
96

4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Cassatieberoep
Strafzaken- Allerlei- Voorlopige hechtenis
- Regeling van de rechtspleging- Verwijzing van de verdachte naar de correctionele
rechtbank- Beslissing dat de verdachte aangehouden blijft - Termijn om cassatieberoep
in te stellen.
206

Overgang van onderneming- VerkrijgerVerplichtingen- Niet-uitvoering- Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzeggingsvergoeding - Niet-betaling - Misdrijf. 230

D

Cassatieberoep
Strafzaken -Allerlei- Voorlopige hechtenis
- Handhaving - Toezicht van het Hof. 206

Cassatieberoep
Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep
en betekening- Cassatieberoep door de advocaat - Termijn.
87

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan
belang - Grand van niet-ontvankelijkheid Discriminerende nationale wetsbepalingenDiscriminatie gesteund op verkeerde wetsbepaling- Gevolg.
60

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken - Opdracht - Grenzen Bedrijfsrevisor - Bijstand aan notaris Boedelbeschrijving.
147

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Internering - College van deskundigen - Samenstelling - Objectiviteit.
207

Diefstal en afpersing
Omschrijving ~ Verzwarende omstandigheden- Gevolgen.
75

Douane en accijnten

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Verjaring - Bevrijdende verjaring - Schuldeiser
- Dertigjarige verjaring- Beslissing- Kortere verjaring.
152

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Begrip.

171

Douane en accijn~enwet - Misdrijf - Strafvordering- Hoofdgevangenisstraf- Vervolgende partij.
201

Douane en accijnzen
Douane en accijnzenwet - Materiele overtreding van een wetsvoorschrift - Bedoeling
van de overtreder - Overmacht of onoverkomelijke dwaling.
201

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang
Strafvordering Hoofdstraf - Valsheid en gebruik van valse
stukken- Bijkomende straf- Verbeurdverklaring - Middel dat aileen betrekking heeft
op de hoofdstraf - Straf naar recht verantwoord door een ander misdrijf - Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
166

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Middel gericht tegen de betekening Ontvankelijkheid.
67

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Voorlopige hechtenis - Handhaving
- Middel gericht tegen een arrest van het Hof
- Ontvankelijkheid.
67

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Voorlopige hechtenis- Handhaving
· - Middel gericht tegen een arrest van het Hof
----, Ontvankelijkheid.
67

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Allerlei- Voorlopige hechtenis
- Handhaving - Oproeping - Faxpost Engelstalige vermelding- Gevolg.
67

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Allerlei- Raadkamer- Beschikking tot verwijzing- .Niet-veqnelding van de
naam van de rechter - Geen cassatieberoep
- Gevolg.
153

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Levensonderhoud - Bijdrage van
de ouders - Beschikking - AfWijkende overeenkomst- Wettigheid.
77

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen- T.a. v. de goederen- Boedelbeschrijving- Tijdstip- Kart geding- Bevoegdheid.
147

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Kort geding - Bevoegdheid Draagwijdte.
147

Erfenissen
Landbouwbedrijf - Recht van overname Ontstaan van het recht - Datum.
137

Europese Unie
Verdragsbepalingen- Algemeen- Vrij werknemersverkeer- Werkingssfeer richtlijn- Sociale
zekerheid - Gelijke behandeling mannen en
vrouwen- Pensioenen- Exceptie- Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote- N ationale wetgeving- Bedrag gezins-
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pensioen- Verlies sociale-zekerheidsvoordeel
- Toelaatbaarheid.
60

Handelspraktijken

Europese Unie
Verdragsbepalingen- Algemeen- Vrij werknemersverkeer- Verdragsconforme interpretatie - Sociale zekerheid - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Pensioenen Exceptie - Ouderdomsprestatie uit hoofde
afgeleide rechten echtgenote- N ationale wetgeving - Bedrag gezinspensioen - Verlies
sociale-zekerheidsvoordeel- Plicht nationale
rechte~
60

Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige
daad - Geneesmiddelen - Fabrikanten Invoerders - Groothandelaars- Aanbod aan
de voorschrijvende geneesheren- Premies Voordelen.
49

Handelszaak
Bestanddelen.

