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Nr. 92
2e KAMER - 18 februari 1997

1o MISDRIJF- TOEREKENBAARHEID- NATUURLIJKE PERSONEN -ALGEMEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN- OPENBARE
WEG- BEZIGEN VAN VOERTUIG- STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE PERSOON.

2° WEGVERKEER -

ALLERLEI- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN
- OPENBARE WEG- BEZIGEN VAN VOERTUIG
- STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE
PERSOON.

1o en 2° Strafrechtelijk verantwoordelijk
voor het bezigen op de openbare weg van
een voertuig dat niet voldoet aan de bepalingen van het reglement, is zowel de
bestuurder als diegene die het voertuig
economisch gebruikt (1). (Art. 26, § 1,
K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de technische eisen.)
(VAN LAER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0269.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 15 september 1995
en 8 januari 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Op de voorziening van Alfred Van
Laer:
Over alle middelen samen :
Overwegende dat de overtreding van
artikel 4 van de wet van 21 juni 1985
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land,
de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, en van de artikelen 2; § 1, 18,
§ 1, 26, § 1, en 81 van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 houdende
(1) Cass., 3 jan. 1995 en 12 sept. 1995, A.R. nrs.
P.93.0747.N en P.95.223.N (A. C., 1995, nrs. 1 en
377).
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algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, als moreel bestanddeel van het
misdrijf hetzij opzet, hetzij schuldige
nalatigheid vereist;
Dat het begrip "een voertuig bezigen op de openbare weg", bedoeld in
het vermelde artikel 26, § 1, niet aileen betekent het besturen van een
voertuig, doch eveneens het gebruik
van een voertuig tot economische doeleinden door de eigenaar, de huurder of
de gebruiker ervan;
Overwegende dat de door eiser voor
de appelrechters genomen conclusie
aanvoert dat aileen de chauffeur, als
bestuurder van het voertuig, dit 'bezigt" in de wettelijke zin; dat de vennootschap waarvan eiser de bestuurder is slechts de vrachtwagen met
chauffeur ter beschikking stelt van de
klan ten die zelf instaan voor de lading waarover hijzelf, in tegenstelling tot de chauffeur, geen toezicht kan
uitoefenen noch van de eventuele overlading op de hoogte kan zijn;
Overwegende dat de appelrechters
- zonder dat zij, bij ontstentenis van
nieuwe vervolging voor dezelfde feiten, gebonden zijn door voorgaande
veroordelingen - dit verweer verwerpen door te considereren, eensdeels,
dat onder bezigen in het verkeer, in de
wettelijke zin, niet alleen het besturen van het voertuig op de openbare
weg doch ook het gebruik ervan tot
economische doeleinden door de persoon die erover macht uitoefent en er
nut van heeft, wordt bedoeld, te dezen de vennootschap die tot realisatie van haar handelsactiviteiten het
voertuig laadt of laat laden en wegens het niet nemen van de nodige
voorzorgsmaatregelen door overlading het misdrijf pleegt, anderdeels,
dat eiser, als natuurlijke persoon die
binnen de onderneming verantwoordelijk is voor de organisatie van de
transporten, met betrekking tot de
controle op overlading "de facto geen
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enkele maatregel nam om de naleving van de ter zake geldende reglementering mogelijk te maken" - wat
het schuldig verzuim van eiser inhoudt - en het niet nagaan van de
opgegeven lading geen grond tot twijfel nopens zijn schuld in zijn voordeel oplevert;

Nr. 93

Nr. 93
2" KAMER- 18 februari 1997

1 o STRAF- ANDERE STRAFFEN- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- VORDERING
OPENBAAR MINISTERIE.

2° STRAF -

Dat zij met deze motieven niet naar
enige in de middelen aangehaalde verklaringen verwijzen, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskennen; ·
Dat zij door hun motivering eiser
geen strafrechtelijke aansprakelijkheid voor andermans daden opleggen doch hem straffen wegens een
overtreding, waaraan hij naar hun oordeel zelf schuld heeft; dat zij door hun
beslissing het persoonlijk karakter van
de straf niet miskennen en artikel
1384 Burgerlijk Wetboek niet schenden;
Dat de rechters door hun motivering de strijdige of andere feitelijke
aanvoeringen van eiser verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden,
en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het verzoekschrift, in zoverre
het namens de N.V. Transport Van
Laer werd ingediend en niet de ontvankelijkheid van haar voorziening betreft, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 februari 1997- 2" kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. B.
Veys, Antwerpen.

ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- VERMOGENSVOORDELEN UIT HET MISDRIJF - KOSTEN
VERBONDEN AAN HET MISDRIJF- BEGROTING
DER VERMOGENSVOORDELEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1 o Voor het bevelen van verbeurdverkla-

ring door de rechtbank is geen bijzondere vordering van het openbaar ministerie vereist.

2° Wanneer de rechter in toepassing van artikel 42, 3°, Sw. de vermogensvoordelen
die uit het misdrijf zijn verkregen begroat, dient hij geen aftrek te doen van de
kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf. (Art. 42, 3°, Sw.)
(DE COCK E.A. T. STAD GENT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0295.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorzieningen van Jacques
De Cock en Lutgarda Van Holsbeek,
beklaagden :
Over het tweede middel :
Overwegende dat de eisers verwarren tussen, enerzijds, de uitoefening
van de "strafvordering" in de zin van
het recht om te vervolgen, anderzijds,
het vorderen van straf;
Dat het bevelen van verbeurdverklaring door de rechtbank geen bijzondere vordering van het openbaar
ministerie vereist;
Overwegende dat de rechter bij de
begroting in toepassing van artikel
42.3. Strafwetboek, van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen geen aftrek client te doen van
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de kosten die verbonden zijn aan de
realisatie van het misdrijf;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op : 1) het namens de eisers De
Cock en Van Holsbeek aangevoerde
vierde middel, dat de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent,
doch niet de ontvankelijkheid van de
tegen deze beslissing ingestelde
cassatieberoepen betreft, 2) de brief
van 11 september 1996, met bijlagen,
van Mr. Hilde Lievens, raadsman van
De Cock en Van Holsbeek, welke brief
werd ingediend buiten de termijn van
twee maanden bepaald bij artikel
420bis van het Wetboek van Strafvordering, de zaak ingeschreven zijnde op
de algemene rol van het Hof op 28 februari 1996, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt Jacques De Cock en
Lutgarda Van Holsbeek in de kosten
van hun voorzieningen; veroordeelt de
stad Gent in de kosten van haar voorziening.
18 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. J. Nys, Dendermonde; J. Lievens, F. Declercq, Gent.
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2° MISDRIJF -

TOEREKENBAARHEID RECHTSPERSONEN- STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.

1o Wanneer een voor eensluidend verklaard

afschrift van een vonnis een dubbele
datumvermelding draagt, maar de datum van uitspraak van het vonnis blijkt
uit de niet van valsheid betichte
processen-verbaal van de terechtzitting
waarop de uitspraak van het vonnis verdaagd werd en uit dit van de terechtzitting waarop het vonnis werd uitgesproken, , volgt uit deze stukken dat de
datuinmelding op het voor eensluidend
verklaard afschrift van het vonnis die niet
overeenstemt met deze datum een verschrijving is en dat er slechts rekening
kan gehouden worden met de datum ·
welke in voormelde processen-verbaal
werd aangegeven (1).

2° Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen, organen of aangestelde, door wiens
toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld (2).
(VAN LAER EA.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0397.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 5 februari 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Op de voorziening van Alfred Van
Laer:
Gelet op eisers verzoekschrifi waarvan een• door de griffier van het Hof
voor eensluidend verklaarde kopie
aandit arrest is gehecht en ervan deel
uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 702 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is in strafzaken;

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- DATUM VAN illTSPRAAK
- PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING VAN
VERDAGING VOOR UITSPRAAK - PROCESVERBAAL TERECHTZITTING VAN UITSPRAAKVOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
DER UITSPRAAK- VERSCHRIJVING.

(1) Zie Cass., 9 mei 1977, A. C., 1977, 920; zie
Cass., 4 april1995, A.R. nr. P.94.0724.N, niet gepubliceerd.
(2) Cass., 12 sept. 1995, A.R. nr. P.95.0223.N
(A.C., 1995, nr. 377).
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Dat het middel, in zoverre het de
schending van het vermelde artikel
aanvoert, faalt naar recht;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het door de griffier voor eensluidend verklaarde afschrift van het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Antwerpen een
dubbele datumvermelding draagt, respectievelijk luidend, de ene als slotvermelding: "aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting op een februari negentienhonderdzesennegentig", de andere
in de hoofding: "vonnis nr. 601 d.d.
5.2.96";
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 8 januari
1996 vermeldt dat de uitspraak van
het vonnis verdaagd wordt op 5 februari 1996; dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 5 februari
1996 vermeldt dat de rechtbank het
vonnis uitspreekt;
Dat uit de context van de vermelde
stukken die niet van valsheid zijn beticht ondubbelzinnig volgt dat het cijfer van de dagaanwijzing in de datumvermelding van 1 februari 1996 een
verschrijving is en dat het vonnis op 5
februari 1996 is uitgesproken conform de in de hoofding vermelde datum;
Over het tweede en het vierde middel:
Overwegende dat eiser is vervolgd
wegens de in de telastlegging vermelde
inbreuken op de artikelen 6, 7 en 8
van de EEG-verordening nr. 3820/85
van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer, telkens om "het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt of om,
door enige daad tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend
dat zonder zijn bijstand het misdrijf
niet kon gepleegd worden";
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Overwegende dat ingevolge artikel 2,
§ 1, tweede lid, van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer op de weg, de spoorweg of de
waterweg, de bepalingen van het
eerste hoek van het Strafwetboek,
met inbegrip van hoofdstuk VII op de
telastgelegde misdrijven toepasselijk
zijn;
Overwegende dat overtreding van de
artikelen 2 en 3 van het bij toepassing van artikel 1 van de vermelde wet
van 18 februari 1969, genomen koninklijk besluit van 13 mei 1987 houdende de uitvoering van de EEGverordening nummer 3820/85, als
moreel bestanddeel van het misdrijf
hetzij opzet, hetzij schuldige nalatigheid vereist;
Overwegende dat, wanneer een misdrijf gepleegd wordt door een rechtspersoon de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor dit misdrijf wordt
toegerekend aan de fYsieke persoon orgaan of aangestelde - door wiens
toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld;
Dat de appelrechters met vermelding op de vierde, de vijfde en de zesde
bladzijde van het bestreden vonnis
van de feitelijke gegevens waarop zij
hun oordeellaten steunen, considereren, onder meer, dat eiser "afgevaardigde bestuurder is van de NV Transport Van Laer (verweerster) en
strafrechterlijk verantwoordelijke is
voor deze firma", dat eiser ''bevoegd is
voor de organisatie van de vervoeropdrachten" en dat eiser "als specialist ter zake" diende te weten dat "aan
de chauffeurs systematisch vervoeropdrachten gegeven werden die louter theoretisch binnen de bestaande
reglementering zouden kunnen uitgevoerd worden, doch waarvan uit de dagelijkse praktijkervaring in ieder geval bleek dat het hier een loutere niet
haalbare hypothese was", hetgeen opzet van eiser inhoudt;
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Dat de rechters voorts in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, vaststellen dat "alle betrokken vrachtwagens
toebehoren aan (verweerster) en dat
alle chauffeurs eveneens in de dienst
van (de eisers) werkten" en dat "overtreding van de betrokken EEGverordening zonder de daden van uitvoering of bijstand van (eiser ), met
name zonder de door hem gegeven opdracht, niet zou gebeurd zijn";
Dat de rechters met hun motivering wettig vermogen te oordelen dat
eiser door het geven van de vermelde
vervoeropdracht zodanige hulp
heeft verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet kon worden gepleegd;
Dat de rechters eiser aldus niet veroordelen wegens feiten waarvoor hij
niet is vervolgd, maar door vermelding van de gegevens waarover eiser
tegenspraak heeft kunnen voeren, de
strijdige of andere aanvoeringen van
eiser verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing dat eiser schuldig is aan de door
de rechtspersoon gepleegde misdrijven, regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -

OPSPORINGSONDERZOEK- VERHOOR VAN DE
VERDACHTE - VEREISTE.

Het verhoor van de verdachte ten tijde van
het opsporingsonderzoek is niet wettelijk vereist (1).
(VANLAER)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0965.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen;
I. Op de voorziening van Alfred Van
Laer:
Over het eerste middel :
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat eiser ten
tijde van het opsporingsonderzoek had
moeten worden verhoord in de hoedanigheid van verdachte of van beklaagde, faalt naar recht;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het verzoekschrift in zoverre
het namens de N.V. Transport Van
Laer werd ingediend en niet de ontvankelijkheid yan haar voorziening betreft, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.

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;
II. Op de voorziening van de NV
Transport Van Laer :

18 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-gener·aal - Advocaat : mr. B.
Veys, Antwerpen.

(1) Zie in verband met de verplichting tot verhoor door de onderzoeksmagistraat: Cass., 5 april
1996, Ver. Kamers, A.94.0002.F (A. C., 1996, nr.
111), en in verband met het verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter : Cass., 3 feb.
1993, A.R. nr. 117 {A. C., 1903, nr. 73).
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het verzoekschrift, in zoverre
het namens de NV Transport Van Laer
werd ingediend en niet de ontvankelijkheid van haar voorziening betreft,
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 februari 1997- 2" kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Aduocaat : mr. B.
Veys, Antwerpen.

Nr. 96
2" KAMER- 19 februari 1997
1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ART. 2- ART. 2.29- BETALEND
PARKEREN.

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEREGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN -ART. 27 -ART. 27TER-BETALEND PARKEREN.

1o en 2° Het parkeren op plaatsen met parkeermeters ofparkeerautomaten geschiedt
op de wijze en onder de uoorwaarden die
op die toestellen zijn uermeld; het kan
eueneens geschieden op andere wijzen en
onder andere uoorwaarden die ter plaatse
ter kennis van de betrokkenen worden gebracht (1). (Artt. 2.29, 27.3.1.1 o en 27.3.3
Wegverkeersreglement.)
(1) Zie Cass., 26 april 1994, A.R. nr.
P.93.1218.N (A. C., 1994, nr. 198) en de concl. van
adv.-gen. De Swaef.

Nr. 96
(DEPETRIS)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr.. P.96.1418.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 oktober 1996 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Overwegende dat, luidens de artikelen 2.29 en 27.3.1.1° van het Wegverkeersreglement, het parkeren op
plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt op de wijze
en onder de voorwaarden die op die
toestellen zijn vermeld;
Dat artikel 27.3.3 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten eveneens
kan geschieden op andere wijzen en
onder andere voorwaarden die ter
plaatse ter kennis van de betrokkenen worden gebracht;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat "de voorwaarden voor het gebruik van de door (eiseres) bezette parkeerplaats wel degelijk ter plaatse ter
kennisvan (eiseres) werden gebracht,
enerzijds, door de vermeldingen op het
parkeerautomaat zelf, en, anderzijds,
wat de betalingstermijn van het parkeergeld betreft, door het op de voorruit van haar wagen aangebracht parkeerbiljet"; dat het feit volgens het
Wegverkeersreglement een overtreding vormt, zodat de omstandigheid
dat het gemeentereglement de betalingstermijn niet heeft vastgesteld, niet
terzake doet;
Dat het vonnis de beslissing aldus
naar recht verantwoordt;
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;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 februari 1997- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. F. Riye, Bergen.
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gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;

Over de eerste twee middelen :
Overwegende dat artikel149 van de
Grondwet niet van toepassing is op de
beslissingen van de onderzoeksg~rechten inzake voorlopige hechtems;
Overwegende dat, wat de ernstige
Nr. 97
aanwijzingen van schuld betreft, de
kamer van inbeschuldigingstelling die
overeenkomstig artikel 30 van de wet
2e KAMER- 19 februari 1997
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis kennis neemt van het
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA- hager beroep tegen de in artikel 21
VING ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
van die wet bedoelde beschikking, aiSCHULD- 'IDEZICHT VAN HET HOF - GRENleen nagaat of die aanwijzingen zoZEN.
wel op het ogenblik van de uitvaardiIn verband met de ernstige aanwijzingen ging van het aanhoudingsbevel als ten
van schuld beperkt de kamer van inbe- tijde van de uitspraak bestonden;
schuldigingstelling, die, overeenkomOverwegende dat het door het Hof
stig art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis, kenbinnen
de perken van de rechtsplenis neemt van het hager beroep tegen de
in art. 21 van die wet bedoelde beschik- ging inzake voorlopige hechtenis uitking, zich ertoe na te gaan of ze beston- geoefende toezicht niet verder reikt;
den zowel op het ogenblik waarop het be- dat het onderzoek van de middelen bovel tot aanhouding is verleend als op dat vendien een onderzoek van feitelijke
van de uitspraak; binnen de perken van gegevens zou vereisen;
de rechtspleging inzake voorlopige hechOverwegende dat het arrest overitenis reikt het toezicht van het Hofniet
verder; het strekt zich a.m. niet uit tot de · gens op eisers conclusie, ten betoge dat
wettigheid van de daden van onderzoek "de vermoedens van de onderzoeksop grand waarvan de kamer van inbe- magistraat en de uitvaardiging van
schuldigingstelling heeft beslist dat er een bevel tot huiszoeking in (eisers)
t.a.v. de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestonden (1). (Artt. 21 en woonplaats, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een op 10 sep30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
tember 1996 onregelmatig verzonden listing'', antwoordt "dat de
(EL MOATASSIM)
inlichtingen betreffende het GSMnummer 075/61.25.84 niet afkomstig
zijn uit het stuk dat zogezegd op grond
ARREST (vertaling)
van een verzoek van 9 september 1996
(A.R. nr. P.97.0204.F)
op 10 september 1996 is gefaxt; dat
verdachtes argument feitelijke grandHET HOF; - Gelet op het be- slag mist; dat de vaststelling van testreden arrest, op 5 februari 1997 lefoongesprekken tussen de verdachte
en medeverdachte, tezamen met de
aanwezigheid in diens vuilnisbak van
(1) Cass., 15 april1992, A.R. nr. 9879 (A.C., plastic materiaal waarmee pakjes kon1991-92, nr. 442); 22 dec. 1993, A.R. nr.
den worden vervaardigd, alsook de
P.93.1659F (ibid., 1993, nr. 544); 4 dec. 1996, A.R.
aanwezigheid van een gebruikt pakje
nr. P.96.1497.F (ibid., 1996, nr. 484), en 11 feb.
ernstige aanwijzingen zijn die de
1997,A.R. nr. P.97.0179.N, supra, nr. 79. · ·

HOF VAN CASSATIE

248

handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden";
Overwegende dat het hof van beroep de bewijskracht niet kan miskennen van akten waarnaar het niet
verwijst; dat het antwoordt op eisers
conclusie en zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar
recht verantwoordt;
Overwegende dat de middelen niet
kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het rniddel, nu het
enkel grieven aanvoert die niets met
de bestreden beslissing uitstaande
hebben, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissiug overeenkomstig de wet is· gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement Gelijklllidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaat :
mr. F. Rogge, Brussel.

Nr. 98

2e KAMER - 19 februari 1997
1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- VERHINDERING- VERVANGING- VOORWAARDE.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS- ALLERLEI- SAMENHANG- TOEPASSING.

1o De regel volgens welke de verhinderde

rechter in de rechtbank van eerste aanleg kan worden vervangen door een andere, zonder dat daarvoor een bijzondere beschikking van de voorzitter nodig
is, geldt oak voor de onderzoeksrechters
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onder elkaar in de rechtbanken waar er
twee of meer zijn (1). (Art. 322 Ger.W.)
2° De artt. 226 en 227 Sv. hebben niets uit-

staande met de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis.
(PIROT)
ARREST. (vertaling)

(A.R. nr. P.97.0209.F)

HET HOF;- Gelet op.het bestreden arrest, op 6 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel: miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van het geheim (lees : schriftelijk) karakter van het
gerechtelijk onderzoek, schending van de
artikelen 61 van het Wetboek van Strafvordering, 21, §§ 4 en 5, 23.4°, 30 van de
wet van 20 juli 1990 betre:lfende de voorlopige hechtenis en 322, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, ·
doordat het arrest, wat de bevoegdheid
van de onderzoeksrechter Prignon betreft,
als volgt antwoordt op de door de huidige
eiser in cassatie neergelegde conclusie :
"Overwegende dat de rechtspleging niet ongeldig wordt door de omstandigheid dat de
vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek mevrouw Ancia tot onderzoeksrechter heeft aangewezen, ofschoon
verdachte ondervraagd en aangehouden
werd door de onderzoeksrechter Prignon,
nu laatstgenoemde uitdrukkelijk gepreciseerd heeft dat hij handelde 'Gelet op het
spoedeisend karakter van de zaak, ingevolge mondelinge opdracht van de voorzitter van de rechtbank, aangezien onderzoeksrechter Ancia wettig verhinderd is';
dat het bestaan van die opdracht door geen
enkel element van het dossier in twijfel kan
worden getrokken en dat het Hof het feit
dat zij niet, of nog niet, schriftelijk werd bevestigd, niet als een onregelmatigheid aanziet, ondanks de beginselen waarnaar verdachte verwijst en de door hem gemaakte
vergelijking met de rechtspraak, die geen
betrekking heeft op de vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek",
(1) Cass., 7 april1978 (A. C., 1978, 907) met
noot-A.T.; 22 mei 1979 (ibid., 1979, 1108).
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terwijl het arrest, nu het niet preciseert
welk schriftelijk stuk van het onderzoeksdossier de zogenaamde mondelinge opdracht schriftelijk bevestigt en nu het aldus niet antwoordt op eisers expliciete
conclusie, het Hof en eiser in de onmogelijkheid stelt om na te gaan of de onderzoeksrechter Prignon bevoegd was om tegen eiser een aanhoudingsbevel uit te
vaardigen:

Overwegende dat, enerzijds, het arrest door de in het middel aangegeven gronden antwoordt op de conclusie van eiser, ten betoge dat
onderzoeksrechter Prignon niet bevoegd was om tegen hem een aanhoudingsbevel uit te vaardigen;
Dat, anderzijds, luidens artikel 322
van het Gerechtelijk Wetboek, de verhinderde rechter in de rechtbank van
eerste aanleg door een andere rechter kan worden vervangen, zonder dat
daartoe een bijzondere beschikking
van de voorzitter vereist is; dat die regel van toepassing is op de onderzoeksrechters onder elkaar in de rechtbanken waar er twee of meer zijn;
Overwegende dat de rechter Prignon, die door de Koning tot onderzoeksrechter was aangewezen, dus
zonder enige opdracht de wettig verhinderde onderzoeksrechter Ancia kon
vervangen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
het algemeen rechtsbeginsel van het geheim (lees : schriftelijk) karakter van het
gerechtelijk onderzoek, van artikel61 van
het Wetboek van Strafvordering, van de artikelen 21, §§ 4 en 5, 23.4°, 30 van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 103 van de Grondwet en
226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest preciseert : "overwegende dat het betoog dat hij (eiser) grondt
op het bestaan van een door raadsheer Fi,scher geleid onderzoek, niet ter zake dienend is, nu laatstgenoemde een gelijklopend onderzoek verricht naar samenhangende feiten naar aanleiding van de
inbeschuldigingstelling van ministers,
waarvoor het rechtscollege dat hem daartoe opdracht heeft gegeven, bevoegd is",
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terwijl, in het geval dat het bestaan van
de samenhang zou moeten worden aangenomen, er zou moeten worden vastgesteld
dat elk onderzoek zowel van de hoofdfeiten als van de ermee samenhangende feiten moet worden toevertrouwd aan dezelfde onderzoeksrechter, in casu de
raadsheer bij het Hof van cassatie Fischer,
met uitsluiting, behoudens in het dossier
uitdrukkelijk te vermelden voorbehoud, van
elke andere onderzoeksrechter :

Overwegende dat de artikelen 226
en 227 van het Wetboek van Strafvordering niets uitstaande hebben met de
rechtspleging inzake voorlopige hechtenis;
Dat daaruit volgt dat zelfs als het
onderzoek feiten betreft die samenhangend zijn met die waarvoor een onderzoek tegen een minister gevoerd
wordt door een raadsheer bij het Hof
van cassatie, de onderzoeksrechter van
de rechtbank van eerste aanleg bevoegd blijft om het onderzoek tegen
een verdachte die geen voorrecht van
rechtsmacht heeft, voort te zetten; dat
het arrest geen schending inhoudt van
artikel 103 van de Grondwet;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel : schending van de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen, die door het
Hof ambtshalve moet worden opgeworpen en die al dan niet betrekking heeft op
de hierboven uiteengezette middelen, inzonderheid wat de ve:rjaring van de strafvordering betreft :

Overwegende dat een tot het Hof gericht verzoek om ambtshalve middelen op te werpen, geen middel vormt;
En overwegende dat de substantii:ile of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorziening.
19 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. A.
Masset, Verviers.

Nr. 99
1e

KAMER-

20 februari 1997

1° EUROPESE UNIE -

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

(E. E. G.)-Verordening nr. 17 I 62 van de
Raad, wordt gekenmerkt door het beperkte aantal adressanten ervan (2); de
beschikking van de Commissie betreft een
systeem van selectieve distributie, zodat
zij slechts betrekking heeft op de contractuele verhoudingen tussen bepaalde leveranciers en hun erkende dealers, waar
zij de voorwaarden vaststelt waaronder
bepaalde overeenkomsten tussen hen geoorloofd zijn wat de door het Verdrag ingevoerde mededingingsregels betreft (3).
(Art. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en 191.3
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de wet
van 2 dec. 1957; artt. 6, 8, 9.1 en 19.3
E.E.G.-verordening nr. 17/62 van de Raad
van 6 feb. 1962.)
(PARFUMS ET BAUTE BELGILUX N.V.
T. GB-UNIC N.V.)

2o HANDELSPRAKTIJKEN- MEDEDINGING- BEDRIJVEN- OVEREENKOMSTENEUROPESE UNIE - COMMISSIE - BESCHIKKING- DRAAGWIJDTE.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.008l.F )

3° EUROPESE UNIE -

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

4 ° EUROPESE UNIE -

Over het middel : schending van de artikelen 3, g), 5, inzonderheid 5, tweede lid,
85.1, en 85.3, 155 van het Verdrag van 25
maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet
van 2 december 1957, 9, inzonderheid 9.1,
van de E.E.G.-Verordening nr. 17/62 van de
Raad van 6 februari 1962 over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, en van het algemeen communautair
rechtsbeginsel van de niet-discriminatie,
doordat het arrest overweegt dat het hof
van beroep voor de bepaling van het begrip luxe-cosmeticaproducten en de bepaling van het nadeel aan die producten door
niet-erkende kleinhandelaars niet gebonden was door de feitelijke vaststellingen in
de beschikkingen van de Commissie van de

VERDRAGSBEPALINGEN- BELEID- MEDEDINGING- BEDRIJVEN- OVEREENKOMSTEN - COMMISSIE BESCHIKKING- DRAAGWIJDTE.
VERDRAGSBEPALINGEN -INSTELLINGEN- COMMISSIE- BESCHIKKING- DRAAGWIJDTE- MEDEDINGING
- BEDRIJVEN- OVEREENKOMSTEN.