176

Hoger beroep

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Algemeen - Sociale
zekerheid - Vrij verkeer van werknemers
- Gelijke behandeling mannen en vrouwen
-Recht op ouderdomspensioen- Nationale
wetgeving- Vaststelling bedrag andere echtgenoot - Eigen pensioenrecht - Nederlandse algemene ouderdomswetgeving- Herleiding Belgisch gezinspensioen - Gevolg.
189

G
Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten- Overgedragen rechten en verplichtingen - Verplichtingen die
ten laste van de Staat blijven - Onroerend
goed - Onderwijs - Hangende gerechtelijke
procedure.
214

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Beslissing van de bestendige
deputatie- Gemeentebelastingen- Belastingplichtige - Hoger beroep - Betekening. 87

Geneeskunde
Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Geneesmiddelen- FabrikantenInvoerders - Groothandelaars - Aanbod aan
de voorschrijvende geneesheren- Premies Voordelen- Verbod- HandelspraktijkenEerlijke handelsgebruiken.
49

Geneeskunde
Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen)- Verdovende middelen- Drugwet
- Deelneming- Vereniging- Bestanddelen - Motivering.
65

Geneeskunde
Allerlei- Dringende medische hulp- Begrip
- Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen.
237

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Art. 14 7
- Cassatie - Bevoegdheid van het Hof Redenen tot wraking- Vaststellingen van de
bodemrechter - Onaantastbare beoordeling
- Gevolgtrekking in rechte - Toetsing door
het Hof- Art. 147 Gw. 1994.
162

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Rechtspleging in boger
beroep- Vordering- Kort geding- Verschijningstermijn.
139

Hoger beroep
Belastingzaken- Gemeentebelastingen. Provinciebelastingen. Plaatselijke belastingen Gemeentebelastingen - Beslissing van de
bestendige deputatie- Verzoekschrift van de
belastingplichtige - Betekening.
87

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Echtscheidingsprocedure ·_ Kort
geding- Voorlopige maatregelen- Boedelbeschrijving - Eigen goederen - Tijdstip Bevoegdheid.
14 7

I
Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Eaten uit vrije beroepen en uit winstgevende
bezigheden - Begrip.
82

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Belastingaangifte- Onderzoekingen en controle - Onderzoekingen Belastingontduiking- Aanwijzingen- Voorafgaande kennisgeving- Bezwaar- Nieuw
bezwaar - Begrip.
214

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Administratieve boeten. Straffen - Fiscale
misdrijven- Ins tellen van de strafvervolging
- Geen voorafgaande klacht of aangifte Ontvankelijkheid van de strafvervolging. 114

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Administratieve boeten. Straffen - Fiscaal
misdrijf- Aangifte door fiscale ambtenaarProcureur des Konings - Instellen van vervolgingen - Ontvankelijkheid - Aangegeven feiten - Beoordeling.
119

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn Begin- Verzendingsdatum van het aanslagbiljet - Begrip.
79
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Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn Begin- Verzending van het aanslagbiljetGeen verzending bij aangetekend schrijven Gevolgen.
79

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Grief
- Nieuw bezwaar- Aanslagrecht- Verval
- Begrip.
214

Inkomstenbelastingen
Rechten, tenuivoerlegging en voorrechten van
de Schatkist - Rechten - Onderzoekingen
en controle- Onderzoekingen- Belastingontduiking- Aanwijzingen- Voorafgaande kennisgeving- Grief- Nieuw bezwaar- Begrip.
214

Levensonderhoud
Echtscheidingsprocedure- Onderhoud en opvoeding van de kinderen - Bijdrage van de
ouders - Beschikking- Afwijkende overeenkomst- Wettigheid.
77

Loon
Bescherming- Loonoverdracht- Eenzijdige
verbintenis - Bewijs - Akte van overdracht
- Aantal exemplaren.
186

Loon
Bescherming - Loonoverdracht - Akte van
overdracht - Aantal exemplaren - Nietigheid - Carbonpapier.
186

Internationale verdragen
Belgisch-Franse grens - Gemeenschappelijke stations en uitwisselingsstations- Controles- Overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk - Overeenkomst van 30 maart 1962 Artikel 13 (2) - Aard van die bepaling. 171

lnternationale verdragen
Spoorvervoer- Reizigers - Bagage- Internationaal Verdrag C. LV.- Verdrag van Bern
van 7 feb. 1970 - Toepassingsgebied.
171