1o Wanneer een vraag om uitlegging van

het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Gemeenschap dezelfde is als waarover het H. v.J.
o.m. reeds een uitleggingsbeslissing heeft
gewezen, behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hager beroep, zich niet
opnieuw, bij wege van prejudiciele vraag,
voor uitlegging tot het H. v.J. te wenden,
op voorwaarde dat zij bij die uitleggingsbeslissing aansluiten (1). (Art. 177
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de wet
van 2 dec. 1957.) (lmpliciet.)
2°, 3° en 4° De buitentoepassingverklaring
van de bepalingen van artikel 85.1
E.E.G.-Verdrag, die door de Commissie
wordt beslist in de vorm van een individuele beschikking op grand van de
(1) Cass., 6 okt. 1995, A.R. nr. C.94.0457.F
(AC., 1995, nr. 419).

(2) H.v.J., 15 juli 1963 (Onderneming Plaumann and Co t. Commissie) 25/62, Jur.H.v.J., blz.
197.
(3) Zie H.v.J., 15 feb. 1996 (SA Grand garage albigeois e.a. t. S.A.R.L. Garage Massol),
C-226/94, Jur.H.v.J., blz. 1-651; 15 feb. 1996 (S.A
Nissan France e.a. t. J.-L. Dupasquier van Garage "Sport Auto e.a.), C-309/94, Jur.H.v.J., blz.
1-677.

----
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Europese Gemeenschappen betreffende een
procedure tot toepassing van artikel 85 van
het EG-Verdrag van 16 december 1991 inzake Yves Saint Laurent Parfums en van
24 juli 1992 inzake Parfums Givenchy, en
het er zelfs geen acht diende op te slaan,
"we gens de specificiteit zelf van die beschikkingen" en doordat het arrest derhalve heeft beslist dat "uit die beschikkingen van de EG-Commissie tot tijdelijke
vrijstelling (inzake de producten Yves Saint
Laurent en Givenchy ... ) ( ... ) geen bepaling van het begrip luxeproduct kan worden afgeleid en evenmin een algemeen
· recht op bescherming van een product dat,
wegens het door de fabrikant inzake distributie gevoerde selectieve beleid, als luxeproduct zou kunnen worden bestempeld",
terwijl, eerste onderdeel, op grond van artikel 85.1 en 85,3 van het Verdrag, de door
de Commissie aangenomen individuele beschikkingen tot vrijstelling, noodzakelijkerwijs uitgaan van een bepaling van de
markt van het betrokken product, aangezien de toepasselijkheid van die bepaling
van het Verdrag een specifiek product betreft op een grondgebied dat ruimer moet
zijn dan het grondgebied van een enkele
Lid-Staat; de bepaling van de markt voor
het product op het product slaat en niet op
de fabrikant; een eventuele rechtvaardiging van de beperkingen van de mededinging door het invoeren van een of ander
procede tot controle van de distributie, verband houdt met de aard van het product en
niet met de persoon van de fabrikant ervan; de Commissie, nu zij gebonden is door
het objectiviteits- en niet-discriminatiebeginsel, bij de beschrijving van de
markt voor het product enkel het product
zelf met zijn eigen specificiteit in aanmerking kan nemen met uitsluiting van de persoonlijke specificiteiten van deze of gene fabrikant; die persoonlijke specificiteiten door
de Commissie pas achteraf in aanmerking worden genomen, dat is nadat de
markt voor het product is bepaald, namelijk wanneer zij, via de bevoegde diensten, de overeenkomst, het akkoord of de
onderling afgestemde feitelijke gedraging,
onderzoekt die de ondememingen, partij bij
de overeenkomst, het akkoord of die gedraging, bij haar hebben aangemeld; iedere individuele beschikking van de Commissie tot vrijstelling aldus noodzakelijkerwijs een eerste deel behelst dat de
markt voor het desbetreffende product bepaalt en een tweede deel waarin de aangemelde overeenkomst, het aangemeld akkoord of de aangemelde gedraging wordt
onderzocht; derhalve de beslissing van het
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arrest volgens hetwelk "uit de beschikkingen van de EG-Commissie tot tijdelijke vrijstelling (inzake de producten Yves Saint
Laurent en Givenchy) wegens de specificiteit zelf van die beschikkingen, geen bepaling van het begrip luxeproduct kan worden afgeleid (... )", op een verwarring berust
tussen de beschrijving door de Commissie van de markt voor het betrokken product, die een algemene draagwijdte heeft,
en het onderzoek door de Commissie van de
aangemelde overeenkomst, het aangemeld
akkoord of de aangemelde afgestemde feitelijke gedraging, dat een specifieke draagwijdte heeft, en bijgevolg zowel de opdracht
als de verplichtingen van de Commissie van
de Europese Gemeenschappen miskent
(schending van de artikelen 3, g), 85.1. en
85.3., 155 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, en 9, van
de EEG-verordening nr. 17/62, en miskenning van het in het middel aangevoerd algemeen beginsel van het Gemeenschapsrecht);
tweede onderdeel, het op artikel155 van
het Verdrag gebaseerde optreden van de
Commissie onder meer beoogt de in artikel3, g), van het Verdrag vervatte doelstelling te verwezenlijken, namelijk een regeling waardoor de mededinging binnen de
gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst; dat optreden niet aileen geschiedt bij
wege van de wetgevende handelingen die
de Commissie ter aanneming aan de Raad
van ministers voorlegt en de regels met uitdrukkelijk algemene strekking, ratione personae, die de Commissie zelf aanneemt op
grond van de bevoegdheden die haar door
de Raad worden opgedragen of op grond
van de bevoegdheden die ze rechtstreeks
aan het Verdrag ontleent, maar ook bij
wege van de individuele beschikkingen die
de Commissie aanneemt wanneer zij optreedt in het kader van haar anti-trustbeleid; het algemene deel van die beschikkingen waarin de markt voor het betrokken
product wordt bepaald, gekenmerkt wordt
door twee fundamentele elementen van institutionele aard waardoor die beschikkingen in dat opzicht bindend zijn voor de nationale feitenrechter; de Commissie eerst en
vooral, in tegenstelling tot de nationale
rechtscolleges, hoewel ze een quasi
rechtsprekende bevoegdheid heeft inzake
mededinging, een instelling is die door
uniek zijn wordt gekenmerkt omdat zij bevoegd is voor het hele grondgebied van de
Unie en op dat domein geen enkele tegenhanger heeft; de Commissie in de tweede
plaats, aangezien haar territoriale
bevoegdheid afhangt van het bestaan van
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gevolgen op de handel tussen de Lid-Staten,
en dus van de betrokkenheid van ten minste twee nationale grondgebieden, een opdracht tot eenmaking vervult die zou worden belemmerd indien de nationale
instanties geen respect zouden opbrengen voor de algemene en objectieve vaststellingen die naar aanleiding van het onderzoek van de dossiers door haar diensten
zijn gedaan en door haar zijn overgenomen in haar individuele beschikkingen; het
arrest, nu het beslist "dat uit de beschikkingen van de EG-Commissie tot tijdelijke vrijstelling (inzake de producten Yves
Saint Laurent en Givenchy) wegens de specificiteit zelf van die beschikkingen geen bepaling van het begrip luxeproduct kan worden afgeleid (... )", in weerwil van de
institutionele rol van de Commissie, overweegt dat het algemeen deel van de genoemde beschikkingen, betreffende de bepaling van de markt voor ·luxecosmeticaproducten, ratione personae,
uitsluitend de bestemmelingen aanbelangen; de feitenrechters bijgevolg, nu zij zich
gerechtigd achten om de door de Commissie op algemene en objectieve wijze gegeven beschrijving van het luxecosmeticaproduct zonder meer te weren, het
uniek zijn en de opdracht van die instelling tot eenmaking miskennen en bijgevolg de artikelen 3, g), en 155 van het in
het middel aangegeven Verdrag, alsook artikel 9 van de in het middel aangegeven
EEG-verordening nr. 17/62 schenden;

derde onderdeel, nu de in de beschikkingen van de Commissie inzake de producten Yves Saint Laurent en Givenchy gegeven beschrijving van de markt voor luxe
cosmeticaproducten, die steunt op een bepaling van die categorie van producten en
van het nadeel dat niet-erkende kleinhandelaars aan die producten kunnen berokkenen door ze niet als luxeproduct te beschouwen, en nu verweerster de bewering
van eiseres als zouden haar eigen producten tot dezelfde algemene categorie van
luxe cosmeticaproducten behoren als die
welke door haar concurrenten Yves Saint
Laurent en Givenchy worden geproduceerd, niet heeft betwist, de feitenrechters
- ook al waren zij van oordeel dat de
draagwijdte ratione personae van die beschikkingen beperkt bleef tot de bestemmelingen ervan- niettemin verplicht waren na te gaan of de door de Commissie
gegeven bepaling van de markt voor luxeproducten en van het mogelijke nadeel dat
aan genoemd product kon worden toegebracht, konden worden toegepast in de hun
voorgelegde zaak; artikel 5, tweede lid, van
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het Verdrag immers bepaalt dat de LidStaten (met inbegrip van hun rechterlijke
instanties) zich moeten onthouden van alle
maatregelen (rechterlijke beslissingen inbegrepen) welke de verwezenlijking van de
doelstellingen van het Verdrag in gevaar
kunnen brengen; de weigering om rekening te houden met algemene bepalingen
in de beschikkingen van de Commissie betreffende de concurrenten van eiseres, moet
beschouwd worden als een maatregel die de
uniforme toepassing, op het hele grondgebied van de Unie, van artikel 85 van het
Verdrag in de sector distributie van luxecosmeticaproducten, in gevaar kan brengen; het arrest bijgevolg, nu het weigert, al
was het maar bij wijze van inlichting, acht
te slaan op de individuele beschikkingen
van de Commissie tot vrijstelling voor de
producten Yves Saint Laurent en Givenchy, met overtreding van de artikelen 3, g)
en 5, tweede lid, van het Verdrag, de doelstellingen van de gemeenschappelijke
markt in gevaar brengt, en derhalve die bepalingen schendt :

Overwegende dat de drie onderdelen van het middel berusten op de bewering dat de buitentoepassingverklaring van artikel 85.1, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, bij wege van een
individuele beschikking die de Commissie grondt op de verordening 17/62
van de Raad, eerste verordening tot
toepassing van de artikelen 85 en 86
van het Verdrag, de nationale rechter en derden bindt;
Overwegende dat krachtens artikel189, vierde lid, van het Verdrag,
een beschikking verbindend is in al
haar onderdelen voor degenen tot wie
zij uitdrukkelijk is gericht; dat krachtens artikel191.3 van dat Verdrag van
de beschikkingen kennis wordt gegeven aan hen tot wie zij zijn gericht en
zij door die kennisgeving van kracht
worden;
Dat uit die bepalingen volgt dat een
beschikking wordt gekenmerkt door
het beperkt aantal bestemmelingen ervan; dat nude beschikking van de
Commissie een systeem van selectieve distributie betreft, zij slechts betrekking heeft op de contractuele verhoudingen tussen bepaalde leveranciers en hun erkende verdelers,
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waarbij zij de voorwaarden vaststelt
waaronder bepaalde bindende akkoorden tussen hen geoorloofd zijn wat de
door het Verdrag ingevoerde
mededingingsregels betreft;
Overwegende dat het arrest overweegt "dat uit de beschikkingen van
de EG-Commissie tot tijdelijke vrijstelling (inzake de producten Yves
Saint Laurent en Givenchy ... ), wegens de specificiteit zelf van die beschikkingen, geen bepaling van het begrip luxeproduct kan worden afgeleid
en evenmin een algemeen recht op bescherming van een product dat, wegens het door de fabrikant inzake de
distributie gevoerde selectieve beleid, als luxeproduct zou kunnen worden bestempeld";
Dat het arrest door die overweging
de bepalingen van het Gemeenschapsrecht en het algemeen beginsel die in
het middel zijn vermeld, niet miskent;
Dat het middel faalt naar recht;
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VENNOOTSCHAPSBELASTING- WINSTEN VASTSTELLING- KALENDERJAAR- BOEKJAAR- ONDERSCHEID- BOEKHOUDING- REGELS VAN BOEKHOUDRECHT.

1o en 2° Wanneer een vennootschap an-

ders dan per kalenderjaar boekhoudt en
het belastbare tijdperk derhalve samenvalt met het boekjaar afgesloten in het
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, wordt de voor dat aanslagjaar
verschuldigde belasting vastgesteld op
grand van de winsten die voortkomen uit
alle gedane verrichtingen, die verwezenlijkt of verkregen zijn tijdens het tijdperk van het voornoemde boekjaar, zoals ze uit de boekhouding blijken en
vastgesteld worden overeenkomstig de regels van het boekhoudrecht (1). [Artt. 20,
1°, 21, 1°,96 en 265 W.I.B. (1964); artt.
165, 167, § 1, 3°, a, en 168, 1°, K.B. 4
maart 1965 (2); art. 19, vierde lid, K.B.
8 okt. 1976.]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. VASSAL B.V:B.A.)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 februari 1997 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse, voor verweerster.
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1" KAMER- 20 februari 1997
1 o INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN
- WINSTEN- VASTSTELLING- KALENDERJAAR- BOEKJAAR- ONDERSCHEID- BOEKHOUDING- REGELS VAN BOEKHOUDRECHT.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- BELASTBAAR
NETTO-INKOMEN
VAN
PERSONENVENNOOTSCHAPPEN ONDERWORPEN AAN

(vertaling)

(A.R. nr. F.95.0097.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1995 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 96, 20, 1°, 21, r, en
265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en van de artikelen 167,
§ 1, 3, a, en 168, 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), zoals ze van
toepassing waren voor het aanslagjaar
1987,
doordat het arrest vaststelt dat het maatschappelijk doel van verweerster bestond in
"het beheer en de exploitatie, meer bepaald van overdekte of open tennisvelden
... ", dat het boekjaar van de vennootschap
begint op 1 juni en eindigt op 31 mei van
(1) Zie J. KIRKPATRICK, Le regime fiscal des soci.etes en Belgique, 2e uitg., Brussel, 1995, nr. 2.14,
blz. 81, en nr. 2.18, blz. 84. Zie ook noot 3 bieronder.
(2) Zie ook artt. 23, § 1, 1°, 24, 1°, 183 en 360
W.I.B. (1992); artt. 202, 204, 3o, a, en 205, 1o, KB.
27 aug. 1993 tot uitvoering W.I.B. (1992).
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elk jaar (te dezen van 1 juni 1986 tot 31
mei 1987), terwijl de tennisterreinen jaarlijks worden verhuurd per tennisseizoen,
dat is van 15 september tot 14 september
van het daaropvolgende jaar, en dat de leden hun bijdragen en huur vooraf betalen, dat verweerster het bedrag van
1.509.800 frank in haar jaarrekeningen geboekt heeft op de overlopende rekening onder de rubriek van. het passief"over te dragen opbrengsten", dat voornoemd bedrag
overeenkomt met 7/24e van de vooraf
gei"nde huurgelden en bijdragen, namelijk het gedeelte dat de leden reeds hebben betaald voor de periode van 1 juni tot
14 september 1987 (en dus moet worden
aangerekend op het volgend boekjaar), dus
3,5 maanden; dat het arrest beslist dat
voornoemd bedrag wettig is geboekt met inachtneming van artikel19, vierde lid, van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1976
met betrekking tot de jaarrekening van de
ondernemingen, de bijlage betreffende het
schema van de jaarrekening en het door de
Commissie voor boekhoudkundige normen over de draagwijdte van dat artikel
uitgebrachte advies en dat de resultaten
moeten worden vastgesteld overeenkomstig de boekboudkundige regels, tenzij de
belastingwet anders bepaalt; dat het hof
van beroep gelet op artikel167, § 1, (3°),
van het koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen waarin de bedrijfsinkomsten van het
boekjaar worden omschreven als de inkomsten bestaande uit vastgestelde of vermoede winsten ofbaten van dat tijdperk en
gelet op artikel 168, § 1, van voornoemd koninklijk besluit naar luid waarvan voor de
toepassing van het bovenaangehaalde artikel167, § 1, winsten ofbaten die uit een
boekhouding blijken, geacht worden verkregen te zijn op de datum van afsluiting
van het boekjaar waarop zij betrekking
hebben, beslist dat het bestuur ten onrechte uit die bepalingen afieidt dat een opbrengst (bijdragen en huur) die verbonden is aan een bepaald boekjaar, maar is
betaald tijdens een vorig boekjaar, noodzakelijkerwijze reeds het vorige boekjaar tijdens hetwelk die opbrengst wordt gei"nd, in
aanmerking moet worden genomen en aangeslagen, dat de bovengenoemde artikelen van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen helemaal niet afwijken van het
beginsel dat de resultaten overeenkomstig de boekhoudkundige regels moeten
worden vastgesteld, maar integendeel een
concrete toepassing daarvan vormen, daar
artikel168, § 1, uitdrukkelijk naar die re-

Nr. 100

gels verwijst, en dat bijgevolg de overeenkomstig de boekboudkundige regels als over
te dragen geboekte opbrengsten niet kunnen gevoegd worden bij de belastbare
grondslag van het litigieuze aanslagjaar,
terwijl uit de artikelen 96, 20, r, 21, r
en 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) volgt dat de tijdens een bepaald belastbaar tijdperk behaalde winsten van een vennootschap die
zijn welke tijdens die periode worden vastgesteld of vermoed en die voortkomen uit
alle door of door toedoen van de
nijverheids-, handels- oflandbouwbedrijven gesloten transacties; met uitzondering van de enkele winsten, bedoeld in artikel 23 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, onder winst in de
zin van belastingwet dus worden verstaan
alle inkomsten die voortkomen uit de door
die exploitaties gesloten transacties, voor
zover ze zijn behaald of verkregen tijdens
het belastbaar tijdperk, zoals het wordt omschreven in artikel 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen; in het
geval dat een boekbouding wordt gevoerd,
de vastgestelde winsten weliswaar die zijn
welke blijken uit de tijdens het belastbaar tijdperk afgesloten balans en die,
krachtens de artikelen 167, § 1, 3, a, en
168, 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen worden geacht verkregen te zijn op de datum van afsluiting van
het boekjaar waarop zij betrekking hebben (. .. ), maar het belastingrecht evenwei, in afwijking van de boekhoudkundige regels, tot de winsten van het
belastbaar tijdperk niet aileen de winsten rekent die uit de boekhouding blijken, maar ook die welke tijdens het belastbaar tijdperk zijn verkregen, zelfs als ze,
om boekboudkundige redenen op een overlopende rekening worden geboekt als "over
te dragen opbrengsten"; de bijdragen en
huurgelden, die de leden van de club bij de
aanvang van het tennisseizoen hebben betaald voor de toegang en het gebruik van
het tenniscomplex, deel uitmaken van de in
artikel 21 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen omschreven winsten, verkregen en gei"nd zijn voor het einde van het
boekjaar en dus belastbaar zijn voor het
aanslagjaar 1987; het hofbijgevolg de in
het middel aangewezen bepalingen
schendt:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt : 1 • dat het
boekjaar van verweerster begint op 1

,---_
------------------------
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juni en eindigt op 31 mei van het daaropvolgende jaar; 2' dat de jaarrekeningen betreffende het eerste boekjaar betrekking hadden op de periode
van 1 juni 1986 tot 31 mei 1987 en
overeenkwamen met het bewuste
aanslagjaar, namelijk het aanslagjaar 1987; 3' dat de leden hun bijdragen en huur voorafbetalen bij de aanvang van het tennisseizoen; 4' dat
verweerster het gedeelte van de bijdragen en huurgelden die verband
houden met de periode van 1 juni tot
14 september 1987 "geboekt heeft op
de overlopende rekening van het passief onder de rubriek 'Over te dragen opbrengsten'";
Overwegende dat de belastbare winsten van de ondernemingen worden
vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige regels, tenzij de belastingwet uitdrukkelijk daarvan afwijkt;
Overwegende dat artikel19, vierde
lid, van het koninklijk besluit van 8
oktober 1976 met betrekking tot de
jaarrekenil).g van de ondernemingen,
bepaalt dater rekening moet worden gehouden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op
het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag waarop deze
kosten en opbrengsten worden betaald of gei:nd, behalve indien de effectieve inning van deze opbrengsten
onzeker is;
Dat het in bijlage bij dat koninklijk besluit gevoegde schema van de
jaarrekening onder het passief een
post bevat ''X. Overlopende rekeningen"; dat blijkens de omschrijving van
de rubrieken in hoofdstuk III, afdeling 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit onder die post onder meer
worden geboekt "de over te dragen opbrengsten, dit wil zeggen de gedeelten van de opbrengsten die in de loop
van het vorige boekjaar gei:nd werden doch die op een later boekjaar aan
te rekenen zijn";
Dat uit die regel volgt dat huurgelden die, zoals te dezen, voorafworden gei:nd ·en op een later boekjaar betrekking hebben, niet kunnen worden
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geboekt als resultaten van het boekjaar waarin de betaling is geschied,
maar moeten worden opgenomen in de
winst van het dienstjaar waarmee ze
in verband staan;
Overwegende dat luidens artikel 265
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt
gevestigd op de inkomsten welke de
belastingplichtige behaald of verkregen heeft gedurende het belastbaar
tijdperk en de Koning het belastbaar
tijdperk en de inkomsten die ermede
in verband staan bepaalt;
Overwegende dat artikel 165 van
het koninklijk besluit van 4 maart
1965 tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen bepaalt
dat het belastbaar tijdperk samenvalt met het boekjaar, afgesloten tijdens het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, voor de
toepassing van de vennootschapsbelasting, wanneer de betrokkenen anders dan per kalenderjaar boekhouden;
Overwegende dat artikel167, § 1, 3',
a, van voornoemd besluit bepaalt dat
inkomsten van het in voornoemd artikel165 omschreven belastbaar tijdperk de vastgestelde ofvermoede winsten of baten van dat tijdperk zijn en
dat artikel168, 1', eraan toevoegt dat
voor de toepassing van voornoemd artikel167, § 1, 3', a, de winsten ofbaten die uit een boekhouding blijken,
geacht worden verkregen te zijn op de
datum van afsluiting van het boekjaar waarop zij betrekking hebben;
Overwegende dat het bovenaangehaalde artikel168, waarin sprake is
van de winsten die uit een boekhouding blijken, uitdrukkelijk verwijst
naar de boekhoudkundige regels, zonder ervan af te wijken;
Overwegende dat het arrest de beslissing dat de litigieuze bijdragen en
huurgelden niet mochten meegerekend worden in de belastbare grondslag van het aanslagjaar 1987, naar
recht verantwoordt;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

KAMER -

20 februari 1997

1o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFENADMINISTRATIEVE BOETE - INKOHIERINGTERMIJN- VERVAL- NIET GEREGISTREERDE
AANNEMER- OPDRACHTGEVER- BETALINGEN - VERPLICHTE INHOUDINGEN - VERZUIM.

20 februari 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- ~r
slaggever : de h. Verheyden -Andersluidende conclusie (3) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal.

zo
(3) Ret O.M. concludeerde tot cassatie om de
volgende gronden. Volgens de rechtspraak van het
Rof is ''het beginsel dat het boekhoudrecht het
belastingrecht beheerst" geen algemeen rechtsbeginsel (Cass., 5 mei 1995, A.R. nr. F.93.0071.N,
A. C., 1995, nr. 226). De draagwijdte van die door
het Rof geformuleerde rechtsregel moet zeker niet
worden overdreven in die zin dat de regel van gezond verstand dat het boekhoudrecht het fiscaal recht beheerst, hoewel geen algemeen rechtsbeginsel, toch sinds een twintigtal j aar de
ontwikkeling van het Belgisch belastingrecht inzake vennootschapsbelasting kenmerkt. Maar die
regel van gezond verstand dat het boekhoudrecht het belastingrecht beheerst, is toch verre
van absoluut, daar hij vanzelfsprekend niet kan
worden toegepast als de belastingwet ervan afwijkt. In casu was dat volgens het O.M. het geval, aangezien art. 168, 1, K.B. 4 maart 1965 tot
uitvoering W.I.B. uitdrukkelijk de winsten of baten die uit een boekhouding blijken, beoogt - in
het Frans : les benefices ou profits qui ressortent d'une comptabilite - veeleer dan de winsten ofbaten die overeenkomstig de boekhoudkundige regels worden vastgesteld. Ret O.M.
wees erop dat winsten uit een boekhouding kunnen blijken, zelfs indien, zij op grond van boekhoudkundige regels, op een andere post dan die
van de baten zijn ingeschreven. Ret O.M. leidde
daaruit af dat, wanneer de vennootschap anders dan per kalendmjaar boekhoudt en het belastbaar tijdperk derhalve samenvalt met het
boekjaar dat werd afgesloten tijdens het jaar
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, de voor
dat aanslagjaar verschuldigde belasting vastgesteld wordt op grond van dewinsten die voortkomen uit alle gedane verrichtingen, die verwezenlijkt of verkregen zijn tijdens het tijdperk van
het voornoemde boekjaar, zoals ze uit de boekhouding blijken, maar die niet noodzakelijk vastgesteld worden overeenkomstig·de boekhoudkundige regels_(zie Cass., 16 feb. 1965, Bull., en
Pas., 1965, I, 615; 28 jan. 1969, A. C., 1969, 515;
P. CoPPENS en A BAILLEUX, Droit fiscal. Les impots sur les revenus, Brussel, 1985, blz. 92 tot 98,
319 tot 323, 331 en 332, M. DASSESSE en P. MINNE,
Droit fiscal. Principes generaux et impots sur les
revenus, 3e uitg., Brussel, 1995, blz. 454 tot 457,
538 tot 545 en 585 tot 587; artt. 20, 1", 21, 1", 96
en 265 W.I.B. (1964); artt. 165, 167, § 1, 3", a, en
168, 1", K.B. 4 maart 1965.)
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INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - NIET GEREGISTREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVERBETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGENVERZUIM- ADMINISTRATIEVE BOETE -INKOHIERING ~ TERMIJN- VERYAL.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST- NIET GEREGISTREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVERBETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGENBELASTINGSCHULDEN - AANWENDING SALDO- TERUGGAVE.

4o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFENADMINISTRATIEVE BOETE - NIET GEREGISTREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVERBETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGENVERZUIM EIGEN GELDMIDDELEN
BELASTINGSCHULDEN - AANWENDING SALDO- TERUGGAVE.

5o INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST- NIET GEREGISTREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVERBETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGENVERZUIM- EIGEN GELDMIDDELEN- ADMINISTRATIEVE BOETE - BELASTINGSCHULDEN
-AANWENDING- SALDO- TERUGGAVE.

6° INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - NIET GEREGISTREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVERBETALINGEN- VERPLICHTE INHOUDINGENVERZUIM - EIGEN GELDMIDDELEN - VERVAL-TERUGGAVE.
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7o TERUGVORDERING VAN RET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST- NIET GEREGISTREERDE AANNEMER- OPDRACHTGEVER- BETALINGEN VERPLICHTE INHOUDINGEN- VERZUIM- EIGEN GELDMIDDELEN - VERVAL - TERUGGAVE.

1o en 2° Wanneer degene die een beroep doet

op een niet geregistreerde aannemer niet
bij iedere betaling die hij aan die medeeontractant doet, 15 pet. van het door hem
versehuldigde bedrag heeft ingehouden en
gestort bij de door de Koning aangewezen ambtenaar, wordt het versehuldigde
bedrag verdubbeld; die sehuld vervalt
evenwel wanneer het versehuldigde bedrag niet ten name van de betrokkene is
ingekohierd, met name als administratieve boete, binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de betalingen, zonder de verpliehte inhoudingen,
aan de niet geregistreerde aannemer zijn
verrieht. [Artt. 299his, § 3, en 259 W.I.B.
(1964) (1).]
3° De Koning bepaalt de modaliteiten val-

gens welke een niet geregistreerde aannemer het door de opdraehtgever gestorte
bedrag reeupereert in de mate dat dit bedrag niet aangewend is tot betaling van
de in het W.I.B. vermelde belastingsehulden; die regel viseert evenwel aileen het geval waarin de opdraehtgever,
bij de betaling aan zijn niet geregistreerde
medeeontraetant, 15 pet. van het door
hem versehuldigde bedrag heeft ingehou-

den en gestort bij de door de Koning aangewezen ambtenaar. [Artt. 299his, § 3,
eerste lid, §§4 en 5, W.I.B. (1964) (2).]
4 o en 5° Wanneer de opdraehtgever, bij de
betaling aan de niet geregistreerde aannemer, heeft verzuimd 15 pet. van het
door hem versehuldigde bedrag in te houden en te storten, dient hij die 15 pet. en
een administratieve boete van 15 pet. te
storten door ze, niet van het aan zijn
medeeontraetant versehuldigde bedrag,
maar van zijn eigen geldmiddelen af te
houden; het saldo dat eventueel na de
aanzuivering van de in het W.I.B. bedoelde belastingsehulden overblijft, komt
toe aan de opdraehtgever. (Art. 299his,
§§ 3, 4 en 5 W.I.B. (1964) (3).]
6° en 7o Wanneer de opdraehtgever, bij de
betaling aan de niet geregistreerde aannemer, heeft verzuimd 15 pet. van het
door hem versehuldigde bedrag in te houden en te storten, dient hij, onverminderd de betaling van een administratieve boete, die 15 pet. te storten door ze,
niet van het aan zijn medeeontraetant
versehuldigde bedrag, maar van zijn eigen geldmiddelen af te houden; indien het
aldus gestorte bedrag van 15 pet. vervallen is, moet het belastingbestuur dat bedrag aan de opdraehtgever terugbetalen. [Artt. 299bis, §§ 3, 4 en 5, en 259
W.I.B. (1964) (4).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V FINANCIEN
T. "ENTRAIDE ET PREVOYANCE" VZ.W.)

ARREST

(1) Zie artt. 402 en 354 W.I.B. (1992). De redactie van art. 299bis, § 3, derde lid, W.I.B. (1964)
en van art. 402, derde lid, W.I.B. (1992) is, zowel in het Nederlands als in het Frans, niet bijster geslaagd. Uit opzet van art. 299bis, § 3, W.I.B.
(1964) en van art. 402 W.I.B. (1992) blijkt immers dat, ongeaeht de gebruikte bewoordingen,
het als administratieve boete versehuldigde bedrag in de zin van art. 299bis, § 3, derde lid,
W.I.B. (1964) en van art. 402, derde lid, W.I.B.
(1992), sleehts 15 pet. bedraagt van het bedrag
dat de opdraehtgever aan de niet geregistreerde
aannemer is versehuldigd. Het ingekohierde bedrag van 30 pet. omvat dus, enerzijds, een bedrag van 15 pet. dat overeenstemt met het bedrag dat de opdraehtgever, overeenkomstig art.
299bis, § 3, eerste lid, W.I.B. (1964) en art. 402,
eerste lid, W.I.B. (1992), spontaan had moeten inhouden en storten, en, anderzijds, een administratieve boete van 15 pet. Onderhavig arrest kan
enkel in die zin worden gei:nterpreteerd, oak al
weidt het niet uit over het precieze bedrag van de
administratieve boete.

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0061.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1996 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
sehending van artikel 299 his van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964),
(2) Zie artt. 402, eerste lid, en 403 W.I.B.
(1992).
(3) Zie artt. 402 en 403 W.I.B. (1992). Zie oak
noot 1 supra.
(4) Zie artt. 402, 403 en 354 W.I.B. (1992). Zie
oak noot 1 supra.
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inzonderheid §§ 3 en 5, alsook van deartikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van
de artikelen 299bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) en 30bis van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders,
doordat het arrest bij de uitspraak over
een vordering tot terugbetaling van het bedrag van 356.527 frank dat verweerster op
7 juli 1988 naar eiser heeft overgeschreven met toepassing van artikel 299bis van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)- waarvan het de tekst overneemt die luidt als volgt:
§ 1 Eenieder die voor de uitvoering van
werkzaamheden een beroep doet op iemand die niet geregistreerd is als aannemer, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden van zijn
medecontractant; deze aansprakelijkheid
wordt beperkt tot 35 pet. van de totale prijs
van het werk, exclusief belasting over de
toegevoegde waarde;
§ 2 (. .. );
§ 3 Degene die een beroep doet op een
niet geregistreerde medecontractant voor de
uitvoering van een in § 1 bedoelde werkzaamheid, is verplicht bij iedere betaling
die hij aan die medecontractant doet, 15
pet. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te starten bij de door de Koning aan te wijzen
ambtenaar volgens de door Hem te bepalen modaliteiten; de aldus gestorte bedragen worden in voorkomend geval in mindering gebracht van het bedrag waarvoor
hij bij toepassing van § 1 aansprakelijk gesteld wordt; als de betrokkene de in deze
paragraaf bedoelde stortingen niet verricht, wordt het verschuldigde bedrag verdubbeld en binnen de in artikel 259 bedoelde termijn als administratieve boete te
zijnen name ingekohierd;
§ 4 Het gestorte bedrag mag door de in
§ 3 bedoelde ambtenaar, in de orde die de
Koning bepaalt, worden aangewend tot betaling van de belastingschulden van :
1 o de medecontractant op wiens schuldvordering dat bedrag werd ingehouden;
2° de onderaannemers van de in 1 o bedoelde persoon (. .. );
§ 5 De Koning bepaalt op welke wijze,
onder welke voorwaarden en binnen welke
termijn de in § 4, eerste lid, 1 o, bedoelde
persoon het gestorte bedrag recupereert in
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de mate dat het niet wordt aangewend voor
de in die paragraaf bepaalde doeleinden;
§ 6 (... );
erkent "dat de medecontractant van (verweerster) geen geregistreerde aannemer
was en betaalde werkzaamheden voor haar
verrichte die in de in (voornoemd) artikel
299bis bedoelde categorie vallen"; dat het
evenwel overweegt dat, "hoewel de wet de
contractsluitende partij hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor de belastingschulden
van haar niet geregistreerde medecontractant tot beloop van een bepaald gedeelte van de door hem aan haar betaalde
bedragen, er toch dient nagegaan of de wettelijke bepalingen betre:ffende de inkohiering van de boete (. .. ) zijn nageleefd", en
erop wijst dat die inkohiering had moeten geschieden v66r 31 december 1987, wat
het voor 1985 gestorte bedrag betreft, namelijk 115.437 frank, zodat de starting van
356.527 frank verjaard is in zoverre zij dat
bedrag van 115.437 frank omvat; dat het
beslist dat laatstgenoemd bedrag van
115.437 frank niet verschuldigd is en derhalve aan verweerster moet worden terugbetaald, daar "de tekst van artikel299bis,
§ 6 (lees § 5) slechts de wijze regelt waarop
de niet geregistreerde aannemer terugbetaling moet krijgen van de door zijn medecontractant aan de Staat te veel betaalde
bedragen, (. .. ) maar geenszins afwijkt van
de algemene regels inzake de terugvordering van het onverschuldigd betaalde die in
het Burgerlijk Wetboek zijn vervat en betrekking hebben op een bedrag dat op geen
enkele grond verschuldigd is, aangezien de
niet ingekohierde schuldvordering van de
Staat verjaard was op het tijdstip dat de
schuld door hem werd gevorderd",
terwijl artikel 299bis, § 3, eerste lid, bepaalt dat degene die een beroep doet op een
niet geregistreerde aannemer (wat in casu
niet wordt betwist) 15 pet. van het door
hem verschuldigde bedrag moet storten en
dat, enkel bij niet-betaling, een administratieve boete ten name van de betrokkene kan worden ingekohierd binnen de bij
artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalde termijn; dat verplicht te storten bedrag krachtens de wet wordt aangewend voor de
betaling van de in voornoemd artikel
299bis, § 4, bedoelde belastingschulden en
uitsluitend de niet geregistreerde aannemer, het gestorte bedrag, onder de voorwaarden en binnen de termijn, bepaald bij
de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978, kan recupereren in de mate dat het niet aangewend is
tot aanzuivering van achterstallige

-------
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belastingschulden; het bepaalde in artikel299bis, § 3, derde lid, betreffende de inkohiering van een administratieve boete en
de termijn waarbinnen die inkohiering
moet geschieden derhalve geen enkele
weerslag heeft op de terugbetaling van een
storting die is verricht op grond van een
wettelijke verplichting en die, derhalve,
geenszins een onverschuldigde betaling is;
het naar eiser overgeschreven bedrag van
356.527 frank in casu geen administratieve boete is die overeenkomstig artikel
299bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) is ingekohierd, maar wel een storting die wettelijk
in mindering kan worden gebracht van het
bedrag waarvoor verweerster hoofdelijk
aansprakelijk is, en die, in elk geval, moet
worden aangewend voor de betaling van bepaalde achterstallige belastingschulden of,
in zoverre het niet voor dat doel wordt aangewend, enkel moet worden terugbetaald
aan de niet geregistreerde aannemer die
hierom verzoekt; het arrest derhalve, nadat het heeft vastgesteld dat verweerster
voor de uitvoering van werkzaamheden die
in de bij artikel 299bis bedoelde categorie
vallen, een beroep heeft gedaan op een niet
geregistreerde aannemer, niet zonder de in
het middel aangegeven bepalingen te
schenden, kon beslissen dat een voor het
jaar 1985 gestort bedrag van 115.437 frank,
moest worden terugbetaald aan de medecontractant die een beroep doet op een niet
geregistreerde aannemer, op grond dat de
schuldvordering van de Staat veijaard was
op het tijdstip dat de schuld door hem werd
gevorderd" :

-,--==-=-:===----=-=---=--=--==-=--=--=-=--=--::_:::_::_-:...l - --- ---- -------
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termijn vaststelt op drie jaar vanaf 1
januari van het jaar waarnaar het
aanslagjaar is genoemd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster voor het jaar
1985 het bedrag van 115.437 frank
niet heeft gestort op het tijdstip dat zij
haar niet geregistreerde medecontractant betaalde en dat zij die starting
pas in 1988 heeft verricht na een
klacht die eiser op 1 juli 1988 per brief
aan haar had gericht;
Dat het arrest, nu het beslist dat die
schuld vervallen was, voornoemd artikel 299bis, § 3, derde lid, correct toepast;
Overwegende dat, anderzijds, luidens artikel 299bis, § 5, de Koning de
modaliteiten bepaalt volgens welke de
in § 4 bedoelde persoon, namelijk "de
medecontractant op wiens schuldvordering (het gestorte bedrag) werd ingehouden", het gestorte bedrag recupereert in de mate dat het niet
aangewend wordt voor de betaling van
de in die paragraaf vermelde belastingschulden;
Dat die regel aileen het geval viseert waarin de opdrachtgever, bij de
betaling aan zijn niet geregistreerde
medecontractant, 15 pet. van het door
hem verschuldigde bedrag heeft ingehouden en gestort bij de door de KoOverwegende dat, enerzijds, arti- ning aan te wijzen ambtenaar; dat het
kel299bis, § 3, eerste lid, van het Wet- saldo dat eventueel na de aanzuivering
hoek van de Inkomstenbelastingen van de voornoemde belastingschulden
(1964) bepaalt dat degene die voor de overblijft, aan de niet geregistreerde
uitvoering van een in § 1 bedoelde aannemer moet worden terugbetaald;
werkzaamheid, een beroep doet op een
Dat daarentegen, de opdrachtgeniet geregistreerde medecontractant ver, in het geval dat hij bij de betaverplicht is bij iedere betaling die hij ling aan de niet geregistreerde medeaan die medecontractant doet, 15 pet. contractant, heeft verzuimd 15 pet.
van het door hem verschuldigde be- van het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten bij de drag in te houden en te storten, die 15
door de Koning aan te wijzen ambte- pet. client te storten door ze, niet van
naar; dat krachtens artikel299bis, § 3, het aan zijn medecontractant verschulderde lid, het verschuldigde bedrag digde bedrag, maar van zijn eigen
verdubbeld wordt en binnen de in ar- geldmiddelen af te houden; dat het
tikel 259 bedoelde termijn als admi- saldo dat eventueel na de aanzuivering
nistratieve boete ten name van be- van de in artikel 299bis, § 4, bedoelde
trokkene wordt ingekohierd, als hij de belastingschulden overblijft, toekomt
in deze paragraaf bedoelde stortin- aan de opdrachtgever, wat door artigen niet verricht; dat artikel 259 die kel 299bis, § 5, niet wordt verboden;
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Dat het arrest, nu het vaststelt dat
verweerster voor 1985 verzuimd had
het bedrag van 115.437 frank in te
houden op het aan de niet geregistreerde aannemer betaalde bedrag dat
zij die starting heeft verricht in i988
na een klacht die eiser op 1 juli 1988
per brief aan haar had gericht, en dat
die schuld vervallen was, voornoemd
artikel 299bis niet schendt door te beslissen dat voornoemd bedrag aan verweerster moet worden terugbetaald;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 308 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964),
doordat het arrest, bij de uitspraak over
de vordering tot terugbetaling van een bedrag van 356.527 frank ((769.582 frank +
656.860 frank + 714.428 frank + 235.975
frank) x 15 pet.) dat verweerster met toepassing van artikel 299bis, § 3, eerste lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) aan eiser heeft gestort en
over de vordering tot teruggave van de' administratieve boetes van 24.632 frank
26.791 frank en 8.849 frank, die met toe~
passing van artikel 299bis, § 3, derde lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ten name van verweerster
zijn ingekohierd, het beroep gedeeltelijk gegrond verklaart, "voor recht zegt dat het
voor het jaar 1985 gestorte bedrag van
115.437 frank (769.582 frank x 15 pet.) niet
verschuldigd is (. .. ) (en) dat wat de
aanslagjaren 1986, 1987 en 1988 'betreft, de
ten name van (verweerster) ingekohierde
administratieve boeten (24.632 frank
26.791 frank en 8.849 frank) integraal moe~
ten worden teruggegeven", de ermee overeenkomende ontheffingen beveelt en de
Belgische Staat veroordeelt "tot te'rugbetaling aan (verweerster) van alle ten•onrechte gei:nde bedragen, vermeerderd met
de moratoriuminteresten",
terwijl moratoriuminteresten krachtens artikel 308 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) slechts worden toegekend "bij terugbetaling van bel~~tingen", z~dat ze n~et verschuldigd zijn
hiJ ~rugbeta?ng van de met toepassing van
artikel 299bis, § 3, derde lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
ingekohierde administratieve boeten en
evenmin bij de terugbetaling aan ~er
weerster van het met toepassing van artikel 299bis, § 1, eerste lid, van het Wet-
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hoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
gestorte bedrag van 115.437 frank; immers, enerzijds, de bij artikel 299bis, § 3,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ingevoerde administratieve
boete, net zoals de in artikel 335 van dat
wetboek bedoelde boete, een administratieve sanctie is die wordt opgelegd bij nietnakoming van een in het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) vervatte verplichting ---:- in cas~ de verplichting om, bij
elke betalmg verncht aan een niet geregistreerde aannemer, 15 pet. van het bedrag (exclusiefB.T.W.), dat aan die aannemer verschuldigd is voor de uitvoering
van bepaalde werkzaamheden, in te houden en te storten aan de Schatkist - en
dus geen belasting is in de zin van artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en, anderzijds de terugbetaling aan verweerster van ee~ door
haar, met toepassing van artikel 299bis
§ 3, eerste lid, van het Wetboek van de In~
komstenbelastingen (1964) verrichte stort~ng, voor laatstgenoemde geen terugbetalmg van belastingen is in de zin van artikel
308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), aangezien die starting wettelijk client te worden aangewend
voor de betaling van eventueel niet met de
inkomstenbelastingen verband houdende
belastingschulden, die niet door verweerster, maar door haar niet geregistreerde medecontracterende aannemer of
d_i_ens onderaanl?:emers nog verschuldigd
ZIJn; het arrest hiJgevolg, nu het beslist dat
de terug te- betalen bedragen van 24.632
frank, 26.791 frank en 8.849 frank (de in
artikel 299bis, § 3, derde lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
bedoelde administratieve boeten) en van
115.437 frank (de in artikel299bis § 3 eerste lid, van het Wetboek van d~ Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde starting)
verhoogd worden met moratoriuminteresten, artikel 308 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) schendt:

Over het door verweerster aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk het middel de schending niet aanvoert van de
door het arrest toegepaste bepaling :
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat het arrest artikel 308 van
het Wetboek van de Inkomstenbelast~ngen (1964) heeft toegepast; dat het
Zich ertoe beperkt eiser te veroordelen "tot terugbetaling aan verweerster
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van alle ten onrechte gei:nde bedragen, vermeerderd met de moratoriuminteresten";
Dat het arrest, wat het bedrag van
115.437 frank betreft, de verplichting tot terugbetaling door de Staat
grondt op de "algemene regels inzake
de terugvordering van het onverschuldigd betaalde die vervat zijn in ... (artikel 1235 van het Burgerlijk Wethoek)";
Dat bijgevolg het hofvan beroep de
beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot betaling van moratoriuminteresten, niet grondt op voornoemd
artikel 308 maar wel op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek; dat
het middel de schending van geen enkele van die bepalingen aanvoert;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 februari 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van d~ h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.

4o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VERZOEKSCHRIFT- HANDTEKENING- IDENTIFICATIE- ONLEESBARE
HANDTEKENING- GEVOLG.

1o en 2° Art. 1097 Ger. W. is niet toepasselijk inzake inkomstenbelastingen (1). (Art.

1097 Ger.W.)
3° en 4° Aangezien cassatieberoep inzake

inkomstenbelastingen wordt ingesteld
door een verzoekschrift, moet dit verplicht worden ondertekend door de eiser, door een advocaat of door een bijzonder geuolmachtigde; een handtekening,
ook al is ze onleesbaar, volstaat aangezien, enerzijds, in het ver.zoekschrift wordt
uiteengezet dat eiser twee advocaten als
raadsmq.n heeft en hun naam wordt vermeld, en, anderzijds, voornoemde handtekening wordt voorafgegaan door de
woorden "Voor verzoeker, zijn raadsman"
(2). [Art. 289, eerste lid, W.I.B. (1964);
art. 388, eerste lid, W.I.B. (1992).]
(MEURET
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. F.96.0103.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, door het Hof van Beroep te
Bergen gewezen op 21 juni 1996 - en
niet op 25 juni 1996 - zoals eiser
verkeerdelijk vermeldt;
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20 februari 1997

1o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE - OPENBAAR MINISTERIE- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
- KENNISGEVING.

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN - ALGEMEEN- INKOMSTENBELASTINGEN - OPENBAAR MINISTERIE GRONDVANNIET-ONTVANKELIJKHEID-KENNISGEVING.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE - VERZOEKSCHRIFTHANDTEKENING- IDENTIFICATIE- ONLEESBARE HANDTEKENING- GEVOLG.

Over het door het openbaar ministerie tegen de voorziening ambtshalve
aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat blijkens het ter
griffie van het Hof van Beroep te Bergen neergelegde verzoekschrift eiser
meester Rene en Paul Urbain, advocaten te Bergen, boulevard AlbertElisabeth 87, als raadslieden heeft;
(1) Cass., 9 sept. 1988, A.R. nr. F.1576.N (A. C.,
1988-89, nr. 20).
(2) Zie noot, 3 infra.
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Overwegende dat het verzoekschrift
een handtekening draagt, voorafgegaan door de woorden "Voor. verzoeker, zijn raadsman"; dat die gegevens
voldoende zijn om de ontvankelijkheid van de voorziening te verantwoorden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Nr. 103

De rechter in hager beroep moet de zaak
naar de eerste rechter verwijzen, indien
hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt (1). (Art. 1068, tweede
lid, Ger.W.)
(ESTER T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. TEWERKSTELLING EN ARBEID)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0443.N)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 februari 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - 1krslaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. R. en P. Urbain, Bergen; De
Bruyn.

Nr. 103
1 e KAMER- 21 februari 1997
HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER- DESKUNDIGENONDERZOEK- BEVESTIGING GEVOLG DEVOLUTIEVE
KRACHT- BESLISSING.

(3) Het O.M. concludeerde tot verwerping maar
was van oordeel dat het cassatieberoep niet ontvankelijk was, aangezien de handtekening op het
verzoekschrift onleesbaar was. De leesbaarheid
van de handtekening is vereist, anders heeft ze
geen enkele zin (zie Cass., 19 feb. 1987, A.R. nr.
F.897.F, A. C., 1986-87, nr. 366; 2 jan. 1992, A.R.
nr. 6199, ibid., 1991-92, nr. 224). Het O.M. wees
erop dat in het, ter griffie van het Hof van Beroep te Bergen op 18 sept. 1996 neergelegde geschrift "verzoekschrift in belastingzaken" genaamd uiteengezet werd dat eiser "Meester (sic)
Rene en Paul Urbain, advocaten te Bergen, boulevardAlbert-Elisabeth 87 als raadsman had" en
dat genoemd geschrift een onleesbare handtekening droeg, voorafgegaan door de woorden "Voor
verzoeker, zijn raadsman", zonder vermelding van
de naam van de raadsman-ondertekenaar om wie
het zou gegaan zijn.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, en van het
algemeen rechtsbeginsel dat de eerbied voor
de rechten van de verdediging voorschrijft,
doordat het bestreden arrest, recht sprekend over de vordering van eiser tot het bekomen van een schadevergoeding van
2.123.853 frank wegens het niet bekomen
van een premie waarvoor hij de voorwaarden vervulde, na bevestiging van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat
een deskundige had aangesteld met een
adviesopdracht met het oog op de juiste
premie te begroten, de door verweerder verschuldigde vergoeding bepaalt op 400.913
frank en deze beslissing rechtvaardigt met
de overweging dat "het hof dient de zaak
niet terug te sturen naar de eerste rechter, gelet op de neergelegde stukken en op
het deskundigenverslag van de heer Simal",
terwijl, eerste onderdeel, de rechter in hoger beroep de zaak naar de eerste rechter
moet verwijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; zodat
het bestreden arrest door zelf het bedrag
van de verschuldigde vergoeding te bepalen zonder de zaak naar de eerste rechter
te verwijzen terwijl het bevolen deskundigenonderzoek bevestigd werd artikel1068
van het Gerechtelijk Wetboek geschonden heeft,
(1) Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0134.F
(A.C., 1996, nr. 340).
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en terwijl, tweede onderdeel, het bestreden arrest door het bedrag van de verschuldigde vergoeding te bepalen zonder
dat eiser de mogelijkheid heeft gehad over
het verslag van de deskundige te concluderen de rechten van de verdediging van eiser heeft miskend :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste
rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt in de mate dat
een gerechtelijke deskundige werd
aangesteld;
Overwegende dat het arrest, na uitspraak te hebben gedaan over de principiele rechten van eiser, het bedrag
van de verschuldigde vergoeding bepaalt onder meer op grond van het bedrag vastgesteld door de gerechtelijke deskundige die door de eerste
rechter was aangesteld;
Dat het aldus artikel 1068, tweede
lid, 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 Antwerpen.
21 februari 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr.
De Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en Butzler.

263

Nr. 104
3e·KAMER-

24 februari 1997

1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN -BELANG- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- GEMIS AAN BELANG- DICTUM
BLIJFT NAAR RECHT VERANTWOORD- INTERNATIONALE BEVOEGDHEIDSCLAUSULE- TOELAATBAARHEID- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL AUTONOMIE DER PROCESPARTIJEN BEPERKING VAN RECHTSKEUZE- NATIONALE
WETGEVING- TOEPASSING- GEVOLG.

2° INTERNATIONALE VERDRAGENBURGERLIJKE ZAKEN- EUROPEES VERDRAG
19 JUNI 1980 - VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST - ARBEIDSOVEREENKOMST BEVOEGDHEIDSCLAUSULE- AANWIJZING BUITENLANDS RECHTER UITSLUITING
TOEPASSINGSGEBIED- TOETSINGSRECHT VAN
RECHTER- GEVOLG.