Internationale verdragen
Spoorvervoer- Reizigers- Bagage- Internationaal Verdrag C.I.V.- Verdragvan Bern
van 7 feb. 1970 - Internationaal vervoersdocument- Begrip.
171

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Maatschappelijke dienstverlening- Hospitalisatiekosten- Terugvordering- Ve:tjaringstermijn - Toepasselijke wet.
107

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Opdr:ichten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn- Vreemdelingen- Bevel
om het grondgebied te verlaten - Definitief
bevel om het grondgebied te verlaten- Begrip.
233

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)

K

Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn- Vreemdelingen- Dringende medische hulp - Begrip.
237

Kort geding
Hoger beroep- Verschijningstermijn.

139

Misdrijf

Kortgeding
Bevoegdheid van de rechter lijke rechten der partijen.

M

Ogenschijn140

Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet- Douane en accijnzenwet- Materiele overtredingvan een wetsvoorschrift - Bedoeling van de overtreder. 201

Kort geding
Bevoegdheid van de rechter- Onrechtmatige
stoornis- Onaantastbare vaststelling- Beperkingen.
140

Kort geding
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen- Bevoegdheid- Draagwijdte. 147

Kort geding
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen- T. a.v. de goederen- Boedelbeschrijving - Tijdstip - Bevoegdheid.
147

Kort geding
Burgerlijke zaken - Ruimtelijke ordening en
stedebouw - Sancties - Stakingsbevel Noodzaak - Opportuniteit
Beoordeling
door de rechter.
216

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Begrip - Collectieve arbeidsovereenkomst - Overgang van
onderneming- Verkrijger- Verplichtingen
- Niet-uitvoering- ArbeidsovereenkomstEinde - Opzeggingsvergoeding - Nietbetaling.
230

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Verschoning - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht
of onoverkomelijke dwaling- Misdrijf inzake
douane en accijnzen.
201

Misdrijf
Deelneming- Voorwaarden- Wetsbepalingen- Vermelding.
65
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Openbare orde

Onderwijs
Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan- Deeltijdse onderbreking- Onderbrekingsuitkeringen - Cumulatie - Zelfstandige activiteit- Duur- Verbod.
110

Onderwijs
Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan- Volledige onderbreking- Onderbrekingsuitkeringen - Cumulatie - Zelfstandige activiteit - Overschrijding maximum
duur- Voorafgaandelijke verplichte kennisgeving inspecteur - Sanctie - Toepassingsgebied.
110

Onderwijs
Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan- Onderbrekingsuitkeringen- Ten
onrechte toegekend- Vergissing Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening - Terugvordering
onverschuldigde betaling- Wettelijke basis.
110

Rechtbanken - Strafzaken - Bevoegdheid
- Ratione materiae - Gevolg - Beklaagde
- Rechtspleging.
156

Openbare orde
Internationale verdragen- Belgisch-Franse
grens- Gemeenschappelijke stations en uitwisselingsstations - Controles - Overeenkomst
tussen Belgie en Frankrijk - Overeenkomst
van 30 maart 1962 - Artikel 13 (2).
171

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Verbindende kracht - Miskenning - Begrip.
169

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten)
Klachten en verzoeken- Vordering tot schadevergoeding - Raming hager dan in het
oorspronkelijk becijferde verzoek.
135

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Beschikking tot verwijzing Niet-vermelding van de naam van de rechter
- Gelding.
153

Pensioen

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Beschikking tot verwijzing Niet-vermelding van de naam van de rechter
- Gevolg.
153

Onderzoeksrechter
Aanhangigmaking - Omvang - Rechtsmacht - Vordering van de procureur des
Konings - In die vordering begrepen misdrijven -Andere misdrijven - Opdracht. 158
Uitbreiding -

Samenhang.
158

Onderzoeksrechter
Rechtsmacht -

Werknemers- Rustpensioen- Vrij werknemersverkeer - Gelijke behandeling mannen
en vrouwen - Exceptie - Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote- N ationale wetgeving- Bedrag gezinspensioen- Verlies sociale-zekerheidsvoordeel
- Gemeenschapsrecht- Verdragsdoelstelling
60
- Plicht nationale rechter.