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGEMEEN- GOEDKEURINGSWET EUROPEES VERDRAG 1980- VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST - BEVOEGDHEIDSCLAUSULE - AANWIJZING BUITENLANDS RECHTER UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED WETTOETSINGSRECHT BELGISCHE RECHTER

1o De tegen een middel aangevoerde grand

van niet-ontvankelijkheid volgens dewelke het middel geen belang vertoont nu
het dictum naar recht verantwoord blijft
vermits het recht van partijen de bevoegde
rechter aan te wijzen bij ontstentenis van
andersluidende bepalingen voortvloeit uit
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, kan niet worden aangenomen wanneer het arrest de
rechtsmachtsclausule in de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst toelaatbaar verklaart na te hebben vastgesteld dat de rechtsbetrekking aanknopingspunten bevat met verschillende
rechtssystemen nu deze aanknopingsfactoren tot gevolg kunnen hebben dat het
Belgisch ret:.ht met inbegrip van de bepalingen die de autonomie van de partijen beperken in verband met de keuze
van de bevoegde rechter, toepasselijk kan
zijn op de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst.
2° en 3° ,De eenvormige regel van de wet

houdende goedkeuring van het Europees Verdrag van 19 juni 1980 inzake het
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recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten en die aan partijen de mogelijkheid geeft zich te beroepen op een buitenlands recht al dan niet
gepaard gaande met de aanwijzing van
een buitenlands rechter, laat de Belgische
rechter niet toe de toelaatbaarheid van
een in een arbeidsovereenkomst opgenomen bevoegdheidsclausule te toetsen aan
deze regel nu de overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter is uitgesloten uit het toepassingsgebied van de
goedkeuringswet en niet wordt bepaald
welke wet toepasselijk is op de overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde
rechter (1). (Artt. 2, § 2, lit. d., 3, 3°, wet
14 juli 1987, Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op verbintenissen uit overeenkomst.)
(LEFEVRE T. BELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ N.V.)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0013.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1995 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van het enig artikel van de
wet van 13 januari 1971 houdende goedkeuring van het Verdrag tussen de StatenLeden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van het protocol en van de gemeenschappelijke verklaring, ondertekend te
Brussel op 27 september 1968, de artikelen 1, 2, 17 en 53 van genoemd Verdrag van
27 september 1968 tussen de Staten-Leden
van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van
het protocol en van de gemeenschappelijke verklaring, ondertekend te Brussel, de
artikelen 1, 17 en 53 zoals gewijzigd door
het Verdrag van 9 oktober 1978, de arti(1) Zie: J. LAENENS,•"Internationaal privaatrechtelijk procesrecht en de bevoegdheidsovereenkomst", T.P.R., 1982, p. 229 e.v.; G. VAN
HEeKE en K. LENAERTS, Internationaal Privaatrecht, inAP.R., p. 34, nr. 55.
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kelen 1, 2, § 2, lit d., 3, in het bijzonder
§ 3 van de wet van 14 juli 1987 houdende
goedkeuring van het Verdrag inzake het
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome
op 19 juni 1980, de artikelen 1, 2, lit. d, 3
meer bepaald 3• en 6 van genoemd Verdrag inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980, 3, eerste
lid, 6, 15 en 1134 van het Burgerlijk Wethoek, 578, 1·, 627, 9·, 630 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2, 3, 10 van het Decreet
van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, artikel
149 van de gecoordineerde Grondwet, en
van het algemeen rechtsbeginselluidens
hetwelk het nationale recht, ook al raakt
het de openbare orde moet wijken voor de
toepassing van de wettelijk gesloten internationale verdragen,

doordat het bestreden arrest de Arbeidsrechtbank te Antwerpen onbevoegd
verklaarde om kennis te nemen van het arbeidsgeschil met internationale dimensies dat door eiser bij deze rechtbank aanhangig was gemaakt, op volgende gronden :
"4.10 De Arbeidsrechtbank te Antwerpen
was gezien het bepaalde in artikel 3 vail de
wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het verdrag inzake het recht dat
van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, van het protocol en van twee
gemeenschappelijke verklaringen, opgemaakt te Rome op 17 juni 1980 - dat de
partijen in een (internationale) arbeidsovereenkomst toelaat zelf te bepalen niet
aileen welk recht de arbeidsovereenkomst
zal beheersen maar ook welke rechter bevoegd is bij conflicten - niet de bevoegde
rechter om kennis te nemen van het geschil aangezien de partijen op 10 februari
1989 overeenkwamen dat aldus de overeenkomst (artikel12 - zie stuk nr. 2 van het
dossier van de heer Lefevre) - 'seuls les
tribunaux de Kinshasa seront competents
pour connaitre des litiges de I'execution du
present contrat' (vertaald : 'aileen de rechtbanken van Kinshasa zuilen bevoegd zijn
om kennis te nemen van de betwistingen
die uit de uitvoering van onderhavig contract voo:r:tspruiten') en de overeenkomst
tussen de partijen een overeenkomst was
waaruit verbintenissen ontstonden waarop
artikel 3 van toepassing was of met
andere woorden een overeenkomst die
aanknopingspunten bevatte met de
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rechtssystemen van verschillende
landen, namelijk Belgie en Zai:re, vermits
het een overeenkomst betrof tussen een in
Belgie gevestigde werkgever de N.V. Compagnie Maritime Beige, waarvan de zetel
gevestigd is te Antwerpen) en een in Belgie wonende Belgische werknemer (de heer
Claude Lefevre, van Belgische nationaliteit, toen wonende te 1050 Brussel) voor de
indienstneming van de werknemer in de
hoedanigheid van Algemeen Vertegenwoordiger van CMB voor Centraal-Afrika en die
zou uitgevoerd worden in Zai:re en die een
bezoldiging waarborgde in Zai:rese en in
Belgische munt en die een aansluiting vaststelde bij de Belgische Overzeese sociale zekerheid. 4.11 De overeenkomst van 10 februari 1989 werd in de Franse taal
opgesteld. Dat wil evenwel niet zeggen dat
de overeenkomst daarom wat de aanwijzing van de buitenlandse rechter betreft
nietig zou zijn bij toepassing van de bepalingen van het Taaldecreet (Decreet van de
Cultuurraad van de Nederlandse Taalgemeenschap van 19 juli 1973 tot regeling
van het gebruik van talen voor de sociale
betrekkingen tussen de werkgevers en de
werknemers), volgens hetwelk de te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen
tussen de werkgevers en de werknemers
alsmede voor de wettelijk voorgeschreven
akten en bescheiden van onderneming het
Nederlands is (artikel2 en artikel5) en volgens hetwelk de stukken of handelingen die
in strijd zijn met de bepalingen ervan nietig zijn (artikel10). 4.12 Het feit dat de gebruikte taal van de overeenkomst een andere taal is dan die welke door de
wetgeving is opgelegd kan immers geen invloed hebben op het beding dat de aanwijzing van de rechter regelt, zo niet zou de
keuzevrijheid, gewaarborgd door artikel 3
van de wet 14 juli 1987, niet worden geeerbiedigd (vergelijk Executieverdrag en
bevoegdheidsbeding : H.V.J., 24 juni 1981,
zaak 150/80, Elefanten Schuh GmbH t. P.
Jacqmain,R.W, 1982-83,491: 'artikel17
Executieverdrag moet aldus worden uitgelegd dat de wetgeving van een verdragsluitende staat niet in de weg kan staan
aan de geldigheid van een bevoegdheidsbeding op de enkele grond dat de gebezigde taal een andere is dan die welke door
dit (lees :die) wetgeving wordt voorgeschreven'). 4.13 De heer Lefevre betoogde voorts
- maar zonder expliciet te verwijzen naar
het recht van Zai:re (zie artikel 8 van de wet
van 14 juli 1987) - dat de overeenkomst
van 10 februari 1989 een fictieve overeenkomst was (zie zijn conclusie op blz. '8: 'dit
contract van 10 februari is een fictief con-
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tract omdat de inhoud ervan niet de werkelijke rechten en verplichtingen van partijen bevat, en het alleen tot doel had
dienstig te zijn tot voorlegging ervan aan de
Zai:rese autoriteiten voor het bekomen van
een arbeids- en verblijfsvergunning') en dat
wat werkelijk werd overeengekomen vastgesteld werd in een brief van CMB aan
hem van 1 februari 1989. 4.14 De brief van
CMB aan de heer Lefevre van 1 februari
1989 (stuk nr. 2bis van het dossier van de
heer Lefevre) bevatte inderdaad een uitvoerige opgave van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden voor de tewerkstelling van de heer Lefevre als algemeen
vertegenwoordiger (representant general)
van CMB in Kinshasa. 4.15 De briefbevatte evenwel geen beding, dat de bevoegde
rechter aanwees. Men kan dus niet staande
houden dat het beding in de overeenkomst
van 10 februari 1989, welke de rechter aanwees, geveinsd was, t.t.z. zonder voorwerp
was. 4.16 De andere bedingen van de overeenkomst van 10 februari 1989 mochten
dan al geveinsd zijn; dat wil daarom niet
zeggen dat de ganse overeenkomst met inbegrip van het bevoegdheidsbeding onbestaande zou zijn. 4.17 Het hoger beroep van
de heer Lefevre is derhalve in de hierna bepaalde mate gegrond",

terwijl, uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst aanknopingspunten bevatte met de rechtssystemen van Belgie en Zai:re (zie arrest
p. 8); het geschil dat naar aanleiding van
de eenzijdige beeindiging van deze overeenkomst door verweerster was ontstaan,
bijgevolg zijn oorsprong vond in een internationale arbeidsovereenkomst; verweerster
in limine litis de bevoegdheid van de Antwerpse Arbeidsrechtbank om uitspraak te
doen over het internationaal geschil betwistte; verweerster liet gelden dat op 12 februari 1989 te Antwerpen tussen partijen
een arbeidsovereenkomst werd gesloten
waarin werd overeengekomen de geschillen die uit de uitvoering van deze overeenkomst zouden ontstaan, uitsluitend aan de
rechtbanken van Kinshasa voor te leggen; de internationale rechtsmacht van de
geadieerde rechter door zijn nationaal recht
(lex fori) bepaald wordt; het voorwerp van
de op 12 februari 1989 gesloten bevoegdheidsovereenkomst de internationale
rechtsmacht betrof; de rechtsgeldigheid van
deze overeenkomst in beginsel eveneens bepaald wordt door het nationaal recht van de
geadieerde rechter; de door verweerster
ingeroepen exceptie van onbevoegdheid
derhalve beslecht moet worden vanuit het
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Belgisch internationaal privaatrechtelijk
procesrecht; tot deze lex fori niet aileen
het intern nationaal recht, doch tevens
het verdragsrecht behoort; bij conflict
tussen een norm van internationaal
recht die rechtstreekse gevolgen in de
interne rechtsorde heeft, en een norm van
nationaal recht, het verdragsrecht primeert;

en terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest de toelaatbaarheid van de in de
overeenkomst van 10 februari 1989 opgenomen bevoegdheidsclausule getoetst heeft
aan de bepaling van artikel 3 van de wet
van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van
het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, van het protocol en van twee gemeenschappelijke verklaringen, opgemaakt
te Rome op 19 juni 1980; artikel3, meer bepaald het derde lid, van de wet van 14 juli
1987 bepaalt dat wanneer op het ogenblik van de rechtskeuze, al dan niet gepaard gaande met de aanwijzing van een
buitenlandse rechter, alle overige elementen van het geval wijzen op de toepasselijkheid van het recht van een ander land,
de bepalingen waarvan volgens het recht
van dit land niet bij overeenkomst mag
worden afgeweken, de zgn. "dwingende" bepalingen, toch toepasselijk zijn; een voiledig identieke bepaling opgenomen werd in
het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980
(artikel3, 3e lid); voormelde bepalingen niet
de toelaatbaarheid als zodanig van de internationale bevoegdheidsclausules regelen; de clausules tot aanwijzing van de bevoegde rechter integendeel uitdrukkelijk uit
het toepassingsgebied van de wet van 14
juli 1987 en het Verdrag inzake het recht
dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, opgemaakt te Rome 19 juni
1980, gesloten zijn (artikel 2, § 2, lit. d Wet
14juli 1987 en artikel2, lit. d Verdrag); het
bestreden arrest derhalve de toelaatbaarheid van de litigieuze clausule ten onrechte
getoetst heeft aan de bepaling van art. 3
van de wet van 14 juli 1987; zodat, de beslissing dat de rechtsmachtclausule in de
arbeidsovereenkomst van 10 februari 1989
toelaatbaar is niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 1, 2,
§ 2, lit d., 3, in het bijzonder § 3 van de wet
van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van
het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980,
1, 2, lit. d, 3 meer bepaald 3·, 6 van genoemd Verdrag inzake het recht dat van
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toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel vertoont
geen belang, nu het dictum naar recht
verantwoord blijft, vermits het recht
van de partijen om de rechtbanken
van Kinshasa als de bevoegde rechter aan te wijzen, bij ontstentenis van
andersluidende wetsbepalingen voortvloeit uit het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, welke rechtsgrond ambtshalve
door het Hof kan worden ingevuld :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het geschil een arbeidsovereenkomst betreft die gesloten werd
tussen een vennootschap naar Belgisch recht, werkgever wiens zetel in
Belgie gevestigd is, en een Belgische
wer~emer die in Belgie woont, welke
overeenkomst in Zai:re moest worden
uitgevoerd tegen een loon in Za'irese en
in Belgische munt, en aansluiting
meebrengt bij de Belgische overzeese
sociale zekerheid; dat het arrest vaststelt dat in die arbeidsovereenkomst
bedongen werd dat de rechtbanken
van Kinshasa uitsluitend bevoegd zouden zijn, om kennis te nemen van de
geschillen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst;
Dat het arrest oordeelt dat de overeenkomst aanknopingspunten bevat
met de rechtssystemen van verschillende landen, met name Belgie en
Zai:re;
Dat die gegevens niet tot noodzakelijk gevolg hebben dat de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de partijen niet onderworpen is aan het
Belgische recht met inbegrip van de
bepalingen die de autonomie van de
partijen beperken in verband met de
keuze van de bevoegde rechter;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;

-----~~
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Wat het onderdeel zelf betreft :
Overwegende dat het arrest beslist
dat het beding waarbij uitsluitend bevoegdheid wordt verleend aan de
rechtbanken van Kinshasa geldig is,
op grond dat ''het bepaalde in artikel
3 van de wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst, van
het protocol en van twee gezamenlijke verklaringen, opgemaakt te Rome
op 19 juni 1980, dat de partijen in een
internationale arbeidsovereenkomst
toelaat zelf te bepalen, niet aileen welk
recht de arbeidsovereenkomst zal beheersen, maar ook welke rechter bevoegd is bij conflicten";
Overwegende dat de voormelde wet
van 14 juli 1987, krachtens haar artikel 2, § 2, d, niet bepaalt welke wet
toepasselijk is op de overeenkomst tot
aanwijzing van de bevoegde rechter en
mitsdien artikel 3 van de wet geen
verband houdt met de mogelijkheid
voor de partijen te bepalen welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van
hun geschillen;
Dat het arrest de beslissing 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;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
24 februari 1997- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Simont en Verbist.
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KAMER~

24 februari 1997

1o ARBEID -

SOCIALE DOCUMENTEN ~SO
CIALE WETTEN ~ INBREUK ~ BURGERLIJKE
VEROORDELING ~ BIJKOMENDE SANCTIE ~
BETALING RSZ ~ DRIEVOUD VAN SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN BENEVENS ADMINISTRATIEVE GELDBOETE ~ MAATREGEL -

AARD.

2° ARBEID -

SOCIALE DOCUMENTEN- SOCIALE WETTEN- INBREUK- BURGERLIJKE
VEROORDELING - VERGOEDING AAN RSZ DRIEVOUD VAN SOCIALE-ZEKERHEIDSBIJDRAGEN BENEVENS ADMINISTRATIEVE
GELDBOETE- OPEENVOLGING VAN WETTEN
NA PLEGEN VAN FEITEN- GEVOLG.

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE- SOCIALE WETTEN- INBREUK- BURGERLIJKE VEROORDELINGBIJKOMENDE SANCTIE - VERGOEDING AAN
RSZ- BENEVENS ADMINISTRATIEVE SANGTIE- OPEENVOLGING VAN WETTEN NA PLEGEN VAN FEITEN.

1o De maatregel, die benevens de veroor-

deling tot een administratieve geldboete,
aan een werkgever wordt opgelegd door
de bevoegde ambtenaar, tot betaling ten
gunste van de sociale zekerheid tot het
drievoud van de sociale bijdragen, heeft
een vergoedend karakter (1). [Art. 12bis
(2) Wet Administratieve Geldboete.]

2° en 3° De maatregel tot het opleggen van
een vergoeding aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, gelijk aan het drievoud van de bijdragen, moet worden toegepast ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten tot aan de opheffing
van de wet die deze maatregel voorschrijft
(3). [Art. 12bis (4) WetAdministratieve
Geldboete.]
(1) Raadpl. Cass., 4 jan. 1994, A.R. nr. 7183
(A.C., 1994, nr. 2).
(2) Art. 12bis van de wet 30 juni 1971 werd ingevoegd bij art. 103 wet 20 juni 1991 en vervangen bij art. 116 wet 26 juni 1992 en opgeheven bij
art. 21 wet 23 maart 1994.
(3) Zie noot 1.
(4) Zie noot 2.
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(DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE STUDIEDIENST
VAN HET MINISTERlE VAN TEWERKSTELLING EN
ARBEID T. BYBLOS I B.VB.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0072.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 15bis (en 15ter)
en voor zoveel als nodig llbis van het Koninklijk besluit nummer 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sodale documenten (artikel llbis zoals
ingevoegd bij artikel30 van de Programmawet van 6 juli 1989, doch ook zoals vervangen bij artikel112 van de Wet van 2~
juni 1992, en v66r het werd opgeheven biJ
artikel 5 van de Wet van 23 maart 1994;
artikel 15bis zoals het werd ingevoegd bij
artikel 32 van de Programmawet van 6 juli
1989 en v66r het werd opgeheven bij artikel 98 van de Wet van 20 juli 1991; artikel 15ter zoals het werd ingevoegd bij artikel 33 ~an de Programmawet van 6 juli
1989, werd vervangen bij artikel 99 van de
Wet van 20 juli 1991 en v66r het werd opgeheven bij artikel 7 van de Wet van 23
maart 1994) artikel 12bis van de Wet van
30 juni 197i betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van
inbreuk op sommige sociale wetten (zoals
ingevoegd bij artikel103 van de Wet van 20
juli 1991 en vervangen bij artikel116 van
de Wet van 26 juni 1992, en v66r het werd
opgeheven bij artikel21 van de Wet van 23
maart 1994), artikel 774, inzonderheid het
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
het algemeen rechtsbeginsel van het recJ:It
van verdediging, en voor zoveel als nod1g
van artikel1, enig lid, 9° van de Wet van 30
juni 1971 betreffende de administratieve
geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sodale wetten (zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit nummer 5
van 23 oktober 1978, artikel14, r van de
Wet van 2 juli 1981 en artikel 82 van de
Programmawet van 30 december 1988),
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing de vordering strekkend tot. de
veroordeling van verweerster tot betalmg
van een vergoeding, aan de Rijksdienst voor
sodale zekerheid, gelijk aan het drievoud
van sociale zekerheidsbijdragen berekend
op basis van het gemiddeld minimum
maandinkomen vastgesteld bij een in de
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Nationale Arbeidsraad geslote'n collectieve arbeidsovereenkomst, afWijst op grond
van volgende motieven : "De overtreding
werd vastgesteld in datum van 22 januari
1991. Bij de opgelegde sanctie genomen op
8 juli 1993 werd evenwel een wettekst aangehaald om de R.S.Z.-vergoeding op te leggen dewelke niet bestond op het ogenblik
van de beweerde overtreding. Artikel 12bis
werd immers slechts ingevoerd bij artikel
103 van de Wet van 20 juli 1991 (Belgisch
Staatsblad d.d. 1.8.1991), zodanig dat de
opgelegde sanctie dewelke een ware straf
inhoudt niet van toepassing kan zijn. Dit
deel van de vordering is bijgevolg ongegrond". (arrest pp. 3-4, punt V.l.),

terwijl, zoals uit eisers administratieve
beslissing van 8 juli 1993 moge blijken, eiser aan verweerster de betaling oplegde
(ten gunste van de Rijksdienst voor sodale zekerheid) van een vergoeding "gelijk aan het drievoud van de bijdragen bedoeld bij artikel 38, §§ 2 en 3 van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers, ongeacht de duur van de tewerkstelling waarop de feiten betrekking
hebben" om volgende reden : "Gelet op het
feit dat ik U een administratieve geldboete inzake het bijhouden van sociale docum enten opleg, in toepassing van artikel1, 9°, fvan (de) wet van 30 juni 1971"
(administratieve beslissing p. 3, laatste alinea); en terwijl, (. .. ) de wettigheid va~ de
beslissing tot het opleggen van de verphchting tot betaling van een vergoeding ten
gunste van de Rijksdienst voor sodale zekerheid, derhalve beoordeeld dient te worden aan de hand van de wetsbepalingen die
toepasselijk wa!e~ op het ogenblik waaro~
eiser deze beshss1ng nam te weten 8 JUh
1993; op laatstgenoemde datum artikel
12bis van de Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inb~euk op so~:
mige sodale wetten, zoals mgevoegd hiJ
artikel103 van de Wet van 20 juli 1991 en
vervangen bij artikel 116 van de Wet van
26 juni 1992, en v66r het werd opgeheven bij artikel 21 van de Wet van 23 maart
1994, van kracht was; luidens het eerste lid
van de eerste paragraaf van laatstgenoemde bepaling "de ambtenaar die de administratieve geldboete oplegt, eveneens,
wanneer de feiten de ontwijking van de
juiste aangifte van de prestaties toegelaten hebben, een vergoeding op(legt) gelijk aan het drievoud van de bijdragen bedoeld in artikel 38, §§ 2 en 3, van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
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werknemers (. .. ) 1" wanneer hij een administratieve geldboete oplegt aan de werkgever en aan de personen bepaald door de
Koning in uitvoering van artikel4, § 2, van
het Koninklijk Besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten met toepassing van artikel1, 9" (. .. )f) (. .. ) (van de wet van 30 juni
1971)"; luidens het tweede lid van deze eerste paragraaf van artikel 12bis, deze vergoeding rechtstreeks aan de Rijksdienst
voor sociale zekerheid wordt betaald; luidens het derde lid van deze eerste paragraaf deze bijdragen berekend worden op
basis van het maandelijks bedrag van het
gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld bij een in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur van de
tewerkstelling waarop de feiten betrekking hebben; luidens de derde paragraaf
van dezelfde bepaling de vergoedingen bedoeld bij de eerste paragraaf worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers
waarvoor een inbreuk is vastgesteld; eiser derhalve volkomen wettig op 8 juli 1993
in toepassing van artikel 12bis van de Wet
van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval
van inbreuk op sommige sociale wetten (zoals ingevoegd bij artikel 103 van de Wet
van 20 juli 1991 en vervangen bij artikel
116 van de Wet van 26 juni 1992, en v66r
het werd opgeheven bij artikel 21 van de
Wet van 23 maart 1994), de betaling kon
opleggen van een vergoeding ten gunste
van de Rijksdienst voor sociale zekerheid,
gelijk aan het drievoud van de betreffende
sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht de
datum waarop het proces-verbaal tot vaststelling van de aan de boete en de vergoeding ten grondslag liggende feiten, werd opgesteld, zodat het arbeidshof niet wettig dit
deel van de vordering als ongegrond kon afwijzen om reden dat op de datum van het
proces-verbaal tot vaststelling van de feiten, artikel 12bis van de genoemde wet van
30 juni 1971 nog niet van toepassing was
(schending van artikel 12bis van de Wet
van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval
van inbreuk op sommige sociale wetten zoals ingevoegd bij artikel103 van de Wet
van 20 juli 1991 en vervangen bij artikel
116 van de Wet van 26 juni 1992, en v66r
het werd opgeheven bij artikel21 van de
Wet van 23 maart 1994- en voor zoveel
als nodig van artikel 1, enig lid, 9" van de
Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wet-
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ten- zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit
nummer 5 van 23 oktober 1978, artikel14,
1" van de Wet van 2 juli 1981 en artikel 82
van de Programmawet van 30 december
1988 -):

Overwegende dat, krachtens artikel 12bis van de wet van 30 juni 1971
betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, ingevoegd bij artikel103 van de wet van
20 juli 1991, de ambtenaar die de administratieve geldboete oplegt, in bepaalde gevallen eveneens de betaling van een vergoeding oplegt, gelijk
aan het drievoud van de bijdragen, bedoeld in artikel 38, §§ 2 en 3, van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemers; dat,
krachtens de bepaling van artikel
12bis zoals zij werd vervangen bij artikel 116 van de wet van 26 juni 1992,
de voormelde ambtenaar de vergoeding oplegt wanneer de feiten de ontwijking van de juiste aangifte van de
prestaties hebben toegelaten;
Overwegende dat de in artikel 12bis
bedoelde maatregel een vergoedend
karakter heeft; dat zij v66r de opheffing van artikel12bis bij artikel21 van
de wet van 23 maart 1994, diende te
worden toegepast, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten;
Overwegende dat het arrest beslist
dat er voor het opleggen van de bedoelde vergoeding te dezen geen
rechtsgrond is, hoewel artikel 12bis
van kracht was toen eiser op 8 juli
1993 een administratieve geldboete
aan verweerster oplegde; dat het arrest zulks beslist op grand dat die bepaling een ware straf inhoudt en derhalve niet kan worden toegepast op
feiten die, zoals te dezen, v66r haar inwerkingtreding zijn gepleegd;
Dat het arrest aldus artikel 12bis
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over het opleggen van de vergoeding, bepaald in artikel 12bis van de
wet van 30 juni 1971; 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 dealdus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
24 februari 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.

Nr. 106
3e KAMER- 24 februari 1997

VREEMDELINGEN -

TEWERKSTELLING
VAN VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN- REGLEMENTERING - VOORLOPIGE TEWERKSTELLING -ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- GEVOLG.

De reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit voorziet onder de voorwaarden die zij vaststelt in de aflevering van
een arbeidskaart en in de voorlopige tewerkstelling v66r het verkrijgen van een
arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet
in de mogelijkheid om aan een vreemde
of staatloze werknemer een voorlopige toelating tot tewerkstelling te verlenen op
grand van een feitelijke maatregel (1) genomen door de bevoegde gewestminister
(1) Het uitreiken van de voorlopige toelating
was gestoeld op de dienstnota nr. 7 van 29 juni
1981 opgesteld door een adviseur van de Directie van de Werkgelegenheidspolitiek van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en werd
niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
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(2). (Artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli
1967; art. 20 K.B. 19 dec. 1967.)
(OLAWOLU T. R.V.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0099.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen,
(A.R. 595/94);
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 43, inzonderheid § 1, eerste en tweede lid van het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de wer~oosheidsreglementering, 50,
51, 52 en 52bis van de Wet van 15 december 1980 betre:ffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (artikel 50
zoals vervangen bij wet van 14juli 1987 en
gewijzigd en aangevuld bij wet van 6 mei
1993; artikel51 zoals vervangen door de
wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 juli 1992 en wet van
6 mei 1993; artikel 52 zoals vervangen bij
wetten van 14 juli 1987 en 18 juli 1991 en
gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 7
mei 1992 en 13 juli 1992 en bij wet van 6
mei 1993, en zoals deels vernietigd bij arrest van het Arbitragehof nr. 20/93 van 4
~~art 1993; arti~el52bis zoals ingevoegd
biJ wet van 6 me1 1993), 72bis van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (zoals ingevoegd bij artikel 3 van het Koninklijk besluit van 28 januari 1988), 4, 7 van het Koninklijk besluit nummer 34 van 20 juli 1967
betre:ffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit, 1 van het
Koninklijk besluit van 6 november 1967 betre:ffende de voorwaarden van toekenning
en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers
van vreemde nationaliteit, en van de bepalingen van de Ministeriele circulaire van
26 april 1994 betre:ffende de voorlopige
toelatingen tot tewerkstelling voor
(2) Zie Cass., 17 juni 1996, A.R. nr. S.95.0147.N
(niet gepubliceerd) enA.R. nr. S.95.0145.N (A.C.,
1996, nr. 240); Cass., 16 sept. 1996, A.R. nr.
S.95.0121.F (ibid., nr. 312).
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kandidaat-vluchtelingen (asielzoekers), gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van
30 april 1994 (11.569 e.v.),

doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing het hoger beroep ontvangt en gegrond verklaart en onder vernietiging van
het bestreden vonnis van 24 juni 1994 van
de Arbeidsrechtbank te Turnhout (A.R.
17 .625) - behalve wat de ontvankelijkheid en de kosten van het geding betreft - oordeelt dat de oorspronkelijke vordering ongegrond was en de administratieve beslissing terecht getroffen werd, en
eiser derhalve terecht niet Ianger toegelaten werd tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, op volgende gronden : "De betwisting betreft dat de arbeidsdagen die
(eiser) heeft verricht v66r het bekomen van
de arbeidskaart, niet in aanmerking kunnen worden genomen, aangezien deze
slechts werden verricht onder een 'voorlopige toelating tot tewerkstelling', zodat (eiser) niet voldeed aan de wetgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde
arbeidskrachten. Krachtens artikel43, § 1,
van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991, onverminderd de voorgaande
bepalingen van dit besluit, wordt de
vreemde of staatloze werknemer slechts tot
het recht op werkloosheidsuitkeringen toegelaten indien hij voldoet aan de wetgeving die betrekking heeft op de vreemdelingen en op deze die betrekking heeft op
de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten. Krachtens artikel24, 1, b) van
het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de
status van vluchteling, opgemaakt te
Geneve, goedgekeurd bij wet van 26 juni
1953, moeten de verdragsluitende staten de
regelmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen op dezelfde wijze behandelen als de onderdanen voor wat betreft de wettelijke voorschriften betreffende
de werkloosheid. Krachtens artikel 48 van
de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, kan als vluchteling worden erkend de vreemdeling die voldoet aan
de voorwaarden die te dien einde gesteld
worden door de internationale overeenkomsten die Belgie binden; dat, krachtens artikel 49, lid 1, 2° en 3° van die wet
als vluchteling worden beschouwd en tot
verblijf of vestiging in het Rijk worden toegel a ten : de vreemdeling die als vluchteling is erkend door de Minister van Buitenlandse Zaken of door de internationale
overheid waaraan de Minister zijn bevoegdheid heeft overgedragen en de vreemdeling die als vluchteling wordt erkend door
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de Commissaris-genera4~ voor de vluchtelingen en de staatlozen• Dat uit de voormelde verdrags- en wetsbepalingen volgt
dat de in voormeld artikei 24, 1, b) van het
verdrag van 28 juli 195il bedoelde gelijkschakeling slechts geldt,: eventueel met terugwerkende kracht, vqor de persoon die
krachtens de toepasselijke wetgeving de
hoedanigheid van vluchteling bezit en als
dusdanig erkend is. (Cass., 25 september
1995, Nr. S.95.0043.N., R.V.A./M.M., J.T.T.
1996, 46.) Een voorlopige toelating tot tewerkstelling kan slechts beschouwd worden als een feitelijke maatregel genomen
door de bevoegde Gewestminister ten aanzien van personen die pretenderen, doch
niet aangetoond hebben, vluchteling te zijn.
Dergelijke maatregel kan niet gelijkgesteld worden met het voldoen aan de wetgeving betreffende de tewerkstelling van
vreemde arbeidskrachten zoals vereist is in
artikel43 van het koninklijk besluit van 25
november 1991. De kandidaat politieke
vluchteling in afwachting van zijn erkenning, kan dan voorlopig geen werkloosheidsuitkeringen genieten, vermits hij niet
voldoet aan de in artikel 43 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 gestelde toelatingsvoorwaarden, omdat hij
niet voldoet aan de wetgeving betreffende
de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten. ''De kandidaat-vluchteling heeft
slechts recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer de arbeid die hij verricht
heeft, gedekt is door een arbeidsvergunning" (Arbrb. Brussel, 28 september 1987,
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 385). "Hoewel de
kandidaat politiek vluchteling in het bezit is van een voorlopige toelating tot tewerkstelling, toch voldoet hij niet aan de in
artikel43 van het werkloosheidsbesluit bepaalde voorwaarde in orde te zijn met de
wetgeving betreffende de tewerkstelling van
vreemdelingen" (Arbh. Luik, 8 juni 1994,
R.G. N" 2518/94). Nu (eiser) slechts vanaf
6 september 1993 een arbeidskaart heeft
bekomen, en hij derhalve de arbeidsdagen
gepresteerd v66r deze datum onder het regime van de voorlopige toelating, niet geldig kan inroepen, bewijst hij geen arbeidsdagen en is hij, zoals de directeur van het
werkloosheidsbureau heeft beslist, niet toelaatbaar" (arrest pp. 4-5),

terwijl overeenkomstig artikel 43, § 1,
eerste lid van het Koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de vreemde of staatloze
werknemer slechts toegelaten wordt tot het
recht op uitkeringen indien hij voldoet aan
de wetgeving die betrekking heeft op de
vreemdelingen en op deze die betrekking
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heeft op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten; overeenkomstig het tweede
lid van dezelfde wetsbepaling, de in Belgie verrichte arbeid slechts in aanmerking komt indien hij verricht werd overeenkomstig de wetgeving die betrekking
heeft op de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten; De vreemde werknemer derhalve slechts zal kunnen toegelaten worden tot het recht op uitkeringen indien,
enerzijds, zijn verblijf in het licht van de
wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, niet illegaal is, en, anderzijds, zijn
overeenkomstig artikelen 30 en volgende
van genoemd Koninklijk besluit van 25 november 1991 in aanmerking te nemen
arbeidsdagen, niet onregelmatig zijn;

en terwijl de vreemdeling die zich aan de
grens aanmeldt, de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling kan vragen overeenkomstig artikelen 50 of 51 van de genoemde wet van 15 december 1980, en zijn
toegang, verblijf ofvestiging in hetland kan
geweigerd worden overeenkomstig artikelen 52 of 52bis van dezelfde wet; overeenkomstig artikel 72bis van het Koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals ingevoegd bij Koninklijk besluit van 28 januari 1988, de vreemdeling die zich aan de grens aanmeldt zonder
in het bezit te zijn van de vereiste documenten, die zich bij de met grenscontrole
belaste overheden vluchteling verklaart en
aan wie de toegang tot het grondgebied niet
geweigerd is, wordt gemachtigd het Rijk
binnen te komen en er te verblijven tot over
zijn aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling is beslist;
De vreemdeling die aldus gemachtigd
werd het land binnen te komen en er te
verblijven tot over zijn aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling is beslist, zich op regelmatige wijze
in het land bevindt, en aldus voldoet aan de
wetgeving die betrekking heeft op (het verblijf van) de vreemdelingen; te de zen door
het arbeidshof werd vastgesteld, minstens
niet betwist werd tussen partijen, dat eiser als vreemdeling in Belgie een regelmatige aanvraag tot erkenning van zijn hoedanigheid van vluchteling had ingediend,
ten aanzien waarvan nog geen weigeringsbeslissing was tussengekomen; eiser aldus voldeed aan de wetgeving die betrekking heeft op het verblijf der vreemdelingen;

Nr. 106

en terwijl overeenkomstig artikel 4 van
het Koninklijk besluit nummer 34 van 20
juli 1967 betreffende de tewerkstelling van
werknemers van vreemde nationaliteit geen
werkgever een werknemer die de Belgische
nationaliteit niet bezit mag tewerkstellen zonder daartoe vooraf vergunning tot
tewerkstelling te hebben verkregen van de
Minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort en overeenkomstig artikel 7 van hetzelfde besluit geen werknemer die de Belgische nationaliteit niet bezit
in Belgie arbeid mag verrichten zonder
vooraf een arbeidskaart te hebben verkregen van de Minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort; overeenkomstig artikel 9 van hetzelfde Koninklijk
besluit, onverminderd de inzake het binnenkomen, het verblijf en de vestiging van
de vreemdelingen in Belgie geldende bepalingen, de personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten niet in het Rijk mogen komen om er tewerkgesteld te worden
zonder een arbeidskaart te hebben verkregen, doch in de bij besluit van de Minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort bepaalde gevallen, hiervan kan
worden afgeweken; overeenkomstig artikel 1 van het Koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden
van toekenning en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor
werknemers van vreemde nationaliteit, de
toekenning aan de werkgever van de in artikel 4 van het bovengenoemd Koninklijk
besluit nr. 34 bedoelde arbeidsvergunning, de toekenning van ambtswege van de
in artikel 7 van hetzelfde besluit bedoelde
arbeidskaart aan de betrokken werknemer tot gevolg heeft; overeenkomstig een
administratieve praktijk, bevestigd in de
omzendbriefvan 26 april1994 van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid betreffende de voorlopige toelatingen tot tewerkstelling voor kandidaat-vluchtelingen
(asielzoekers), een voorlopige toelating tot
tewerkstelling kan worden afgeleverd aan
de werkgever wanneer de asielaanvraag
werd ingediend v66r 1 oktober 1993 en geen
uitvoerbaar bevel om het grondgebied te
verlaten werd betekend; te dezen door het
arbeidshof vastgesteld werd, minstens tussen partijen niet betwist werd dat eisers tewerkstelling plaats had gevonden, na een
asielaanvraag die ingediend werd v66r 1 oktober 1993, waarop een voorlopige toelating tot tewerkstelling werd afgeleverd, en
zonder dat een bevel om het grondgebied te
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kent van 30 november 1993, dit is v66r
de inwerkingtreding op 30 april 1994
van de voormelde omzendbrief;
Dat de toelating om arbeid in Belgie te verrichten, waarop het middel
zich beroept, derhalve niet op grond
van die omzendbrief werd afgeleverd;
Overwegende dat een werknemer
die de Belgische nationaliteit niet bezit, overeenkomstig de artikelen 7 en
8 van het koninklijk besluit nr. 34 van
20 juli 1967, in Belgie geen arbeid mag
verrichten zonder vooraf een arbeidskaart te hebben gekregen, dan
wel te worden toegelaten tot het voorlopig verrichten van arbeid onder de
voorwaarden en modaliteiten, vast te
stellen door de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort;
Overwegende dat de te dezen toepasselijke regeling inzake de tewerkstelling van vreemde werknemers
slechts in de mogelijkheid voorziet,
voorlopig te worden toegelaten tot het
Overwegende dat het middel aan verrichten van arbeid alvorens een
het arrest verwijt te beslissen dat ei- arbeidskaart te hebben gekregen, in de
ser, die een kandidaat-vluchteling van gevallen bepaald in artikel 20 van het
Nigeriaanse nationaliteit is, niet ge- ministerieel besluit van 19 december
rechtigd is op werkloosheidsuitkerin- 1967;
gen op grond dat hij niet voldoet aan
Overwegende dat het arrest oorde wetgeving betreffende de tewerk- deelt dat de voorlopige toelating om arstelling van vreemde arbeidskrach- beid in Belgie te verrichten, die aan eiten;
ser werd verleend, "slechts kan beDat het middel aanvoert dat eiser, schouwd worden als een feitelijke
overeenkomstig artikel 43, § 1, van het maatregel genomen door de bevoegde
Werkloosheidsbesluit (1991), aan die Gewestminister";
wetgeving voldoet, nu hem een voorDat het arrest aldus beslist dat eilopige toelating om arbeid in Belgie te ser zich niet in een geval bevindt, als
verrichten werd afgeleverd, krach- bedoeld in voormeld artikel 20;
tens een administratieve praktijk die
Dat het arrest de beslissing naar
bevestigd werd in een ministeriele om- recht verantwoordt;
zendbrief van 26 april 1994 betrefDat het middel niet kan worden
fende de voorlopige toelatingen tot tewerkstelling voor kandidaat-vluch- aangenomen;
telingen (asielzoekers), gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 30 april
Om die redenen, verwerpt de voor1994;
ziening; gelet op artikel1017, tweede
Overwegende evenwel dat, blijkens lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verhet arrest, eisers tewerkstelling plaats- oordeelt verweerder in de kosten.
vond v66r 6 september 1993 en de beslissing van de directeur van het
24 februari 1997- 3e kamer- Voorwerkloosheidsbureau, die hem het zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter recht op uitkeringen ontzegt, dagte- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende

verlaten werd betekend; de omstandigheid dat de voorlopige toelating tot tewerkstelling slechts een maatregel vormt genomen door de bevoegde gewestminister ten
aanzien van personen die pretenderen doch
niet aangetoond hebben vluchteling te zijn,
geen afbre~k doet aan de rechtmatigheid
van de overeenkomstig deze voorlopige toelating tot tewerkstelling gepresteerde
arbeidsprestaties; eiser aldus tevens voldeed aan de wetgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten; eiser bijgevolg, nu hij regelmatig in het
land verbleef en op regelmatige wijze
arbeidsprestaties had geleverd, in beginsel voldeed aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen,
zodat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat verweerder terecht had beslist eiser niet toe te laten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en dat de eerste
rechter terecht deze beslissing had bevestigd, en dienvolgens niet wettig het hoger
beroep ongegrond kon verklaren (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :
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conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Hutzler en Simont.
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2e KAMER- 25 februari

1997

1 o BEWIJS- BURGERLLJKE ZAKEN- GETUIGEN- GESCHRIFT- BEGIN VAN BEWIJS- TEGENSTRIJDIGE VERKLARINGEN WAARSCHIJNLIJKHEID - DRAAGWIJDTE.

3°

en 4° De strafrechter is er- ook op civielrechtelijk gebied - niet toe gehouden aan de begrippen, die hij aan andere rechtstakken ontleent, de specifieke
betekenis toe te kennen die zij in die andere rechtstakken hebben en vermag uit
de concrete omstandigheden eigen aan de
zaak af te leiden dat, hoewel de goederen door het slachtoffer werden overhandigd met het oog op inpandgeving aan
een derde, met de beklaagde niettemin
overeengekomen was dat deze overhandiging geschiedde onder de verplichting
ze terug te geven. Gelet op deze plicht tot
teruggave kon het arrest derhalve wettig het misdrijf van misbruik van vertrouwen vaststellen. (Art. 16 V.T.Sv. en
491 Sw.)

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- INTERPRETATIE- BEGRIPPEN- ANDERE RECHTSTAK.

(VAN QUICKELBERGHE T. DE CLERCQ)
ARREST

3° MISBRUIK VAN VERTROUWENBESTANDDELEN- PRE CAIRE OVERDRACHTINPANDGEVING.

(A.R. nr. P.95.1308.N)

4° MISDRIJF-ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- MISBRUIK VAN VERTROUWENPRECAIRE OVERDRACHT- INPANDGEVING.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1995 op verwijzing gewezen door het Hofvan Beroep te Brussel; Gelet op het arrest
van het Hofvan 21 november 1989;

1o De rechter die, met het oog op de toe-

laatbaarheid van de bewijslevering door
getuigen, uit de tegenstrijdigheid van door
de schuldenaar ondertekende verklaringen een feit als waarschijnlijk afleidt,
miskent het begrip "waarschijnlijkheid"
niet en vermag zodoende te oordelen dat
deze verklaringen een begin van bewijs
door geschrift opleveren. (Art. 1347 B.W.)
(1)
2° De strafrechter vermag- ook op civiel-

rechtelijk gebied - te oordelen aan de
hand van begrippen die aan andere
rechtstakken zijn ontleend zonder gehouden te zijn aan deze begrippen de specifieke betekenis toe te kennen die zij in die
andere rechtstakken hebben en zonder
deze begrippen te hanteren zoals ze in die
andere rechtstakken worden geregeld.
(Art. 16 V.T.Sv.) (2)

(1) Zie Cass., 23 jan. 1981, A.R. nr. 2886 (A. C.,
1980-81, p. 565); 30 april1982, A.R. nr. 3403 (ibidem., 1981-82), p. 1065; H. DE PAGE, "Traite de
Droit civil belge", III, nr. 895, p. 921.
(2) Zie Cass., 27 maart 1995, A.R. nr.
P.94.0135.N (A. C., 1995, nr. 170).

Overwegende dat het bestreden arrest aileen beslist op civielrechtelijk gebied;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat naar luid van artikel1347 Burgerlijk Wetboek de door
de artikelen 1341 en volgende van dit
wetboek bepaalde bewijsregels uitzondering lijden wanneer er een begin van
bewijs door geschrift aanwezig is, dit
is elke geschreven akte die uitgegaan
is van degene tegen wie de vordering
wordt ingesteld, of van de persoon door
hem vertegenwoordigd, en waardoor
het beweerde feit waarschijnlijk wordt
gemaakt;
Overwegende dat de appelrechters
met de op de vierde bladzijde van het
bestreden arrest vermelde consideransen, eensdeels, vaststellen dat eiseres in de door haar op 7 maart 1986

~-=-====-===---:___-:=_
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afgelegde en ondertekende verklaring "erkent de kasbons vanwege (verweerder) te hebben ontvangen en deze
als pand te hebben aangewend voor
het bekomen van een kaskrediet voor
de "PVBA Quick Auto's", anderdeels,
oordelen dat uit de verklaring van eiseres van 24 maart 1986 dat "(eiseres) enkel 'meende' dat (verweerder) de
kasbons niet moest terug hebben"
wanneer "zij in haar verklaring van 6
maart 1986 formeel betwist kasbons
van (verweerder) te hebben ontvangen", volgt dat het verweer van eiseres "dat deze kasbons door (verweerder) werden geschonken als dank voor
bewezen diensten en dit 'zonder dat
(eiseres) (verweerder) hierom (had) gevraagd' ( ... ), gezien de tegenstrijdige
verklaringen (van eiseres) dienaangaande, totaal ongeloofwaardig is";
Dat de rechters aldus aan de verklaringen van eiseres geen bevestiging toeschrijven die daarin niet voorkomt of met de bewoordingen ervan
onverenigbaar is, maar met feitelijke,
mitsdien onaantastbare beoordeling
van de bewijswaarde, vaststellen dat
het door eiseres gevoerde verweer ten
betoge dat zij de kasbons ten titel van
schenking heeft ontvangen - mitsdien deze niet terug diende te gevenongeloofwaardig is;
Dat voorts de rechters wettig vermogen te oordelen dat, met het oog op
de toelaatbaarheid van de bewijslevering door getuigen, de tegenstrijdigheid van de vermelde verklaringen van eiseres het beweerde feit dat
verweerder de kasbons aan eiseres ten
precaire titel heeft overhandigd, waarschijnlijk maakt, zodoende het begrip "waarschijnlijkheid" in de zin van
artikel1347 Burgerlijk Wetboek niet
miskennen en de beslissing dat "de
door (eiseres) ondertekende verklaringen van 6 maart 1986 en 24 maart
1986 alsmede haar schrijven van 7
maart 1986", een begin van bewijs
door geschrift opleveren, regelmatig
met redenen omkleden en naar recht
verantwoorden;
Wat het eerste onderdeel betreft:

-------~
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Overwegende dat de strafrechter ook op civielrechtelijk gebied - vermag te oordelen aan de hand van begrippen die aan andere rechtstakken
zijn ontleend zonder gehouden te zijn
aan deze begrippen de specifieke betekenis toe te kennen die zij in die andere rechtstakken hebben en zonder
deze begrippen te hanteren zoals ze in
die andere rechtstakken worden geregeld;
Overwegende dat de appelrechters
in hun onderzoek naar het bestaan
van een civielrechtelijke fout, te dezen het strafrechtelijk gesanctioneerd
"misbruik van vertrouwen" zoals bedoeld in artikel 491 Strafwetboek, gewag maken van een precaire overdracht van roerende goederen in de
betekenis dat kasbons door verweerder aan eiseres werden overhandigd
"voor tijdelijk gebruik ten einde haar
toe te laten ze aan te wenden bij wijze
van pand bij de Bank Brussel Lambert ten voordele van de PVBA Quick
Auto's waarvan (eiseres) zaakvoerster was" en onder de verplichting ze
terug te geven, nu verweerder "de kasbons overhandigde enkel om (eiseres) tijdelijk te helpen en niet met de
bedoeling ze definitief af te geven";
Dat de aldus begrepen "pandovereenkomst" tussen eiseres en een derdeschuldeiser, niet afdoet aan de beslissing van de appelrechters dat, wat de
rechtsverhouding tussen eiseres en
verweerder betreft, "(eiseres) in strijd
met het precair contract, zich wederrechtelijk de opbrengst van de uitbetalingen van de kasbons heeft toegeeigend en dat (eiseres) de bedoeling
had deze opbrengst aan de werkelijke
eigenaar, zijnde (verweerder), te ontnemen";
Dat de rechters aldus het bestaan
van het misdrijf wettig vaststellen en
hun beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering' van verweerder regelmatig met redenen, omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
25 februari 1997 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. B-iitzler.
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ze KAMER- 25 februari 1997
1° DWANGSOM- VORDERING- INITIATIEF- PARTIJ- DRAAGWIJDTE.

zo

DWANGSOM - VORDERING - INITIATIEF- PARTIJ- GEMACHTIGDE AMBTENAAR
- GEEN BURGERLIJKE PARTIJ- GELDIGHEID.

3° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN
DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- DWANGSOM- GEMACHTIGDE AMBTENAAR- GEEN BURGERLIJKE PARTIJ- GELDIGREID.

1o Aan de voorwaarde dat een dwangsom

slechts opgelegd kan worden 'op vordering van een der partijen' komt geen verdere betekenis toe dan dat de rechter van
de hem gegeven bevoegdheid geen gebruik kan maken als dat niet regelmatig is gevorderd. (Art. 1385bis Ger.W.)

zo en 3°

De gemachtigde ambtenaar die in
een geding het herstel van de plaats in de
vorige staat vordert, moet worden aange_merkt als een der partijen op wier vordering de wederpartij tot betaling van een
dwangsom kan worden veroordeeld, ook
al treedt hi} in dat geding niet op in de
hoedanigheid van burgerlijke partij. (Art.

65, § 1, Stedebouwwet; art. 1, lid 1, Eenvormige wet betreffende de dwangsom.)
(1)
(1) Ben.GH., zaakA9414, O.M. t. VanDerHaegen en Rouan, 12 feb. 1996, Ben. Jur. 1966, blz.
16, concl. adv.-gen. ~- Janssens .de Bisthoven.
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(VAN LAERE, BOONEE
ARREST

(A.R. nr. P.96.0125.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1995 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eisers ingediende 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 :
Overwegende dat het middel slechts
opkomt tegen de beslissing "dat door
elk van de (eisers) op vordering van de
gemachtigde ambtenaar een dwangsom (zal) worden verbeurd van 2.500
fr. per dag verwijl in de nakoming van
het bevel tot herstel in de vorige
staat";
Overwegende dat artikel 1385bis
Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt dat
de rechter slechts een dwangsom kan
opleggen "ten voordele en op vordering van de burgerlijke partij";
Overwegende dat artikel1, § 1, van
de eenvormige wet betreffende de
dwangsom toelaat dat een dwangsom
wordt opgelegd ten einde de tenuitvoerlegging te verzekeren van een
maatregel die, ofschoon van burgerrechtelijke aard, behoort tot de strafvordering en die meer in het bijzonder is bedoeld om de tenuitvoerlegging
te verzekeren van een bevel tot herstel van de plaats in de vorige staat,
welke burgerrechtelijke maatregel
krachtens de nationale wet door het
strafgerecht moet worden uitgesproken als verplichte aanvulling van de
strafrechtelijke veroordeling;
Overwegende dat aan de woorden
"op vorderingvan een der partijen" die
in de vermelde bepaling zijn vervat,
geen verdere betekenis toekomt dan
dat de rechter van de hem in genoemde bepaling gegeven bevoegdheid geen gebruik mag maken als dat
niet regelmatig is gevorderd;
Dat het Benelux-Gerechtshofin zijn
arrest van 12 februari 1996 (zaak 9414)
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verklaarde voor recht: "de gemachtigde ambtenaar die, krachtens artikel65, § 1, van de Stedebouwwet, in
een geding voor de nationale strafrechter, het herstel van de plaats in de
vorige staat vordert, moet worden aangemerkt als een der partijen bedoeld
in artikel 1, lid 1, van de eenvormige
wet, op wier vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan
worden veroordeeld, ook al treedt hij
in dat geding niet op in de hoedanigheid van burgerlijke partij; derhalve
kan op zijn vordering tot herstel van
de plaats in de vorige staat een
dwangsom worden uitgesproken";
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
25 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaat : mr.
Ch. Rasschaert, Dendermonde.
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2e KAMER - 25 februari 1997

1o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT -ALLERLEIVERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- TOELAATBAARHEID- WERKING IN DE TIJD.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD MISDRIJF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- 'IDELAATBAARHEID- BEVOEGDHEIDREGELING VAN RECHTSGEBIED.
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3° STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- TOELAATWERKING IN DE TIJD BAARHEID BEVOEGDHEID- REGELING VAN RECHTSGEBIED.

4o REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT -ALLERLEIVERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERKRACHTING- BUITENVERVOLGINGSTELLING
- POGING TOT VERKRACHTING - HERKWALIFICATIE- VOLTROKKEN VERKRACHTING- GEVOLG.

1", 2° en 3° Zo de rechter in hager beroep,
wanneer hi} de feiten van de tenlastelegging, waarover de eerste rechter ten
grande uitspraak heeft gedaan en waaromtrent deze derhalve, minstens impliciet, zijn bevoegdheid om uitspraak te
doen heeft vastgesteld, herkwalificeert en
oordeelt dat de eerste rechter, deze he'rkwalificatie in acht genomen, zich ten onrechte heeft onbevoegd verklaard en het
beroepen vonnis vernietigt, vervalt door
deze vernietiging eveneens de vaststelling van de eerste rechter omtrent zijn bevoegdheid, zodat de rechter in hager beroep zijn eigen bevoegdheid moet
onderzoeken in het licht van de heromschreven tenlastelegging en met inachtneming van de wetten betreffende de
bevoegdheid die van kracht zijn op het
tijdstip waarop hij uitspraak doet (1).