Pensioen

Onderzoeksrechter
Rechtsmacht -

p

Nieuwe feiten - Beperking.
158

Openbaar ministerie
Strafzaken- Substituut-procureur des Konings
gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden Arrondissement waarin hij is benoemd Territoriale bevoegdheid- Vordering tot het
instellen van een gerechtelijk onderzoek Onderzoeksrechter van een ander arrondissement - Rechtsgeldigheid van de vordering.
119

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Verplichte mededeling
- Vonnissen "en arresten - Advies - Vermelding- Verzuim- Nietigheid- Bewijs
- Gevolg.
152

Openbare orde
Betekeningen en kennisgevingen - Keuze
van woonplaats - Betekening aan de gekozen woonplaats.
52

Werknemers - Migrerende werknemers Ouderdomspensioen - Ten laste van Belgie
-Ten laste van Nederland- Andere echtgenoot - Eigen recht op Nederlands rustpensioen- Herleiding Belgisch gezinspensioen
- Dwingende wetsbepalingen - Gevolg. 189

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting voor het Hofvan
Cassatie.
209

R
Raad van State
Tucht- Vervolging ten laste van een staatsraad- Voorlopige schorsing- Bevoegdheid
- Hofvan Cassatie.
168

Raad van State
Mdeling administratie- Bevoegdheid- Beroep
tot nietigverklaring - Akten en reglementem
van administratieve overheden- Administratieve overheden - Begrip.
221

- 8
Raad van State
Mdeling administratie _:_ Bevoegdheid-Beroep
tot nietigverklaring - Grenzen - Alde van
een administratieve overheid - Naamloze
vennootschap - Oprichting door een administratieve overheid - Controle door de overheid - Beslissingen bindend voor derden Ontstentenis- Akte van de raad van bestuur.
221

Rechtbanken
Algemeen - Uitspraak bij wege van een
algemene en als regel geldende beschikking
- Rechtspraak- Feitenrechter - Beslissing
die die rechtspraak aanvoert - Eigen overtuiging.
233

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering- Verzoek om een nieuwe conclusietermijn - Be103
schikkingen - Rechtsmiddel.

Rechtbanken
Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid Ratione materiae - Openbare orde - Gevolg
- Beklaagde - Rechtspleging.
156

Rechtbanken
Strafzaken- Strafvordering- Verplichting
tot omschrijving- Verzwarende omstandigheden - Gevolgen.
75

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe kwa119
lificatie van de feiten- Vereisten.

Rechtbanken
Strafzaken ~ Strafvordering - Fiscaal misdrijf- Bij een andere gerechtelijke overheid
aanhangig geschil - Uitstel van de uitspraak.
119

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Strafzaken- Onpartijdige rechter - Beschikking tot verwijzing - Nietvermelding van de naam van de rechter Vonnisgerechten - Zetelsamenstelling Regelmatigheid - Vaststelling - Controle
153
door het Hof.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Redelijke termijn- Beslissing
van onbevoegdheid - Cassatieberoep van de
beklaagde - Rechtsbelang.
156

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 Artikel6.1- Recht op de onpartijdigheid van
de rechter- Schending- Procedure- Wraking.
162

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1 - Strafzaken - Internering - Eerlijke,
onafbankelijke en onpartijdige behandeling

- Deskundigenonderzoek- College van deskundigen - Samenstelling - Objectiviteit.
207

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld W aarborgen.
158

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.2- Vermoeden van onschuld- Voorlopige
hechtenis - Handhaving - Voorwaarden.
208

Rechterlijke organisatie
Strafzaken- Correctionele rechtbank- Daden
regelmatig ter terechtzitting verricht door daartoe bevoegde rechters- Verdere behandeling
- Vonnis -Andere rechters - WettigheidVoorwaarden.
71

Rechterlijke organisatie
Strafzaken- Substituut-procureur des Konings
gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden Arrondissement waarin hij is benoemd Territoriale bevoegdheid- Vordering tot het
instellen van een gerechtelijk onderzoek Onderzoeksrecht~r van een ander arrondissement - Rechtsgeldigheid van de vordering.
119