4 o Nu de raadkamer, op de vervolging voor
de misdrijven, gepleegd op de persoon van
een kind dat geen valle tien jaar oud is,
onder tenlasteleggingen (A) paging tot verkrachting, (B) aanranding van de eerbaarheid en (C) verkrachting, de beklaagde buiten vervolging stelde voor
tenlastelegging (C) en hem met aanvaarding van verzachtende omstandigheden
voor de tenlasteleggingen (A) en (B) verwees naar de correctionele rechtbank en
de rechters in hager beroep, gevat met het
beroep tegen het tussengekomen vonnis
van de correctionele rechtbank, de tenlastelegging (A) heromschrijven tot een
voltrokken verkrachting en vaststellen dat
de raadkamer verzachtende omstandigheden heeft uitgesloten voor de tenlastelegging (C), indien zij zou hebben aangenomen dat de onder (A) bedoelde feiten
(1) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4380 (A. C.,
1985-86, nr. 100), p. 207, met noot E.L., ook gepub. in Rev.dr.pen., 1986, p. 410, met noot J. Leclercq.
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hadden moeten worden omschreven als
verkrachting en niet alleen als paging
daartoe, beslissen zij wettig niet bevoegd
te zijn om te oordelen over het voltooide
misdrijf van verkrachting.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE VAN OOST)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1507.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij
het Hofvan Beroep te Brussel, gedagtekend 26 november 1996, ter griffie
van het Hof ontvangen op 28 november 1996;
Overwegende dat, blijkens de vordering van de procureur des Konings,
het gerechtelijk onderzoek werd ingesteld wegens verkrachting op de persoon van een kind dat geen volle tien
jaar oud is, misdaad bestraft met levenslange dwangarbeid krachtens artikel 375, zevende lid, Strafwetboek
(thans 20 tot 30 jaar opsluiting krachtens artikel 3, vierde lid, wet 10 juli
1996);
Overwegende dat de procureur des
Konings in zijn schriftelijke vordering van 12 januari 1995 tot regeling
van de rechtspleging de raadkamer
vorderde, enerzijds, Marc Van Oost,
met aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de correctionele
rechtbank te verwijzen wegens : AI poging tot verkrachting op de persoon
van een kind dat geen volle tien jaar
oud is, en B/ aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging,
gepleegd op de persoon van een minde:rjarige beneden de leeftijd van volle
zestien jaar, de schuldige bloedverwant zijnde in de opgaande lijn, anderzijds, hem buiten vervolging te stellen wegens C/ verkrachting op de
persoon van een kind dat geen volle
tien jaar oud is;
Overwegende dat de raadkamer inging op deze vordering en zodoende
vaststelde dat de feiten bedoeld onder de telastlegging C op grond waar-
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van het gerechtelijk onderzoek was ingesteld, geen verkrachting opleverden,
maar slechts een poging daartoe, zoals omschreven onder de telastlegging A, misdaad die krachtens artikel 2, wet 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden, zoals
van toepassing ten tijde van de beschikking, correctionaliseerbaar was;
Dat de raadkamer, door de buitenvervolgingstelling te bevelen voor de
feiten zoals gekwalificeerd onder C als
verkrachting (voltooid misdrijf), de bezwaren omtrent deze feiten in het licht
van deze kwalificatie heeft onderzocht,
en beslist heeft dat deze kwalificatie
niet kon worden aangehouden; dat zij,
door de verwijzing te bevelen voor deze
feiten zoals gekwalificeerd onder A als
poging tot verkrachting, de feiten herkwalificeert;
Dat hieruit alsmede uit de vermelding in de verwijzingsbeschikking
voortvloeit dat verzachtende omstandigheden in aanmerking werden genomen wat de telastleggingen A en B
betreft, en dat geen verzachtende omstandigheden in aanmerking worden
genomen, indien deze feiten hadden
moeten worden omschreven zoals onder C, hetgeen overigens krachtens artikel 2, wet 4 oktober 1867, zoals toepasselijk ten tijde van de beschikking,
wettelijk niet mogelijk was;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank bij vonnis van 28 april 1995
Marc Van Oost vrijsprak wegens de telastlegging A en hem tot straf veroordeelde wegens de telastlegging B;
Overwegende dat de zaak, door de
rechtsgeldige hoger beroepen van de
burgerlijke partij en van het openbaar ministerie, op regelmatige wijze
bij het hofvan beroep aanhangig werd
gemaakt;
Overwegende dat de rechter in strafzaken - ook de rechter in hoger beroep, wanneer hij kennis neemt van
een tegen een beklaagde ingestelde
strafvordering die op regelmatige wijze
bij hem aanhangig is gemaakt - de
verplichting heeft aan de feiten van de
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telastlegging hun wettelijke kwalifi- ging tot verkrachting op de persoon
catie te geven en in het licht daar- van een kind dat geen voile tien jaar
van zijn bevoegdheid te onderzoeken; oud is, verzachtende omstandigheOverwegende dat de rechter in ho- den heeft uitgesloten voor de telastger beroep, wanneer hij de feiten van legging C, indien zij zou hebben aande telastlegging, waarover de eerste genomen dat deze feiten hadden
rechter ten gronde uitspraak heeft ge- moeten worden omschreven als verdaan en waaromtrent deze derhalve, krachting en niet aileen als poging
minstens impliciet, zijn bevoegdheid daartoe;
om uitspraak te doen heeft vastgeOverwegende dat de misdaad besteld, herkwalificeert en oordeelt dat paald bij artikel 375, zevende lid,
de eerste rechter, in acht genomen StrafWetboek bestraft wordt met ledeze herkwalificatie, zich ten onrechte venslange dwangarbeid, thans twinbevoegd had verklaard, het beroepen tig tot dertig jaar opsluiting krachvonnis vernietigt; dat door deze ver- tens artikel 3, vierde lid, wet 10 juli
nietiging van het beroepen vonnis ook 1996;
de vaststelling van de eerste rechter
Dat weliswaar ten tijde van de uitomtrent zijn bevoegdheid vervalt;
spraak door het hof van beroep deze
Dat in dat geval de rechter in ho- misdaad correctionaliseerbaar was inger beroep zijn eigen bevoegdheid moet gevolge artikel 2, 7°, wet 4 oktober
onderzoeken in het licht van de te- 1867 op de verzachtende omstandiglastlegging zoals ze door hem werd heden, toegevoegd bij artikel 5, wet 13
heromschreven en met inachtneming april 1995 betreffende seksueel misvan de wetten betreffende de bevoegd- bruik ten aanzien van minderjariheid die van kracht zijn op het tijd- gen;
stip waarop hij uitspraak doet;
Dat evenwel de appelrechters, nu zij
Overwegende dat het hof van be- vaststellen dat de raadkamer het beroep bij het arrest van 6 november staan van verzachtende omstandig1996 oordeelt dat de feiten, welke in heden had uitgesloten voor de telastde beschikking van de raadkamer on- legging C, wettig beslissen dat het hof
der de telastlegging A werden om- van beroep niet bevoegd is om te oorschreven als poging tot verkrachting delen over het voltooide misdrijfvan
op de persoon van een kind dat geen verkrachting;
voile tien jaar oud is, dienen te worOverwegende dat tegen de beschikden heromschreven als verkrachting king van de raadkamer alsnog geen
en niet als poging daartoe;
rechtsmiddel kan worden aangewend
Dat de appelrechters vervolgens con- en het arrest van het hof van beroep
sidereren dat "ingevolge artikel 5 van in kracht van gewijsde is gegaan; dat
de wet van 13 april 1995 betreffende hun onderlinge tegenstrijdigheid een
seksueel misbruik ten aanzien van geschil van rechtsmacht doet ontstaan
minde:rjarigen (... in voege vanaf 5 mei dat de rechtsgang belemmert;
1995) de misdaad omschreven in arOverwegende dat, in zoverre deze
tikel375, laatste lid, Sw., na aanvaar- zouden bewezen zijn, de feiten van de
ding van verzachtende omstandighe- telastlegging A de misdaad lijken op te
den correctionaliseerbaar is;( ... ) zulks leveren bepaald bij artikel 375, zeniet mogelijk was ten tijde van de vende lid, StrafWetboek en strafbaar
verwij zingsbeslissing";
gesteld met twintig tot dertig jaar opDat zij aldus vaststellen dat de sluiting; dat wegens die misdaad door
raadkamer die, met aanneming van de raadkamer geen verzachtende omverzachtende omstandigheden, Marc standigheden werden in aanmerking
Van Oost naar de correctionele recht- genomen en er samenhang lijkt te bebank had verwezen wegens de feiten, staan met de feiten van de telastlegwelke ze omschreven had als een po- ging B;
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Dat het hofvan beroep mitsdien onbevoegd was om over het geheel van
de feiten van deze telastleggingen te
oordelen;

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 19 januari 1995 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, behalve in zoverre ze beslist
dat, wegens de verzachtende omstandigheden die ze vermeldt met betrekking tot de telastlegging B, deze telastlegging aileen met correctionele
straf kan worden bestraft; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.

5o DESKUNDIGENONDERZOEK

25 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht.

RECHTEN VAN DE MENS- ART. 8- RECHT OP
EERBIEDIGING VAN RET PRIVE-LEVEN- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BLOEDSTAAL'IOESTEMMING VAN DE BETROKKENE.

STRAFZAKEN- BWEDSTAAL- 'IOESTEMMING
VAN DE BETROKKENE- REGELMATIGHEID.

6° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- DESKUNDIGENONDERZOEK- BLOEDSTAAL- 'IOESTEMMING VAN DE BETROKKENE
- DRAAGWIJDTE.

7o DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN- 'IEGENEXPERTISE- ONMOGELIJKHEID INGEVOLGE RET DESKUNDIGENONDERZOEK- GEVOLG.

go RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- 'IEGENEXPERTISE- ONMOGELIJKHEID- GEVOLG.

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6- ARTIKEL
6.1- STRAFZAKEN- RECHT OP EEN EERL1JKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK- DESKUNDIGENONDERZOEK- TEGENEXPERTISE -ONMOGELIJKHEID INGEVOLGE RET DESKUNDIGENONDERZOEK- GEVOLG.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie-

Nr. 110
2e KAMER- 25 februari 1997
1o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- BELANG- INTERNERING- ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN- MIDDEL BETREFFENDE
SOMMIGE MISDRIJVEN- WETTELIJKVERANTWOORDE MAATREGEL- ONTVANKELIJKHEID
VAN RET MIDDEL.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN- CASSATIEMIDDEL
BETREFFENDE SOMMIGE MISDRIJVEN- WETTELIJK VERANTWOORDE MAATREGEL.

middel dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van bepaalde misdrijven,
wanneer de internering naar recht verantwoord is wegens de overige bewezen
verklaarde misdrijven (1). (Artt. 411 en
414 Sv.)

3° en 4° Noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit
te oefenen, noch het door artikel 8
E. V.R.M. gewaarborgde recht op eerbiediging van het prive-leven, waartoe het
recht op eerbiediging van de lichame- ·
lijke integriteit behoort, staan eraan in de
weg dat voor de noodwendigheden van
het strafonderzoek van een persoon met
diens toestemming een bloedstaal wordt
genomen (2). (Art. 8 E.V.R.M.)
5° en 6° Voor de regelmatigheid van de toe-

stemming van de persoon tot het nemen

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- VERBOD OP IEMAND DWANG UIT TE OEFENEN- STRAFZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- BLOEDSTAAL MET TOESTEMMINGDRAAGWIJDTE.

(1) Cass., 28 maart 1995, A.R. nr. P.95.0198.N
(A.C., 1995, nr. 173).
(2) Zie Cass., 7 maart 1975 (A. C., 1975, 764,
met noot E.K.).
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van een bloedstaal voor de noodwendigheden van het strafonderzoek, is de voorafgaande kennisgeving van de op het
bloedstaal te verrichten onderzoeksdaad
niet vereist.
7o, so en go Wanneer de partijen de mogelijkheid hadden de bevindingen van het
deskundigenonderzoek te betwisten, kan
geen schending van artikel 6.1. E. V.R.M.
noch een miskenning van het recht van
verdediging worden afgeleid uit de omstandigheid dat, door het teloorgaan van
het onderzochte overtuigingsstuk tengevolge van het deskundigenonderzoek, de
partijen in de onmogelijkheid verkeerden een tegenexpertise uit te voeren (3).
(HEIJENS T. WEYNS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.97.000l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de appelrechters,
op het hoger beroep van onder meer de
procureur des Konings, met bevestiging van de beroepen beschikking, de
in de vordering omschreven misdrijven A en B onder de zaak I, notitienummer LE 30.08.6476-93 en de misdrijven A, B, C (1 tot 49), D (1 tot 16),
E (1 tot 4) en F (1 tot 2) in de zaak II,
notitienummer LE 1750.104125-93 bewezen verklaren, en de internering
van eiser bevelen;
Dat de middelen aileen opkomen tegen het bewezen verklaren van de telastleggingen A en B in de zaak I,
notitienummer LE 30.08.64 76-93;
Dat de middelen, nu de door de
appelrechters bevolen maatregel we(3) Zie Cass. 7 feb. 1995, A.R. nr. P.95.0002.N
(A. C., 1995, nr. 75), met betrekking tot het niet

tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek in strafzaken.
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gens de overige bewezen verklaarde
misdrijven naar recht verantwoord is,
niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen eiser :
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schen<ling van de artikelen 6.1 en 8 van het
Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij Wet dd. 15 mei
1955 en van de artikelen 14.1 en 17 van het
Intemationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, opgemaakt te
New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij Wet dd. 15 mei 1981 en van het
algemeen rechtsbeginsel houdende het
recht van verdediging en het algemeen
rechtsbeginsel van de wapengelijkheid,
doordat, eerste onderdeel, in het arrest a
quo geoordeeld wordt dat vertoger ten onrechte voorhoudt dat het uitgevoerde
D.N.A.-onderzoek nietig zou zijn bij gebreke aan zijn toestemming; dat vertoger
regelmatig en onder meer vrijwillig en met
voldoende kennis van zaken zijn toestemming tot de bloedafuame "in het kader van
het gerechtelijk onderzoek" heeft gegeven; dat dergelijke toelating inuners een onbeperkt onderzoek in voormeld kader op
dat bloedstaal toelaat nu dergelijk onderzoek zelf geen aantasting van de menselijke integriteit inhoudt,
terwijl de toestemming van de verdachte
met betrekking tot de aanwending van het
door hem verleende bloedstaal een conditio sine qua non is voor de rechtmatigheid van het op dit bloedstaal gebaseerde
bewijsmateriaal; dat deze toestemming een
"gewogen" toestemming moet zijn en met
name dient gegeven met kennis van zaken, d.w.z. met kennis van het doel (in casu
een vergelijkend D.N.A.-onderzoek) waarvoor het bloedstaal wordt afgenomen; dat
voomoemde toestemming derhalve niet aileen moet slaan op de aantasting van de fysische integriteit doch eveneens op de precieze forensische aanwending van het
lichaamseigen materiaal; dat de zeggenschap over afgescheiden lichaamsmateriaal
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gebaseerd is op het fundamenteel recht op
lichamelijke integriteit en op privacy m.b.t.
de persoonsgebonden gegevens die een dergelijk D.N.A.-onderzoek aan het licht brengen; dat wanneer een bloedstaal afgenomen wordt op vraag van de gerechtelijke
autoriteiten, dit bloedstaal evidenterwijze
afgestaan wordt "in het kader van het gerechtelijk onderzoek" (P.V. nr. 100971 dd.
14.03.1994); dat zulks evenwel niet wegneemt dat, bij gebreke aan wettelijke regeling terzake, de toestemming van de betrokkene moet bekomen worden over de
precieze aanwending van het bloedstaalin casu de aanwending ervan voor het uitvoeren van een D.N.A.-test; dat bij gebreke aan dergelijke toestemming het
bewijsmateriaal dat de test opleverde op
onrechtmatige wijze is verkregen en derhalve uit de debatten dient geweerd;
en doordat, tweede onderdeel, in het arrest a quo geoordeeld wordt dat voor het
uitvoeren van voorvermeld onderzoek geen
(beperkende) wettelijke bepalingen met betrekking tot de (analyse)methode voorhanden zijn; dat geen recht van verdediging is
geschonden doordat, ten gevolge van het
door de deskundige uitgevoerde genetisch
onderzoek, bepaalde haren volledig zijn opgebruikt; dat vertoger geenszins in de onmogelijkheid heeft verkeerd de bevindingen van het deskundigenonderzoek te
betwisten; dat de onmogelijkheid van tegenexpertise omwille van het voormeld,
klaarblijkelijk onvermijdelijke opgebruiken van het haar daaraan geen afbreuk
doet;
terwijl het wezenlijk aspect is van het
recht van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces, dat alle bewijselementen
aan de tegenspraak van partijen onderworpen zijn; dat de D.N.A.-expertise op niet
tegensprekelijke wijze plaatsvond; dat vertoger op het ogenblik dat hij kennis kreeg
van het feit dater een D.N.A.-onderzoek
uitgevoerd was, onmiddellijk een tegenexpertise vroeg (P.V. nr. 102977/94 dd.
8.08.1994, nr. 12) doch daaraan geen gevolg gegeven werd; dat vertoger voor de
vonnisgerechten niet meer in de mogelijkheid was het deskundigenonderzoek naar
behoren te betwisten nu het onderzoeksmateriaal waarop de deskundige zijn bevindingen grondde, zich niet meer in het
dossier bevonden; dat het best mogelijk is
dat het "opbruiken" van het haar bij het
deskundig onderzoek onvermijdelijk is, doch
dat het recht van verdediging en meer bepaald het recht van tegenspraak in dat geval ten gepasten tijde - d.i. in casu tijdens het deskundigenonderzoek zelf-
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moet gewaarborgd worden door vertoger
dan wel een door hem gemandateerd
"tegen"expert de mogelijkheid te bieden de
expertise bij te wonen en desgevallend tezelfdertijd een tegenexpertise te doen (cf.
artikel44bis Sv., artikel 63 van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 en artikel 8 van het K.B. van 10 juni 1959); dat in
casu het recht van verdediging van vertoger geschonden is, nu het arrest zich aansluit bij de bevindingen van het deskundigenonderzoek van professor Cassiman
zonder dat vertoger de vaststellingen en bevindingen van de deskundige terdege heeft
kunnen betwisten, laat staan met gelijke
wapens:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te oefenen, noch het
door artikel 8 E.V.R.M. gewaarborgde
recht op eerbiediging van het priveleven, waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort, eraan in de weg staan dat van
een persoon met diens toestemming
voor de noodwendigheden van het
strafonderzoek een bloedstaal wordt
genomen;
Dat de rechter in feite, mitsdien, onaantastbaar vaststelt of deze toestemming bestaat; dat een voorafgaande
kennisgeving van de aard van de op
het bloedstaal te verrichten onderzoeksdaad voor de regelmatigheid
van deze toestemming niet noodzakelijk is;
Overwegende dat de appelrechters,
door te considereren "dat (eiser) ten
onrechte voorhoudt dat het uitgevoerde D.N.A.-onderzoek nietig zou
zijn bij gebreke aan zijn toestemming;
(. .. ) (eiser) regelmatig en onder meer
vrijwillig en met voldoende kennis van
zaken zijn toestemming tot de bloedafname 'in het kader van het gerechtelijk onderzoek' heeft gegeven; (. .. )
dergelijke toelating immers een onbeperkt onderzoek in voormeld kader op
dat bloedstaal toelaat nu dergelijk onderzoek zelf geen aantasting van de
menselijke integriteit inhoudt; voor het
uitvoeren van vermeld onderzoek geen
(beperkende) wettelijke bepalingen
met betrekking tot (analyse)methode
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voorhanden zijn", hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat aan hem
noch aan een door hem gemandateerd
"tegenexpert" de mogelijkheid werd geboden de expertise bij te wonen en
desgevallend tezelfdertijd een tegenexpertise te doen noch dat zijn rechten van verdediging hierdoor werden
miskend; dat eiser dit niet voor het
eerst voor het Hof vermag aan te voeren;
Overwegende dat de bewijsvoering
in strafzaken geregeld wordt door de
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de beginselen van de
strafrechtspleging; dat in strafzaken
een deskundigenonderzoekin beginsel niet op tegenspraak wordt gevoerd;
Dat het eventueel bij dit onderzoek
noodzakelijk teloorgaan van het
overtuigingsstuk en de hieruit voortspruitende onmogelijkheid tot het uitvoeren van een tegenexpertise op zichzelf geen schending van artikel 6.1
E.V.R.M. noch een miskenning van het
recht van verdediging inhoudt;
Dat in voorkomend geval het aan de
partijen vrijstaat om hun verweer desbetreffend aan te voeren, en het aan
de strafrechter staat bij de bewijswaardering hiermee rekening te houden;
Overwegende dat de appelrechters
door te considereren onder meer "dat
geen recht van verdediging is geschonden doordat, ten gevolge van het door
de deskundige uitgevoerde genetisch
onderzoek, bepaalde haren volledig
zijn opgebruikt; (... ) (eiser) geenszins
in de onmogelijkheid heeft verkeerd de
bevindingenyan het deskundigenonderzoek te betwisten; (... )de onmogelijkheid van tegenexpertise omwille
van het voormeld, klaarblijkelijk onvermijdelijke, opbruiken van het haar
daaraan geen afbreuk doet", hun be'
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slissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. E.J.
Vergauwen, Leuven.
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2e KAMER- 26 februari 1997

1o VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- BEGRIP.

2° CASSATIEBEROEP -

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

1 o Het bevel tot onmiddellijke aanhou-

ding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, is geen beslissing die
losstaat van de veroordelende beslissing zelf, doch vormt daarmee een geheel en maakt een titel van voorlopige
hechtenis uit die de uitvoering van de veroordeling, vooraleer zij definitief is, moet
waarborgen (1).

2° Het cassatieberoep van de beklaagde tegen het veroordelend arrest waarbij zijn
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, is niet ontvankelijk wat de strafvordering betreft, als niet blijkt dat de beklaagde zich werkelijk in hechtenis
(1) Cass., 8 dec. 1992,A.R. nr. 6639 (A C., 199192, nr. 776).
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bevond op het ogenblik dat hij die voorziening instelde (2). (Art. 421 Sv.; art. 2
wet 10 feb. 1866; art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(WARNY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0105.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat het arrest, na eiser te hebben veroordeeld tot twee jaar
gevangenisstraf wegens, onder meer,
met diefstal met geweld of bedreiging gelijkgestelde diefstal, valsheid in
geschriften en oplichting, diens onmiddellijke aanhouding beveelt;
Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, geen beslissing is die losstaat
van de veroordelende beslissing zelf,
doch daarmee een geheel vormt; dat
genoemd bevel een titel van voorlopige hechtenis uitmaakt die de uitvoering van de veroordeling, vooraleer zij definitief is, moet waarborgen;
Overwegende dat het cassatieberoep
dat de beklaagde tegen het veroordelend arrest instelt op het ogenblik
waarop hij zich in staat van voorlopige hechtenis bevindt, krachtens de
artikelen 421 van het Wetboek van
StrafVordering en 2 van de wet van 10
februari 1866, enkel ontvankelijk is indien degene die cassatieberoep instelt, zich werkelijk in hechtenis bevindt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser, tegen wie een bevel tot onmiddellijke aanhouding was
uitgevaardigd, werkelijk werd aangehouden ingevolge dat bevel;
(2) Cass., 9 jan. 1990,A.R. nr. 4017 (A. C., 198990, nr. 285), en zie Cass., 11 april1995, A.R. nr.
P.94.1074.N (ibid., 1995, nr. 197).
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 februari 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal.

Nr. 112
1e KAMER - 27 februari 1997

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPENJ- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT- BEGRIP.

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP- TERMIJN- VONNIS TER ZAKE VAN
FAILLISSEMENT- BEGRIP.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- TERMIJNBEGIN- BETEKENING AAN EEN IN VERSCHJL.
LENDE HOEDANIGHEDEN TUSSENGEKOMEN
PARTIJ.

1o en 2° De termijn van vijftien dagen voor
het instellen van hager beroep tegen ieder vonnis dat ter zake van faillissement
wordt gewezen, is van toepassing op ieder vonnis dat uitspraak doet over vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit faillissementen en waarvan de
gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst, maar
niet op vonnissen die, al was het gedeeltelijk, uitspraak doen over betwistingen
die hoofdzakelijk gegrond zijn op een andere oorzaak dan het faillissement, zodat het geen enkel juridisch gevolg heeft
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op de oplossing van het geschil (1). (Art.
465, eerste lid, Faillissementswet.)
3° Wanneer de partij aan wie een vonnis be-

tekend wordt, in eerste aanleg in verschillende hoedanigheden is tussengekomen, begint de termijn van hager
beroep te lopen vanaf de dag van de betekening van het vonnis aan die partij, in
eender welke van die hoedanigheden (2).
(Art. 1051 Ger.W.)
(CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIAL! S.P.A. E.A.
T. SOCIETE GENERALE DE SUCRERIES N.V.; SOCIETE GENERALE DE SUCRERIES N.V T. FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.P.A. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nrs. C.96.0057 .F en C.96.0175.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn ingesteld; dat er grond bestaat tot voeging;
I. Op de op de algemene rol onder
nummer C.96.0057.F ingeschreven
voorziening :
Over het middel : schending van de artikelen 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 465, eerste lid, van de
Faillissementswet van 18 april1851 die
hoek III van het Wetboek van Koophandel vormt,
doordat het arrest vaststelt dat ''het door
de commissarissen ingestelde hoger beroep ertoe strekt het bestreden vonnis te
wijzigen in zoverre de eerste rechter geweigerd heeft (verweerster) failliet te verklaren en voor recht zegt dat de schuldvorderingen die Mr. Marangoni aanvoert
om die faillietverklaring te vorderen, met
toepassing van de artikelen 1394 en 1395
van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek be(1) Cass., 14 nov. 1958 (Bull. en Pas., 1959,
271); 25 mei 1978 (A.C., 1978, 1130), met concl.
J. Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1978, I,
1090; 18 juni 1992, A.R. nr. 9248 (ibid., 199192, nr. 548).
(2) Zie Cass., 10 dec. 1981 (A. C., 1981-82, nr.
239).
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treffende belangenconflicten en met zichzelf gesloten overeenkomsten, nietig verklaard moesten worden''; dat het vervolgens
het door de eisers in de zaak A.R. nr.
1571/88 ingestelde hoger beroep niettemin niet ontvankelijk verklaart en de kosten te hunnen laste laat, op de volgende
gronden : " (... ) dat genoemd vonnis ter zake
van faillissement is gewezen; dat, luidens
artikel465 van het Wetboek van Koophandel de gewone termijn om ertegen hoger beroep in te stellen slechts vijftien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de betekening; dat
in casu het vonnis werd betekend op 5 april
1988 en het verzoekschrift werd ingediend
op 3 mei 1988, dus laattijdig; ( ... ) dat ten
onrechte zou opgeworpen worden dat het
geschil over de litigieuze schuldvorderingen die door de eerste rechter nietig werden verklaard, geen verband houdt met de
regels inzake faillissement en dat de korte
termijn hier dus niet geldt; dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen
vonnissen ter zake van faillissement in beginsel geldt voor de beslissingen over uit
het faillissement ontstane geschillen, voor
de rechtsvorderingen die bij die gelegenheid zijn ontstaan of worden ingesteld, zoals de door de Deposito- en Consignatiekas tegen schuldeiser ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van bij
vergissing betaalde bedragen ( ... ); dat de
eerste rechter, toen hij naging of (verweerster) had opgehouden te betalen en of
haar krediet aan het wankelen was gebracht, noodzakelijkerwijs ook moest nagaan welke - schulden die vennootschap
had bij de schuldeiser die de faillietverklaring vorderde; dat (verweerster), door het
bestaan van die schulden, en derhalve van
de opeisbaarheid ervan, te betwisten, en
door de vernietiging ervan te vorderen op
grond van het toepasselijke recht, een geschil heeft doen ontstaan dat rechtstreeks
in verband staat met de eventuele staat
van faillissement; dat bijgevolg het geschil over de faillietverklaring in casu niet
kan worden losgekoppeld van het naar aanleiding van die procedure ontstane geschil, zonder dat hierdoor een tegenstrijdigheid ontstaat die het beginsel van de
algemeenheid van het faillissement ontkracht; dat de tot staving van het standpunt van appellant aangehaalde rechtspraak thans niet relevant blijkt te zijn",

terwijl krachtens artikel 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek de termijn om hoger beroep in te stellen een maand bedraagt
te rekenen vanaf de betekening van het
vonnis; de appeltermijn van vijftien
dagen te rekenen vanaf de betekening,
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bedoeld in artikel 465, eerste lid, van hoek
III van het Wetboek van Koophandel waarvan het arrest toepassing maakt, slechts
geldt voor de vonnissen die ter zake van
faillissement worden gewezen; het vonnis waarbij uitspraak wordt gedaan over
rechtsvorderingen of betwistingen die niet
rechtstreeks uit het faillissement zijn ontstaan, of die hoofdzakelijk of uitsluitend gegrond zijn op oorzaken zonder enig verband met de staat van faillissement, en
waarvan de gegevens voor de oplossing zich
niet bevinden in het bijzonder recht dat het
faillissement beheerst, geen vonnis is dat
ter zake van faillissement is gewezen; voornoemd artikel 465, dat afwijkt van het gemene recht en dus op beperkende wijze
moet worden toegepast, niet kan worden
toegepast wanneer het beroepen vonnis gewezen is over betwistingen waarvan de ene
in verband staan met het faillissement en
de andere niet; het beroepen vonnis in casu
slechts ten dele ter zake van faillissement
is gewezen, aangezien het, enerzijds, op de
hoofdvordering, de vordering tot faillietverklaring van verweerster heeft afgewezen en, anderzijds., op de tegenvordering,
"de verrichtingen" heeft vernietigd "waarbij de toenmalige afgevaardigde bestuurder de artikelen 1394 en 1395 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek heeft overtreden door de schuldenlast jegens de
Italiaanse vennootschappen van de groep
Veneto die onder het toezicht van Mr. Marangoni q.q. geplaatst waren, aan verweerster over te dragen"; het Belgisch
faillissementsrecht geen enkel uitsluitsel
geeft over de geldigheid van de in de tegenvordering bedoelde verrichtingen en, bijgevolg, geen gegevens leverde voor de oplossing van een betwisting die evengoed
buiten elk faillissement had kunnen ontstaan; het arrest derhalve, nu het het hager beroep niet ontvankelijk verklaart op de
in het middel weergegeven gronden, artikel 465 van Boek III van het Wetboek van
Koophandel niet correct toepast en artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan het toepassing had moeten maken, schendt:

de Faillissementswet van 18 april
1851, de termijn om hoger beroep in te
stellen tegen ieder vonnis dat ter zake
van faillissement is gewezen, slechts
vijftien dagen bedraagt, te rekenen
vanaf de betekening;