Rechterlijke tucht
Staatsraad - Vervolging- Voorlopige schorsing- Bevoegdheid- Hofvan Cassatie. 168

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Sturen
in staat van strafbare alcoholintoxicatie Vrijspraak - Gelding voor de burgerlijke
rechter - Vordering van de verzekerde Eigen schade - Zware fout - Gevolg. 101

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Sturen
in staat van strafbare alcoholintoxicatie Vrijspraak - Gelding voor de burgerlijke
rechter - Vordering van de verzekerde Eigen schade - Zware fout - Gevolg. 101

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafrechterlijk gewijsde erga omnes- Draagwijdte- Gevolg- Burgerlijk geschil. 101

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafrechterlijk gewijsde erga omnes- Draagwijdte - Gevolg- Burgerlijk geschil. 101

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van goede rechtsbedeling - Recht
212
op rechtszekerheid - Belastingzaken.

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Uitspraak bij wege van een
algemene en als regel geldende beschikking
- Rechtspraak- Feitenrechter- Beslissing
die die rechtspraak aanvoert - Eigen overtuiging.
233

9 Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Deelneming- Voorwaarden- Wetsbepalingen- Vermelding.
65

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Foutieve motivering - Gevolg.
67

Strafvordering
Misdrijf inzake douane en accijnzen- Vervolgende partij- Hoofdgevangenisstraf. 201

Successierechten
Bewijsmiddelen- Sommen gebruikt overeenkomstig artikel53 wet 28 dec. 1993- Hefting
successierechten.
85

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Valsheid en gebruik van valse stukken Vervalsing van facturen- Bestanddelen van
het misdrijf.
166

s
Samenhang
Onderzoeksrechter- Rechtsmacht- Ambtshalve uitbreiding.
158

Stedebouw
Sancties - Stakingsbevel - Bekrachtigingsbeslissing - Kennisgeving - Onregelmatig
- Gevolg.
216

Stedebouw
Sancties - Stakingsbevel - Bekrachtigingsbeslissing - Kennisgeving - Termijn - Gevolg.
216

Stedebouw
Sancties - Stakingsbevel - Noodzaak Opportuniteit - Kort geding - Beoordeling
door de rechter.
216

Straf
Andere straffen - Verval van het recht tot
sturen - Motivering.
134

Strafvordering
Fiscale misdrijven- Instellen van vervolgingen - Geen voorafgaande klacht of aangifte
aan de procureur des konings - Ontvankelijkheid.
114

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste
aanleg- Strafzaken- Dossier- Stukken in
een andere taal - Gevolg.
67

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste
aanleg- Strafzaken- Dossier- Stukken in
een andere taal - Voorlopige hechtenis Gevolg.
67

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste
aanleg- Strafzaken- Voorlopige hechtenis
- Handhaving - Oproeping - Faxpost 67
Engelstalige vermelding- Gevolg.

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger
beroep- Strafzaken- Vreemdeling- Opsluiting ingevolge ministeriele beslissing- Beroep
-Kamer van inbeschuldigingstelling- Stuk
gesteld in een andere taal dan die van de
rechtspleging - Gevolgen.
99

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie- Burgerlijke zaken- Bestreden arrest
en cassatieberoep - Duitse taal - Beschikking van de eerste voorzitter- Verdere rechtspleging- Franse taal- Memorie van antwoord
- Nederlandse taal- Nietigheid- Tweede
memorie van antwoord - Franse taal Ontvankelijkheid - Termijn.
169

v

Strafvordering
Fiscaal misdrijf- Aangifte door fiscale ambtenaar - Procureur des Konings - Instellen
van vervolgingen- Ontvankelijkheid- Aangegeven feiten - Beoordeling.
119

Strafvordering
Strafvervolging we gens fiscaal misdrijf- Vervolging van orgaan of aangestelde van de
belastingplichtige- Afwezigheid in het geding
van de belastingplichtige en de civielrechtelijk aansprakelijke partij- Wettigheid. 119

Strafvordering
Inbreuk B.T.W.-Wetboek- Aangifte door de
gemachtigde directeur- Vermelding door de
rechter.
158

Valsheid en gebruik van valse stukken
Vervalsing van facturen - Bestanddelen van
het misdrijf - Redenen van de vonnissen en
arresten - Op conclusie.
166

Vennootschappen
Handelsvennootschappen - Naamloze vennootschappen - Oprichting door een administratieve overheid- Controle door de overheid
- Beslissingen bindend voor derden - Ontstentenis - Gevolg - Akte van de raad van
bestuur- Beroep tot nietigverklaring- Bevoegdheid van de Raad van State - Grenzen.
221

10Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde)- Aanvang- Wet die een
kortere ve:tjaringstermijn invoert - Recht
ontstaan voor de inwerkingtreding van de
wet.
107

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde)- Duur- Vordering van
zorgenverstrekkers - HospitalisatiekostenMaatschappelijke dienstverlening - Ve:tjaringstermijn - Toepasselijke wet.
107

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijn.en (Aard. Duur.
Aanvang. Einde)- Aard- Duur- Cassatiemiddel - Nieuw middel - Bevrijdende verjaring- Schuldeiser- Dertigjarige ve:tjaring
- Beslissing - Kortere ve:tjaring.
152

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning
van het recht van hem tegen wie de verjaring
loopt - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Bijzondere regels - Tijdelijke
arbeidsongeschiktheid- Bezoldiging- Betaling.
92

Verjaring
Burgerlijke zaken - Allerlei - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Bevrijdende verjaring- Schuldeiser- Dertigjarige ve:tjaring
- Beslissing- Kortere ve:tjaring.
152

Verjaring
Strafzaken- Strafvordering - Termijnen Verlenging - Nieuwe wet - Gevolgen. 166

Vervoer
Personenvervoer- Spoorvervoer- Internationale verdragen- Internationaal Verdrag
C.I.V.- Verdrag van Bern van 7 feb. 1970Toepassingsgebied.
171

Vervoer
Personenvervoer - Spoorvervoer - Internationale verdragen- Internationaal Verdrag
C.I.V.- Verdrag van Bern van 7 feb. 1970Internationaal vervoersdocument - Begrip.
171

Vervoer
Goederenvervoer- Spoorvervoer- Internationale verdragen- Internationaal Verdrag
C.I.V.- Verdrag van Bern van 7 feb. 1970Toepassingsgebied.
171

Vervoer

Verzekering
Algemeen- Vordering van de verzekerdeEigen schade - Zware fout - Sturen in staat
van strafbare alcoholintoxicatie - Vrijspraak
- Gezag van gewijsde - Algemeen rechtsbeginsel- Burgerlijk geschil- Gevolg.
101

Verzet
Strafzaken - Vervolging voor de politierechtbank- Niet in artikel152, § 2, eerste lid, Sv.
omschreven misdrijf- Vonnis in hoger beroep
en bij verstek gewezen - Verzet van de
beklaagde - Vertegenwoordiging door een
advocaat- Verzet ongedaan- Wettigheid.
118

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering- Verzoek om een nieuwe conclusietermijn- Beschikkingen - Rechtsmiddel.
103

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Openbaar
ministerie- Verplichte mededeling- Advies
- Vermelding- Verzuim- NietigheidBewijs - Gevolg.
152

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Raadkamer Beschikking tot verwijzing- Niet-vermelding
van de naam van de rechter - Gelding. 153

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Raadkamer Beschikking tot verwijzing- Niet-vermelding
van de naam van de rechter - Gevolg. 153

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van
de terechtzitting - Door de wet voorgeschreven aantekeningen- Handtekeningen- Voorzitter - Griffier.
73

Voorlopige hechtenis
Handbaving- Motivering.

Handbaving - Cassatieberoep - Controle Dossier - Inhoud.
67

Voorlopige hechtenis
Handbaving- Beslissing- Plaats en datum
van de feiten- Vermelding- Ontstentenis
- Gevolg.
67

Voorlopige hechtenis
Handbaving - Rechtspleging - Dossier Stukken in een andere taal- Verband. 67

Goederenvervoer- Spoorvervoer - Internationale verdragen - Internationaal Verdrag
C.I.V.- Verdrag van Bern van 7 feb. 1970Internationaal vervoersdocument - Begrip.
171

Voorlopige hechtenis

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Voorlopige hechtenis

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking.
56

67

Voorlopige hechtenis

Handhaving - Oproeping - Faxpost
Engelstalige vermelding - Gevolg.
67
Handhaving - Voorrecht van rechtsmachtKamer van inbeschuldigingstelling optredend
als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest

I

~

:-.