Overwegende dat artikel1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
bepaalt dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen, een maand bedraagt, te rekenen van de betekening
van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid; dat evenwel, op
grond van artikel 465, eerste lid, van

Dat het arrest, door het hoger beroep van de eisers niet ontvankelijk te
verklaren op grond van laatstgenoemde bepaling, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;

Overwegende dat in de zin van
laatstgenoemde bepaling, onder vonnis dat ter zake van faillissement
wordt gewezen, moet worden verstaan
ieder vonnis dat uitspraak doet over
rechtsvorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit faillissementen en
waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder
recht dat het stelsel van het faillissement beheerst; dat voornoemd artikel 465, eerste lid, niet van toepassing is op de vonnissen die, al was het
gedeeltelijk, uitspraak doen over betwistingen die hoofdzakelijk gegrond
zijn op een andere oorzaak dan het
faillissement dat aldus de oplossing
van het geschil in rechte niet bei:nvloedt;
Overwegende dat het beroepen vonnis de hoofdvordering tot faillietverklaring van verweerster heeft afgewezen en, op haar tegenvordering, "de
verrichtingen" heeft vernietigd waarbij de toenmalige afgevaardigde bestuurder, in strijd met de artikelen
1394 en 1395 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, de schuldenlast jegens Italiaanse vennootschappen van
de groep Veneto die onder het toezicht
van mr. Marangoni q.q. geplaatst waren, aan verweerster had overgedragen; dat het geschil betreffende die
verrichtingen derhalve gegrond was op
een oorzaak zonder enig verband met
het faillissement; dat artikel 465, eerste lid, van de wet van 18 april1851
derhalve niet van toepassing is;

Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening A.R. nr.
C.96.0175.F :

~
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Over het middel : schending van de artikelen 1051 van het Gerechtelijk Wethoek, 1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de hogere beroepen die
verweerster heeft ingesteld tegen het vonnis van 15 maart 1988 van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel, niet ontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid, in zoverre dat vonnis, enerzijds, de rechtsvordering tot tussenkomst en vrijwaring die
eiseres heeft ingesteld tegen Mr. Luigi Marangoni in diens hoedanigheid van buitengewoon commissaris bij het bestuur van de
vennootschap naar Italiaans recht Finanziaria Industriale Veneto SpA, niet gegrond heeft verklaard, en, anderzijds, de
rechtbank niet bevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de door eiseres tegen Mr. Luigi Marangoni in eigen naam ingestelde aansprakelijkheidsvordering op
grond, hoofdzakelijk, dat, aangezien bet beroepen vonnis op 5 april 1988 ten verzoeke
van eiseres werd betekend, de appeltermijn
voor haar is ingegaan op grond van artikel1051, tweede lid, van het Gerecbtelijk Wetboek, dat bijgevolg het boger beroep dat zij heeft ingesteld bij de
respectievelijk op 8 augustus 1988 en 9 augustus 1989 neergelegde verzoekscbriften, laattijdig is en "dat het er niet toe doet
dat (eiseres), betekenende partij, heeft doen
betekenen aan Mr. Marangoni, in diens in
het vonnis weergegeven boedanigbeden, en
zulks onderscheid, nu de akte van betekening betrekking heeft op bet vonnis in zijn
geheel, met inbegrip van de drie zaken
waarover de eerste rechter uitspraak heeft
gedaan; dat de betekening zuiver en eenvoudig was en de appeltermijn deed ingaan in al de hoedanigbeden waarin de betekenende en betekende partijen in het
geding optraden; dat de betekening ertoe
strekt rechtszekerheid te scheppen, zodat iedere uitzondering op de in artikel
1051 van het Gerechtelijk Wetboek vervatte regel op restrictieve wijze moet worden gei:nterpreteerd",
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, luidens het beroepen vonnis, Mr. Luigi Marangoni voor de eerste rechter partij in het
geding was in drie boedanigheden, namelijk die van buitengewoon commissaris van
de vennootscbappen naar Italiaans recht
"Cavarzere Produzioni Industriali SpA",
"Societa Italiana per l'Industria degli Zuccheri SpA" en "Societa Saccarifera del Rendina SpA", die van buitengewoon commissaris van de vennootschap naar Italiaans
recht "Finanziaria Industriale Veneta SpA"
en in eigen naam; anderzijds, eiseres, lui-
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dens het exploot van 5 april 1988, het beroepen vonnis heeft doen betekenen "aan de
beer Luigi Marangoni, advocaat bij de balie van Padova, optredend in de hoedanigheid van commissaris bij het bestuur van
de drie, thans in vereffening zijnde, vennootscbappen van de groep Veneto, namelijk Cavarzere Produzioni Industriali SpA,
Societa Italiana per l'Industria degli Zuccheri SpA en Saccarifero del Rendina SpA,
die samen de Gruppo Saccarifero Veneto
vormen, gevestigd Piazza Salvemini, 20 te
35131 Padova (Italie); uit de bewoordingen zelf van dat exploot blijkt dat het beroepen vonnis door eiseres werd betekend
aan Mr. Luigi Marangoni, in de eerste van
de drie hoedanigheden waarin hij voor de
eerste rechter was verschenen; het arrest
bijgevolg het beroepen vonnis en het exploot van 5 april 1988 waarbij dat vonnis
wordt betekend, interpreteert op een wijze
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en derbalve de bewijskracht ervan miskent door te zeggen "dat het er niet
toe doet dat (eiseres), betekenende partij,
beeft doen betekenen aan Mr. Marangoni
in diens in het vonnis weergegeven hoedanigheden, en zulks zonder onderscheid,
nu de akte van betekening betrekking heeft
op bet vonnis in zijn geheel, met inbegrip
van de drie zaken waarover de eerste rechter uitspraak heeft gedaan" en "dat de betekening zuiver en eenvoudig was en de
appeltermijn deed ingaan in al de hoedanigheden waarin de betekenende en betekende partijen in het geding optraden
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, wanneer een en dezelfde persoon in meer dan een hoedanigbeid voor de rechter verschijnt hij, in elk
van die hoedanigbeden, een andere partij
is; wanneer er meer partijen zijn, de betekening van het beroepen vonnis aan een
van hen de appeltermijn slechts doet ingaan ten aanzien van die partij en niet ten
aanzien van de andere en, in hetzelfde geval, de betekening van het beroepen vonnis, voor de partij die heeft doen betekenen, de appeltermijn aileen doet ingaan ten
aanzien van de partij waaraan zij de betekening heeft gedaan en niet ten aanzien van de andere partijen; in casu uit de
vaststellingen en vermeldingen van bet beroepen vonnis blijkt dat Mr. Luigi Marangoni die voor de eerste rechter in drie
onderscheiden hoedanigheden optrad, namelijk die van buitengewoon commissaris van de drie vennootschappen naar Italiaans recht "Cavarzere Produzioni
Industriali SpA", "Societa Italiana per
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l'Industria degli Zuccheri SpA" en "Societa Saccarifera del Rendina SpA", die van
buitengewoon commissaris van de vennootschap naar Italiaans recht "Finanziaria Industriale Veneta SpA" en in eigen naam;
Mr. Luigi Marangoni voor de eerste rechter in elk van zijn hoedanigheden een andere partij was; het arrest bijgevolg, nu het
de hogere beroepen niet ontvankelijk verklaart die eiseres tegen Mr. Marangoni
heeft ingesteld in diens hoedanigheid van
buitengewoon commissaris van "Finanziaria Industriale Veneta SpA" en tegen Mr.
Marangoni in eigen naam, op grond dat,
kort samengevat, die hogere beroepen waren ingesteld meer dan een maand nadat
eiseres het beroepen vonnis aan Mr. Marangoni had doen betekenen, zonder dat het
evenwel de hoedanigheid naging waarin de
betekening aan laatstgenoemde was gedaan, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel1051 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

Nr. 112

beslissing waarbij het hoger beroep
van eiseres laattijdig wordt verklaard,
naar recht wordt verantwoord door de
vaststelling dat eiseres het bestreden vonnis op 5 april 1988 heeft
doen betekenen aan L. Marangoni terwijl het verzoekschrift in hoger beroep pas op 8 augustus 1988 is ingediend;
Dat de in het eerste onderdeel bestreden vermeldingen geen weerslag
hebben op de wettigheid van die beslissing; dat derhalve de in dat onderdee! aangevoerde grief, ook al was
hij gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1051,
Om die redenen, voegt de op dealtweede lid, van het Gerechtelijk Wet- gemene rol onder de nummers
hoek bepaalt dat de termijn om ha- C.96.0057.F en C.96.0175.F ingeschreger beroep aan te tekenen, voor de ven voorzieningen;
partij die het beroepen vonnis heeft
I. Op de onder nummer C.96.0057.F
doen betekenen, eveneens begint te lo- ingeschreven voorziening : vernietigt
pen vanaf de betekening van het von- het bestreden arrest, in zoverre het het
nis; dat, wanneer de partij aan wie het door de eisers tegen het vonnis van 15
vonnis is betekend, in eerste aanleg in maart 1988 ingestelde hoger beroep
verschillende hoedanigheden is opge- niet ontvankelijk verklaart en uittreden, het bepaalde in voornoemd ar- spraak doet over de kosten; beveelt dat
tikel 1051, tweede lid, van toepas- van dit arrest melding zal worden gesing is op de verhoudingen tussen die maakt op de kant van het gedeeltepartijen zonder dat een onderscheid lijk vernietigde arrest; houdt de kosdient gemaakt tussen de in de bete- ten aan en laat de uitspraak daarkening vermelde hoedanigheden;
omtrent aan de feitenrechter over; verOverwegende dat het arrest, nu het klaart het arrest bindend voor de tot
vaststelt dat eiseres op 5 april 1988 bindendverklaring van het arrest ophet bestreden vonnis heeft doen geroepen partijen; verwijst de aldus
betekenen aan L. Marangoni en dat beperkte zaak naar het Hof van Behet verzoekschrift in hoger beroep roep te Luik;
van eiseres werd ingediend op 8 auII. Op de onder nummer
gustus 1988, de beslissing waarbij het C.96.0175.F ingeschreven voorziehoger beroep niet ontvankelijk ning : verwerpt de voorziening; verwordt verklaard, naar recht verant- oordeelt eiseres in de kosten.
woordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
27 februari 1997 - 1e kamer - Vooraangenomen;
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - W?rWat het eerste onderdeel betreft : slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Overwegende dat uit het antwoord - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en
op het tweede onderdeel volgt dat de Gerard.
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Nr. 113
Nr. 113

1e KAMER- 27 februari 1997

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIES - LAATT1JDIGE MEDEDELING- HEROPENING VAN DE
DEBA'ITEN.

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIES- LAATTIJDIGE MEDEDELING- HEROPENING VAN DE
DEBA'ITEN.

1o en 2° Wanneer de rechter de partijen toestaat hun dossiers ter griffie neer te leggen en een van hen daaraan een conclusie toevoegt die zij pas daags v66r de
sluiting van de debatten aan de tegenpartij heeft medegedeeld, mag hi} daarop
geen acht slaan zonder de heropening van
de debatten te bevelen. (Art. 769, tweede
lid, Ger.W.)
(HANNOT T. DELHAIZE LES JUSMEAUX B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0119.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 december 1995 in
laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het tweede kanton Hoei;
Over het middel : schending van de artikelen 735, 741 tot 748, 755 en 769, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat het bestreden vonnis eiseres veroordeelt om aan verweerster de door haar
gevorderde bedragen te betalen, na "de conclusie en het dossier van (verweerster)" voor
gezien te hebben getekend en na erop te
hebben gewezen "dat op de terechtzitting
van 20 oktober 1995 de raadsman van (verweerster) stukken heeft neergelegd, dat de
datum voor de neerlegging van het dossier alsook voor de sluiting van het debat
werd vastgesteld op 17 november 1995 en
de datum voor de uitspraak van het vonnis werd bepaald op 15 december 1995; dat
de raadsman van (eiseres) op 16 november 1995 om 16 uur 30 aanvoerde ( ... ) dezelfde dag per fax zeven bladzijden conclusie te hebben ontvangen en de wens te
kennen gaf daarover met zijn cliente te
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spreken; dat hij daarom vroeg de neerlegging van het dossier uit te stellen tot 15 december 1995; dat de conclusie (van de
raadsman van verweerster) werd ingediend op 17 november 1995, dus de dag
waarop het debat werd gesloten; dat (de
raadsman van eiseres) op 22 november
1995 op de gri:ffie een verzoekschrift tot heropening van het debat indiende (... ); dat genoemd verzoekschrift door de griffier bij
gerechtsbriefter kennis van (verweerster)
werd gebracht en de raadsman van (verweerster) op 24 november 1995 zijn schriftelijke opmerkingen richtte aan het gerecht, dat ze ontving op 27 november 1995;
dat, wanneer krachtens artikel 769 van het
Gerechtelijk Wetboek de rechter de advocaten toestaat hun dossiers binnen de termijn die hij vaststelt, ter gri:ffie neer te leggen, de neerlegging van het dossier van
rechtswege de sluiting van het debat bij het
einde van de vastgestelde termijn tot gevolg heeft; dat artikel 769 van het Gerechtelijk Wetboek een van de wijzen bepaalt
waarop het debat wordt gesloten, na neerlegging van de dossiers van de partijen of
van een van hen, te dezen (eiseres); dat het
dus juridisch-technisch bekeken onmogelijk is de sluiting van het debat uit te stellen, aangezien ze 'van rechtswege' plaatsvindt; dat bovendien het verzoek tot
heropening van het debat, die was gevraagd
'om conclusies neer te leggen en een dossier met inventaris op te maken', de hindernissen, misverstanden en het getalm
van de raadslieden met de onderlinge mededeling van de stukken aanvoert, alsook
de laattijdige neerlegging van de conclusie van (verweerster), die pas daags voor de
voor de sluiting van het debat vastgestelde
datum werd medegedeeld, aanvoert; dat genoemde, door (eiseres) aangevoerde 'scherrding van het recht van verdediging' niet
wegneemt dat de conclusie van (verweerster) ter gri:ffie is neergelegd op 17 november 1995, dus de dag van de sluiting
van het debat; (... ) dat wij van oordeel zijn
dat het verzoek tot heropening van het debat niet berust op enig nieuw en belangrijk feit, dat op de dag van de sluiting van
het debat niet aan de partijen ter kennis
had kunnen worden gebracht; dat de rechtbank beslist dat er geen grond is tot heropening van het debat",

derde onderdeel, wanneer de rechter op
grond van artikel 769, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek de partijen toestaat
hun dossiers na het debat en binnen de termijn die hij vaststelt, ter gri:ffie neer te leggen, beslist dat de sluiting van het debat
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zal plaatsvinden bij het einde van die termijn en de datum vaststelt voor de uitspraak van de beslissing, zonder dat een
nieuwe terechtzitting is vastgesteld voor
pleidooien, van oordeel is een conclusie in
aanmerking te moeten nemen, die bij het
einde van die termijn door een der partijen was neergelegd en afwijzend beschikt
op het door de tegenpartij wegens de laattijdige neerlegging van de conclusie gedane verzoek om de sluiting van het debat uit te stellen, hij ertoe gehouden is de
heropening van het debat te bevelen, teneinde die partij de gelegenheid te geven te
antwoorden op de neergelegde conclusie;
het bestreden vonnis bijgevolg, nu het acht
slaat op de conclusie van verweerster zonder de heropening van het debat te bevelen teneinde eiseres de gelegenheid te geven op die conclusie te antwoorden, het in
het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel miskent :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de vrederechter,
nu hij acht slaat op de door
verweerster daags voor de sluiting van
het debat aan eiseres medegedeelde
conclusie, zonder de heropening van
het debat te bevelen teneinde laatstgenoemde de gelegenheid te geven
erop te antwoorden, het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
vrederechter van het eerste kanton
Hoei.
27 februari 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : mevr. Charlier - Andersluidende conclusie (1) van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint.
(1) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening. Het was van mening,
enerzijds, dat het derde onderdeel van het middel niet ontvankelijk was omdat het de scherrding van de artt. 772 tot 776 Ger.W. m.b.t. de heropening van de de batten niet aanvoerde. Het

Nr. 114

Nr. 114
1e

KAMER-

27 februari 1997

BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLLJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONL1JKE) VERKEERSONGEVAL ~SCHADE- VERGOEDING.

De politierechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval (1). (Art.
601bis Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. WAALS GEWEST E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0328.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 september 1996 gewezen door de Arrondissementsrechtbank te Nijvel;
Over het middel : schending van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis zegt dat de zaak tot
de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel behoort op grand dat
de rechtbank, met toepassing van artikel
568 van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd
blijft om kennis te nemen van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan
uit een verkeersongeval,
terwijl uit de tekst van artikel601bis van
het Gerechtelijk Wetboek en uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de
wees er anderzijds op dat het te dezen ging om
korte debatten waarop art. 735 Ger.W. van toepassing was, dat er derhalve geen conclusies hoefden te worden neergelegd, dat de rechter genoegen kon noemen met de ontvangen conclusie en
niet ertoe gehouden was de heropening van de debatten te bevelen, aangezien hij vaststelde dat het
verzoek om heropening van de debatten op geen
enkel nieuw en belangrijk feit berustte en het
middel trouwens niet aanvoerde dat de conclusie nieuwe en niet aan tegenspraak onderworpen gegevens bevatte (Cass., 19 april1979,A.C.,
1978-79, nr. 988; 4 okt. 1996,A.R. nr. C.95.290.N
(ibid., 1996, nr. 357).
(1) F. RIGAUX, noot onder Cass., 5 jan. 1996,
R.C.J.B., 1996, biz. 387.

--------- - - - - -------
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politierechtbank bevoegd heeft willen rnaken voor alle vorderingen betreffende de
vergoeding van schade ontstaan uit een
verkeersongeval; dat zulks trouwens het
enige middel was om een van de doelstellingen van de wet te bereiken, namelijk de
hoven van beroep volledig te ontlasten van
verkeerszaken :

Overwegende dat artikel601bis van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
de politierechtbank kennisneemt, ongeacht het bedrag, van aile vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval, zelfs
indien het zich heeft voorgedaan op
een plaats die niet toegankelijk is voor
het publiek;
Dat uit die tekst en de geschiedenis van de wet van 11 juli 1994, waarbij die wetsbepaling in het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoegd, blijkt dat
de wetgever de politierechtbank bij uitsluiting bevoegd heeft willen maken
om kennis te nemen van de geschillen betreffende de vergoeding van
schade ontstaan uit een verkeersongeval;
Dat de arrondissementsrechtbank,
nu zij beslist dat de rechtbank van eerste aanleg op grand van artikel 568
van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd
blijft om kennis te nemen van een vordering tot vergoeding van schade
ontstaan uit een verkeersongeval,
artikel 601bis van dat wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de zaak, met toepassing van artikel 660 van het
Gerechtelijk Wetboek, naar de bevoegde rechter dient te worden verwezen;
Om die redenen,' vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Nijvel.
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27 februari 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclusie (2)
van de h. Piret, advocaat-generaal.

Nr. 115
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KAMER-

28 februari 1997

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
-AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENVOORZIENING MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID -AMBTSHALVE ONDERZOEK- VERDAGING VAN DE ZAAK- KENNISGEVING AAN ADVOCATEN VAN PARTIJEN.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERL1JKE ZAKEN- VORMEN - ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF- AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN VOORZIENING MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AMBTSHALVE ONDERZOEK- VERDAGING VAN
DE ZAAK- KENNISGEVING AAN ADVOCATEN
VAN PARTIJEN.

1o en 2° Indien het Hof een mid del van
niet-ontvankelijkheid van de voorziening ambtshalve wenst te onderzoeken,
hieruit afgeleid dat de voorziening gericht is tegen arresten die in afzonderlijke zaken zijn gewezen, beveelt het de
verdaging van de zaak en wordt hiervan kennis gegeven bij gerechtsbrief aan
de advocaten van de partijen (1). (Art.
1097, derde lid, Ger.W.)
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening en overwoog daarbij dat
noch uit de tekst noch uit de wetsgeschiedenis
van de wet van 11 juli 1994 bleek dat de wetgever wilde afwijken van art. 568 Ger.W., dat aan
de rechtbank van eerste aanleg een algemene bevoegdheid verleent om kennis te nemen van alle
vorderingen, behalve die welke rechtstreeks voor
het hofvan beroep en voor het Hofvan Cassatie komen (G. CLOSSET-MARCHAL, Les competences civiles des tribunaux de police, J.J.P., 1995,
blz. 207; J.F. VAN DROOGHENBROECK, La nature de
la competence instituee par }'article 601bis du
Code judiciaire, R.G.A.R., 1996, nr. 12637).
(1) Cass., 12jan. 1977 (A.C., 1977, 528) en 22
maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 439).
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(SOMATI N.V. T. A. G. 1824 N.V. E.A.)
ARREST

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

RET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 8 juni 1989 en 4 juni
1993 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen twee arresten gewezen
door het Hof van Beroep te Gent op 8
juni 1989 en 4 juni 1993;
Dat die arresten zijn gewezen in afzonderlijke zaken die door het hof van
beroep niet werden gevoegd;
Overwegende dat het Hof wenst een
middel van niet-ontvankelijkheid van
de voorziening ambtshalve te onderzoeken, hieruit afgeleid dat de voorziening gericht is tegen arresten die in
afzonderlijke zaken zijn gewezen, zoals de verweerster sub 7 opwerpt wat
haar betreft;
Om die redenen, beveelt de verdaging van de zaak tot de terechtzitting van 6 juni 1997; zegt dat overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek hiervan kennis aan de advocaten van de partijen
zal worden gegeven; houdt de kosten
aan.

Nr. 116

ZIGING VAN DE WET -1EGEMOETKOMINGAFSCHAFFING- VERMINDERING.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD DRAAGWIJDTE.

3° MINDERVALIDEN- 'IEGEMOETKOMINGEN- OPENBARE ORDE.

4° OPENBARE ORDE- MINDERVALIDEN
- 'IEGEMOETKOMINGEN.

5° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- ALGEMEEN- RECHTSCOLLEGE- OMYANG- BETWISTING- OPENBARE ORDEMINDERVALIDEN -1EGEMOETKOMINGEN.

1o De wijziging van art. 13, Gehandicapten-

wet Tegemoetkomingen, bij art. 50, wet 30
dec. 1992, die op 1 juli 1993 in werking
is getreden, kan de afschaffing of vermindering van de tegemoetkoming aan de
mindervalide tot gevolg hebben, inzonderheid door voor de toekenning van de
inkomensvervangende tegemoetkoming
het door laatstgenoemde genoten pensioen in aanmerking te nemen; die wijziging verantwoordt bijgevolg een ambtshalve herziening van het recht op de
inkomensvervangende tegemoetkoming.
(Art. 13, § 1, eerste lid, 1 o, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 50,
1°, en 53, wet 30 dec. 1992; art. 1, K.B.
14 april1993; art. 21, eerste lid, 1°, K.B.
6 juli 1987.)

28 februari 1997- 2e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Verbist, Simont en Gerard.