- 11
van verwerping- Termijn binnen dewelke de
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak
moet doen.
204

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Voorrecht van rechtsmachtKamer van inbeschuldigingstelling optredend
als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest
van verwerping- Termijn binnen dewelke de
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak
moet doen - Niet-inachtneming- Gevolg.
204

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Cassatieberoep - Regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen 206
Toezicht van het Hof.

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Motivering.

208

Voorlopige hechtenis
Cassatieberoep - Handhaving- Controle Dossier - Inhoud.
67

Voorlopige hechtenis
Cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging- Verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank - Beslissing dat de
verdachte aangehouden blijft - Termijn om
cassatieberoep in te stellen.
206

Voorrecht van rechtsmacht
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Kamer
van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest van verwerping- Termijn binnen dewelke de kamer
van inbeschuldigingstelling uitspraak moet
doen.
204

Voorrecht van rechtsmacht
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Kamer
van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest van verwerping - Termijn binnen dewelke de kamer
van inbeschuldigingstelling uitspraak moet
doen - Niet-inachtneming- Gevolg.
204

Vreemdelingen
Opsluiting ter uitvoering van de maatregel
van terugwijzing- Duur.
99

Vreemdelingen
Opsluiting ingevolge ministeriele beslissing
- Beroep- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Stuk gesteld in een andere taal dan die van
de rechtspleging- Gevolgen.
99

Vreemdelingen
Maatschappelijk welzijn- Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het
grondgebied te verlaten - Begrip.
233

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62 - Artikel 62, eerste lid - Procesverbaal- Wettelijke bewijswaarde.
134

Werkloosheid
Gerechtigde - Langdurige werkloosheid Werkloosheidsduur- Berekening- Wetswijziging- K.B. 22 juni 1992- Werking in de
tijd.
195

Werkloosheid
Gerechtigde - Langdurige werkloosheid Werkloosheidsduur- Berekening- Beschikbaarheid - Periodes van vrijstelling.
195

Werkloosheid
Recht op uitkering- Onderwijs- Personeelslid- Onderbreking beroepsloopbaan -Onderbrekingsuitkeringen - Ten onrechte toegekend
- Vergissing Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening- Terugvordering onverschuldigde betaling- Wettelijke basis.
110

Werkstaking en uitsluiting
Kart geding- Bevoegdheid van de rechter Voorlopige beoordeling - Stakingsrecht Niet onredelijke rechtsnorm.
140

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte -Burgerlijke zaken- Veijaring- Wet die een kortere veijaringstermijn invoert- Recht ontstaan
voor de inwerkingtreding van de wet.
107

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Wet 29 aug. 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het
oog op het bevorderen van de continu1teit.137

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Langdurige werkloosheid- Werkloosheidsduur - Berekening - Wetswijzi195
ging - K.B. 22 juni 1992.

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Onmiddellijke toepassing Recht van verdediging - Nood aan rechtszekerheid - Art. 6 E.V.R.M.
195

Wraking
Redenen - Opsomming in de wet - Gevolg
- Rechten van de Mens - E.V.R.M. - Art.
6.1- Recht van verdediging- Onpartijdigheid van de rechter - Schending - Procedure.
162

Wraking

Vreemdelingen
Maatschappelijk welzijn sche hulp - Begrip.

w

Dringende medi237

Redenen - Hoge graad van vijandschap Tussen rechter en partij of raadsman van
partij - Begrip.
162

12 -

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid na
de eerste zes maanden van primaire arbeidsongeschiktheid - Begrip.
89
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzerzekering - Arbeidsongeschiktheid - Arbeid - Beschutte
werkplaats - Latere arbeidsongeschiktheid
- Vermogen tot verdienen- Vermindering
- W aardering - Toepasselijke regel.
89