2° In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar
oak op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of die voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (1). (Art.
2. B.W.)
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3°, 4° en 5° De wetgeving en reglementen
inzake de tegemoetkomingen aan mindervaliden raken de openbare orde (2) en de
rechter is verplicht de door art. 50 van de
wet van 30 dec. 1992, in art. 13 van

3e KAMER- 3 maart 1997
1° MINDERVALIDEN- 1EGEMOETKOMINGEN- INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING- RECHT- HERZIENING- AMBTSHALVE HERZIENING - VOORWAARDEN BEGRIP- BEGUNSTIGDE- WIJZIGING- WIJ-

(1) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (AC.,
1991-92, nr. 160); 13 mei 1996, A.R. nr.
C.94.0210.F (ibid., 1996, nr. 170).
(2) Cass., 9 jan. 1995, A.R. nr. S.94.0053.F
(A.C., 1995, nr. 13).
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Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen
aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs
als de Belgische Staat, staatssecretaris
voor Maatschappelijke Integratie, geen
melding heeft gemaakt van een nieuwe
wetgeving (3). (Art. 13, § 1, eerste lid, 1°,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen;
artt. 50, P, en 53 wet 30 dec. 1992; art.
1 K.B. 14 .april1993; art. 21, eerste lid,
1°, K.B. 6juli 1987.)
(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. BODART)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0097.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1996 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 2 van bet Burgerlijk Wetboek, 13, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betre:ffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zoals gewijzigd
bij artikel 50, 1" van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (op 1 juli 1993 in werking getreden krachtens artikel 1 van bet koninklijk
besluit van 14 april1993) en 21, 1", van bet
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming,
doordat bet arrest, bij de uitspraak over
de rechten van verweerster om met ingang van 1 juli 1993 de tegemoetkoming
aan gehandicapten te ontvangen, met bevestiging van bet vonnis van de
arbeidsrechtbank, beslist dat verweerster
recht heeft op behoud van de tegemoetkomingen die haar met ingang van 1 augustus 1991 zijn toegekend, op grond dat eiser "niet gerechtigd was tot herziening v66r
1 augustus 1996, daar geen enkel nieuw gegeven een ambtshalve herziening kon wettigen op grond van artikel 21 van bet koninkl:ijk besluit van 6 juli 1987" en dat eiser
"geen melding heeft gemaakt van een
nieuwe wetgeving",
terwijl, eerste onderdeel, bet feit dat de bij
artikel 13, § 1, 1° van de wet van 27 februari 1987 gewijzigde tekst op 1 juli 1993
(3) Zie Cass., 9 nov. 1984, A.R. nr. 4457 (A. C.,
1984-85, nr. 164).
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van kracht is geworden, te beschouwen is
als een wijziging in de toestand van de gerechtigde, die de afschaffing of de vermindering van de inkomensvervangende tegemoetkoming tot gevolg kan hebben
(schending van artikel 21 van bet koninklijk besluit);

tweede onderdeel, de omstandigheid dat
eiser niet uitdrukkelijk melding heeft gemaakt van een nieuwe wetgeving, bet
arbeidshof niet ontsloeg van de verplichting om de bij wet aangebrachte wijziging
die in een aangelegenheid van openbare
orde v66r de datum van de litigieuze administratieve beslissing in werking was getreden, vanaf de inwerkingtreding ervan
ambtshalve toe te passen op de toekomstige gevolgen ervan, ja zelfs op een onder vigeur van de vroegere wet ontstane
toestand (schending van de overige aangevoerde bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 22 december 1993, in
een eerste beslissing, het bedrag van
verweersters tegemoetkoming aan gehandicapten vastgesteld heeft op
82.297 frank met ingang van 1 augustus 1991 en eiser, in een tweede beslissing, aan verweerster "enkel een
integratietegemoetkoming'' van 46.889
frank heeft toegekend met ingang van
1 juli 1993; dat de in het arrest vermelde datum van 1 juni 1993 te wijten is aan een verschrijving, zoals
blijkt uit het beschikkend gedeelte van
het door het arrest bevestigde bestreden vonnis;
Overwegende dat artikel21 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming bepaalt dat er
ambtshalve wordt overgegaan tot een
herziening van het recht op de tegemoetkoming : "1 ° wanneer een wijziging wordt vastgesteld in de toestand
van de gerechtigde, die de afschaffing, de vermindering of de nietbetaling van de tegemoetkoming tot
gevolg kan hebben (. .. )";
Overwegende dat artikel 13 van de
wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandi-
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capten is gewijzigd bij artikel 50 van
de wet van 30 december 1992; dat
die op 1 juli 1993 in werking getreden wijziging, zoals te dezen,
de afscha:ffing of vermindering van
de tegemoetkoming aan de gehandicapte tot gevolg kan hebben, inzonderheid doordat voor de toekenning
van de inkomensvervangende tegemoetkoming het door laatstgenoemde
genoten pensioen in aanmerking wordt
genomen;

Nr. 117

Dat het arrest, door te beslissen dat
"er geen enkel nieuw gegeven een
ambtshalve herziening kon wettigen
op grand van artikel 21 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987", dat
artikel schendt;

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD

Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arbeidshof verplicht was de door artikel 50 van de
wet van 30 december 1992 in artikel
13 van de wet van 27 februari 1987
aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs als eiser geen melding
had gemaakt van een nieuwe wetgeving;
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 eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.

3e KAMER - 3 maart 1997

1o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID- BELANG- GEBREK
AAN BELANG GRONDSLAG NIETBEKRITISEERDE OVERWEGING- NAAR RECHT
VERANTWOORDE BESLISSING- MIDDEL DAT
ZELF KRITIEK UITOEFENT OP DIE OVERWEGING- GEVOLG.

EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD DRAAGWIJDTE- MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- RECHT- HERZIENINGDRAAGWIJDTE.

3° MINDERVALIDEN -

TEGEMOETKOMINGEN- WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES.
BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD- DRAAGWIJDTE -RECHT- HERZIENING- DRAAGWIJDTE.

4 ° MINDERVALIDEN -

TEGEMOETKOMINGEN- INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING- RECHT- HERZIENING- AMBTSHALVE HERZIENING - VOORWAARDEN BEGRIP- BEGUNSTIGDE- WIJZIGING- WIJZIGING VAN DE WET- TEGEMOETKOMINGAFSCHAFFING- VERMINDERING.

5° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD ONMIDDELLIJKE WERKING- MINDERVALIDEN
- TEGEMOETKOMINGEN- ADMINISTRATIEVE
BESLISSING- 'IDESTAND WAAROP TWEE WETGEVINGEN VAN TOEPASSING ZIJN- GEVOLG.

6° MINDERVALIDEN -

TEGEMOETKOMINGEN- WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES.
BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD- ONMIDDELLIJKE WERKING -ADMINISTRATIEVE BESLISSING- 'IDESTAND WAAROP TWEE WETGEVINGEN VAN TOEPASSING ZIJN- GEVOLG.

1o De grand van niet-ontvankelijkheid, die

3 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclerq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. van Heeke.

tegen een middel is opgeworpen' en afgeleid is uit het gebrek aan belang van dat
middel omdat de beslissing naar recht is
verantwoord door een overweging waarop
eiser in cassatie geen kritiek oefent, kan

'=-==--=-=-=----~=---------
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niet worden aangenomen wanneer het
middel zelf die overweging bekritiseert (1).
2° en 3° In de regel is een nieuwe wet niet
enkel van toepassing op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of die voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (2); art.
10, vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, dat bepaalt dat de Koning de regels vaststelt volgens welke de
beslissingen na aanvraag of van ambtswege kunnen worden herzien, wijkt niet
afvan die regel (3). (Art. 2 B.W.; art. 10,
vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
4° De wijziging van art. 13, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, bij art. 50 wet 30
dec. 1992, die op 1 juli 1993 in werking
is getreden, kan de afschaffing of vermindering van de tegenyJetkoming aan de
mindervalide tot gevolg hebben, inzonderheid door voor de toekenning van de
inkomensvervangende tegemoetkoming
het door laatstgenoemde genoten pensioen in aanmerking te nemen (4). (Art.
13, § 1, eerste lid, 1 o, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 50, 1°, en
53 wet 30 dec. 1992; art. 1 K.B. 14 april
1993; art. 21, eerste lid, P, K.B. 6 juli
1987.)
5° en 6° Het feit dat een administratieve beslissing moet worden genomen na de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke of
verordenende bepalingen, zoals die inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten, heeft in de regel tot gevolg dat die beslissing toepassing moet maken van de
nieuwe wettelijke of verordenende bepalingen voor de periode die volgt op de inwerkingtreding van die nieuwe bepalin(1) Cass., 6 juni 1994, A.R. nr. C.93.0126.F
(A.C., 1994, nr. 288).
(2) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (A. C.,
1991-92, nr. 160); 13 mei 1996, A.R. nr.
C.94. 210.F (ibid., 1996, nr. 170); 3 maart 1997,
A.R. nr. S.96.0097.F, nr. 116.

--:--=---=-T
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gen en op de opheffing van de oude (5).
(Art. 2 B.W. (6); art. 13, § 1, eerste lid, 1°,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen;
artt. 50, P, en 53 wet 30 dec. 1992; art.
1 K.B. 14 april 1993.)
(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. LEPEZ)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0110.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1996 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 13, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, gewijzigd bij
artikel 50, 1", van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (op 1 juli 1993 in werking getreden krachtens artikel1 van het koninklijk
besluit van 14 april 1993) en miskenning
van de algemene beginselen inzake het
overgangsrecht, meer bepaald van het algemeen beginsel dat de wet onmiddellijk
uitwerking heeft,
doordat het arrest, bij de uitspraak over
de wettigheid van een administratieve beslissing van 10 november 1993, waarbij het
bedrag van de aan verweerster vanaf 1 juli
1993 verschuldigde integratietegemoetkoming wordt vastgesteld, met bevestiging van het vonnis van de arbeidsrechtbank, beslist dat verweerster recht heeft op
behoud van de bij de beslissing met ingang van 1 februari 1993 toegekende tegemoetkoming, op grond dat "de nieuwe
wetsbepaling die op 1 juli 1993 in werking treedt, geen weerslag kan hebben op
rechten die zijn ingegaan op ... 1 februari
1993, nu de wet van 30 december 1992,
waarbij artikel 13 van de wet van 27 juli
1987 is gewijzigd, geen wijziging aanbrengt
in artikel21 van het koninklijk besluit van
6 juli 1987, dat een volledige opsomming
geeft van de gevallen waarin ambtshalve

nr.

(5) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (A. C.,
1991-92, nr. 160).

(4) Cass., 3 maart 1997, A.R. nr. S.96.0097.F,
nr. 116.

(6) Zie ook het algemeen rechtsbeginsel dat de
verordenende besluiten geen terugwerkende
kracht hebben.

(3) Zie Cass., 3 maart 1997, A.R.
S.96.0097.F, nr. 116.
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herziening van de toestand van de gehandicapte gewettigd kan zijn, en nu geen enkele van die gevallen zich te dezen voordoet; dat, gelet op artikel 10, vierde lid, van
de wet van 27 februari 1987, artikel21 van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 geldig afwijkt van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van de beginselen betreffende de inwerkingtreding van nieuwe
wettelijke bepalingen",
terwijl de wijziging van artikel13 van de
wet van 27 februari 1987, die op 1juli 1993
in werking is getreden, van toepassing is op
de toekomstige gevolgen van de onder de
ongewijzigde wet ontstane toestanden die
voortduren onder vigeur van de gewijzigde
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; artikel10, vierde lid, van
de wet van 27 februari 1987, waarin enkel aan de Koning de bevoegdheid wordt
toegekend om de regels vast te stellen valgens welke de administratieve beslissingen kunnen worden herzien, niet afwijkt
van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
en van de beginselen van het overgangsrecht; de rechten van verweerster op de met
ingang van 1 februari 1993 berekende tegemoetkoming haar zijn toegekend bij een
administratieve beslissing van 10 november 1993 en dus niet onherroepelijk waren vastgesteld v66r de inwerkingtreding
van de wijziging; het arrest bijgevolg, nu
het de wijziging van artikel 13 van de wet
van 27 februari 1987 weigert toe te passen vanaf 1 juli 1993, alle aangevoerde bepalingen schendt :

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, volgens welke het middel geen
belang heeft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat artikel21 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 een volledige opsomming geeft van de gevallen
waarin ambtshalve herziening gewettigd kan zijn en "dat geen van die gevallen zich in casu voordoet"; dat het
arrest hieraan toevoegt : "dat, gelet op
artikel10, vierde lid, van de wet van
27 februari 1987 (betre:ffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten), artikel21 van het Koninklijk Besluit van
6 juli 1987 geldig afwijkt van artikel
2 van het Burgerlijk Wetboek en van
de beginselen betre:ffende de inwer-
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kingtreding van nieuwe wetsbepalingen";
Overwegende dat het middel betwist dat artikel10, vierde lid, van de
wet van 27 februari 1987, waarvan artikel21 van het koninklijk besluit van
6 juli 1987 een uitvoeringsbepaling is,
afwijkt van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van de algemene beginselen inzake overgangsrecht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 10 november 1993
twee beslissingen genomen heeft, te
we ten : a) een eerste beslissing waarbij het recht wordt toegekend op de
inkomensvervangende en integratietegemoetkoming die 68.924 frank bedraagt op 1 november 1992 en 131.364
frank op 1 februari 1993; b) een
tweede beslissing waarbij, ingevolge de
ambtshalve herziening, de inkomens- ·
vervangende tegemoetkoming wordt
afgeschaft op 1 juli 1993, op grond dat
wegens de bestaansmiddelen van verweerster de tegemoetkoming niet kan
worden toegekend, en waarbij het bedrag van de integratievergoeding op
59.658 frank wordt vastgesteld;
Overwegende dat een nieuwe wet in
de regel niet enkel van toepassing is
op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die
zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten;
Overwegende dat artikel10, vierde
lid, van de wet van 27 februari 1987,
dat bepaalt dat de Koning de regels
vaststelt volgens welke de beslissingen na aanvraag of van ambtswege
kunnen worden herzien, niet van die
regel afwijkt;
Overwegende dat artikel 13 van de
wet van 27 februari 1987 is gewijzigd
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bij artikel 50 van de wet van 30 december 1992; dat die wijziging, die op
1 juli 1993 in werking is getreden, de
afscha:ffi.ng of vermindering van de tegemoetkoming aan de gehandicapte tot
gevolg kan hebben, inzonderheid doordat voor de toekenning van de
inkomensvervangende tegemoetkoming het door laatstgenoemde genaten pensioen in aanmerking wordt genomen;
Overwegende dat het arbeidshof, nu
het beslist dat de nieuwe wetsbepaling van artikel 13, die voortvloeit uit
de wet van 30 december 1992 en op 1
juli 1993 in werking is getreden, geen
weerslag kon hebben op rechten die op
1 november 1992 en op 1 februari
1993 zijn ingegaan, ofschoon die rechten zijn toegekend in een beslissing
met dezelfde datum als de beslissing
waarbij de inkomensvervangende tegemoetkoming is afgeschaft op 1 juli
1993, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
3 maart 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van
Heeke, Van Ommeslaghe.

Nr. 118
2e KAMER - 4 maart 1997

1° HELING- AFLOPEND MISDRIJF- OPEENVOLGENDE FElTEN- MEDEDADERS- MEDEPLICHTIGEN.
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2° HELING- BESTANDDELEN.
3° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN.

4° HELING- BESTANDDELEN- WEDERRECHTELIJKE OORSPRONG- VOORAFGAANDE
KENNIS- BEWIJS- LATERE GEDRAGINGEN.

5o HELING- GEBRUIK VOERTUIG- VERBEURDVERKLARING.

6° MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- STRAFTOEMETING- MOTIVERING- CRIMINELE INGESTELDHEID- DRAAGWIJDTE.

1 o De omstandigheid dat heling een aflo-

pend misdrijf is, neemt niet weg dat eenzelfde weggenomen, verduisterde of door
misdaad of wanbedrijf verkregen zaak of
een gedeelte ervan, het voorwerp kan uitmaken van verschillende misdrijven van
heling door andere daders en medeplichtigen gepleegd. (Art. 505, 1o, Sw.) (1)
2° Voor heling moeten volgende bestanddelen zijn verenigd : het in bezit of detentie nemen van een zaak verkregen door
een misdaad of een wanbedrijf, alsook de
aan de in bezit- of detentieneming voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong van
de zaak. (Art. 505, P, Sw.) (2)
3° De strafrechter beoordeelt, zo de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, op
onaantastbare wijze in feite het bestaan
van de bestanddelen van een misdrijf op
grond van de hem regelmatig overgelegde
(1) Aangaande het aflopend karakter : zie
Cass., 2 aug. 1880, Bull. en Pas., 1880, I, 284; 31
okt. 1995,A.R. nr. P.95.1014.N, inzake: Kl.S. (onuitg.); Aangaande mededaderschap en/of medeplichtigheid aan heling zie : Cass., 17 nov. 1924,
Bull. en Pas., 1925, I, 22; 21 maart 1979 (A. C.,
1978-79, 851); 16 juni 1981, A.R. nr. 6533 (A. C.,
1980-91, nr. 596); 23 juli 1991 (A. C., 1990-91, nr.
569).
(2) Zie: Cass., 3 nov. 1975 (A. C., 1976, 292); 21
dec. 1976 (A. C., 1977, 477-; 4 juni 1996, A.R. nr.
P.95.778.N, inzake G. t. I. N.V. (onuitg.); aangaande de aard van het bezit of detentie : Cass.,
25 feb. 1929, Bull. en Pas., 1929, I, 102; 12 okt.
1993, A.R. nr. 6415 (A. C., 1993, nr. 403); J. CoNSTANT, Manuel de Droit penal, dl. II, nr. 1540;
R.P.D.B., Complement III, v• Recel, nr. 23ter, met
verwijzing naar Carr. Aix, 20 mei 1948, Rev.sc.Crim., 1949, 388.
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of wanbedrijf verkregen zaak of een
gedeelte ervan, het voorwerp kan uitmaken van verschillende gelijktij4 o Niets belet de strafrechter bij het beoordelen van het bestaan van de bestand- dige of opeenvolgende misdrijven van
delen van heling het bewijs van de aan de heling door andere daders en medebezit- of detentieneming voorafgaande of plichtigen gepleegd;
daarmee gelijktijdige kennis van de weDat de middelen in zoverre ze uitderrechtelijke oorsprong van de zaak op
latere gedragingen van de beklaagde te gaan van de onderstelling "dat het
helingsmisdrijf slechts eenmaal kan
laten steunen. (Art. 505, 1°, Sw.)
gepleegd worden, zij het door meer5° Zo de appelrechters in hoofde van een bedere daders en/of medeplichtigen", dan
klaagde wettig de bestanddelen van de ook falen naar recht;
gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

heling vaststellen alsmede dat zijn voertuig voor het plegen van dit misdrijf heeft
gediend, kunnen zij er wettig toe beslissen dat dit voertuig moet worden verbeurdverklaard. (Artt. 505; 1o, 42, 1o, Sw.)

6° Zo een arrest de straftoemeting moti-

veert door de verwijzing naar de criminele ingesteldheid van de beklaagde erin
bestaande dat deze het niet nauw neemt
met de eerlijkheid, nu hi} bij de geringste gelegenheid opnieuw hervalt in vermogensdelicten, stellen de appelrechters
met de bekritiseerde considerans het bestaan van dezelfde, tot een strafbare gedraging herleidende opzet, dit is het doel
dat de dader nastreeft, niet vast. (Art. 65
Sw.)
(VANPOUCKE E.A. T. SLOCK B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0149.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 december 1995 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen betrekking hebben op de beslissingen
over de strafvordering :
I. Wat Wilfried Vanpoucke betreft:
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van dit Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over de middelen :
Overwegende dat onverminderd de
omstandigheid dat de door artikel 505,
1 o, StrafWetboek bedoelde heling een
aflopend misdrijf is, eenzelfde weggenomen, verduisterde of door misdaad

Overwegende dat voor heling volgende bestanddelen moeten zijn verenigd : het in bezit of detentie nemen
van een zaak verkregen door een misdaad of een wanbedrijf, alsook de aan
de inbezit- of detentieneming voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong
van de zaak;
Overwegende dat de rechter in strafzaken, wanneer zoals in het geval van
de heling van artikel 505, 1°, StrafWetboek de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, op onaantastbare wijze
in feite het bestaan van de bestanddelen van dit misdrijf beoordeelt op
grond van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat niets de strafrechter belet bij
het beoordelen van het bestaan van de
bestanddelen van heling het bewijs
van de aan de inbezit- of detentieneming voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong van de zaak te laten
steunen op latere gedragingen van de
beklaagde;
Overwegende dat de appelrechters
in het arrest onder "I. De kwalificatie - situering in de tijd", met onaantastbare beoordeling van de bewijswaarde van de feitelijke gegevens
waarop zij hun oordeel laten steunen, vaststellen dat "hij", dit is eiser
zelf, de goederen in ontvangst nam "op
een niet nader te bepalen datum tussen 21 september 1994 en 21 november 1994";

1~-------

Nr. 118
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Dat ze onder "V. Strafrechtelijk ...
1.3 Wat (eiser) betreft", met onaantastbare beoordeling van de bewijswaarde van de feitelijke gegevens
waarop zij hun oordeel laten steunen, en zonder hierbij de bewijskracht
van de verklaringenvan Claude Billiet te miskennen, considereren "dat
(eiser) op het ogenblik dat hij van een
totaal onbekende het aanbod kreeg om
een lot whisky te verkopen wist dat
(de) whisky afkomstig (was) van een
containerdiefstal" en dat het bewezen is "dat van bij de aanvang, via (eiser), vrijwel de gehele inhoud van de
gestolen container te koop werd aangeboden, mogelijk via meerdere tussenpersonen";
Dat de appelrechters voorts vaststellen dat "gezien niemand wist waar
de goederen zich bevonden, en (eiser) ook in gebreke blijft de datum van
de levering aan te tonen, dient aangenomen dat hij deze pas op zijn vraag
van de onbekend gebleven 'Jan' in ontvangst mocht nemen en deze in zijn
wagen Mercedes 320 CE werden geplaatst om deze naar Vande Veire Oscar te brengen of eender waar, om ze
als staal te overhandigen";
Dat de appelrechters uit de zoeven
aangehaalde vaststellingen, in context gelezen, eisers schuldigverklaring als dader aan heling wettig vermogen af te leiden dat hij op een
voldoend bepaald ogenblik de inhoud
van een gestolen container in ontvangst heeft genomen met kennis van
de bedrieglijke oorsprong ervan, en dat
zijn voertuig Mercedes 320 CE voor
het plegen van dit misdrijf he eft gediend en moet worden verbeurdverklaard;
Dat zij met hun motivering, die dubbelzinnig noch tegenstrijdig is, de strijdige of andere feitelijke aanvoeringen van eiser verwerpen, zodoende zijn
conclusie beantwoorden en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

l- - - - - - --
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Wat Claude Billiet betreft :
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan het arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de criminele ingesteldheid erin bestaande dat de beklaagde het niet nauw neemt met de
eerlijkheid, nu hij bij de geringste gelegenheid opnieuw hervalt in vermogensrechtelijke delicten, niet relevant is met betrekking tot de bij de
dader bij het plegen van deze misdrijven bestaande opzet, dit is het doel dat
de dader nastreeft; dat de appelrechters met de bekritiseerde considerans het bestaan van dezelfde, tot
een strafbare gedraging herleidende
opzet niet vaststellen;
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;
III. Wat de eisers Oscar Vande Veire
en Raymond Devroe betreft :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen de eisers :
Overwegende dat deze beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de
zin van artikel416 Wetboek Strafvordering en geen uitspraak doen over
een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorzieningen.
4 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mrs. Delahaye; A Lust, Brugge.

Nr. 119
2e KAMER- 4 maart 1997

OPLICHTING- BESTANDDELEN- LEUGENACHTIGE BEWERING.

Zo enkel leugenachtige beweringen werden vastgesteld, die niet gepaard gaan
met feiten of omstandigheden welke deze
beweringen kracht bijzetten en ze geloofwaardig maken, kunnen deze beweringen op zichzelf geen listige kunstgrepen
opleveren die het misbruik van vertrouwen of van de lichtgelovigheid uitmaken. (Art. 496 Sw.) (1)

Nr. 119

Over het middel :
Overwegende dat listige kunstgrepen in de zin van artikel 496 Strafwetboek kunnen worden opgeleverd door
leugenachtige beweringen van de dader die het misbruik van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid uitmaken, indien ze gepaard gaan met feiten
of omstandigheden welke deze beweringen kracht bijzetten en ze geloofwaardig maken; dat echter leugenachtige beweringen op zichzelf geen
listige kunstgrepen uitmaken;
Overwegende dat het arrest slechts
melding maakt van door eiser gedane
leugenachtige voorspiegelingen welke
aan de commercii:He transacties met
verweerder ten grondslag liggen;
Dat de appelrechters hieruit niet
wettig vermochten afte leiden dat eiser listige kunstgrepen heeft aangewend als bedoeld bij artikel 496
Strafwetboek en derhalve de beslissingen op de tegen hem ingestelde
strafvordering en burgerlijke rechtsvordering niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond

(DOSSCHE T. ALLEMEERSCH)

1s;

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

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 van betekening van de
voorziening ten laste van eiser; veroordeelt verweerder in de helft van de
overige kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.

(1) Zie Cass., 2 okt. 1996, A.R. nr. P.96.807.F
(A.C., 1996, nr. 346); 15 maart 1977 (A. C., 1977,
p. 767, en 4 dec. 1979, A. C., 1979-80, nr. 218;
J.S.G. NYPELS, Commentaire et complement du
Code Penal bBelge, t. 3, Brussel, Bruylant, 1868,
p. 550; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder
strafrecht, Story-Scientia, p. 144.

4 maart 1997- 2e kamer- Voorzitter
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht -Advocaten: mrs. I. Vander Vorst,
L. Boxstaele, Gent.

(A.R. nr. P.96.1072.N)

I
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roep onb~voegd was om uitspraak te doen
oyer de msen van de burgerlijke partijen,
e1sers,

Nr. 120
2e KAMER - 4 maart 1997

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)VRIJSPRAAK - KRACHT VAN GEWIJSDE RECHTSMACHT.

De appelrechter dient, op een ontvankelijk hager beroep van een burgerlijke partTJ tegen een vonnis waarbij een beklaagde
werd vrijgesproken, ook al is'de beslissing van vrijspraak in kracht van gewijsde gegaan, alsnog na te gaan, wat de
burgerlijke rechtsvordering betreft, of het
als misdrijf gekwalificeerde feit dat aan
de burgerlijke rechtsvordering ten grandslag ligt, bewezen is en of het aan de burgerlijke partij schade heeft berokkend.
(Art. 202, 2°, Sv.) (1)
(MAHIEUX T. SCHUPPEN)

terwijl artikel 202 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt : "Het recht om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen gewezen door de politierechtbanken en
de correctionele rechtbanken behoort : (. .. )
2" Aan de burgerlijke partij, alleen wat haar
burgerlijke belangen betreft"· overeenkomstig dit artikel de rechter in'hoger beroep
- op het ontvankelijk hoger beroep van de
burg~rlijke partij tegen een vrijsprekend
v_onms en zelfs al is. die vrijspraak definitief- met ~etre~kmg tot de burgerlijke
rechtsvordermg d1ent nate gaan ofhet feit
dat aan de basis ervan ligt bewezen is en
of het de schade heeft veroorzaakt waarvoor schad.evergoeding wordt gevraagd; genoemd artikel aan de burgerlijke partij immers h~t onbeperkt recht verleent hoger
beroep m te stellen wat haar burgerlijke belangen betreft en derhalve zelfs indien het
beroepen vonnis op strafgebied de beklaagde definitief vrijspreekt;
en terwijl, het bestreden vonnis dat het
beroep v.~n eisers, burgerlijke parhJen, ontvankeliJk verklaarde, derhalve niet
wettig kon oordelen dat dit hoger beroep
ongegrond was op grond van de enkele
overweging dat de vrijspraak in eerste aanleg van de verweerder Schuppen
beklaagde, definitief geworden was en:
kracht van gewijsde verkregen had· zodat het vonnis van 24 oktober 1996 ~rti
kel 202-2° van het Wetboek van Strafvordering schendt :
~?ger

ARREST

(A.R. nr. P.96.1473.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 oktober 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over het middel :
schending van artikel 202-2° van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis in hoger beroep van 24 oktober 1996, na, enerzijds
vastgesteld te hebben dat eisers hoger be:
roep instelden tegen het vonnis in eerste
3:~nleg :ran 20 ~~art 1996 dat op burgerhJk geb1ed de civielrechtelijke eisen ontvankelijk doch ongegrond verklaarde en eisers tot de kosten veroordeelde en na
anderzijds, vastgesteld te hebben' dat het
hoger beroep van eisers ontvankelijk was
oordeelt dat het vonnis in eerste aanleg op
strafgebied kracht van gewijsde bekomen
had en de Correctionele Rechtbank omwille van de definitieve vrijspraak van beklaagde, verweerder Schuppen, in hoger be(1) Zie Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr. 5189 (A. C.,
1986-87, nr. 127).

Overwegende dat de appelrechter
op een ontvankelijk hoger beroep va~
een burgerlijke partij tegen een vonnis waarbij een beklaagde werd vrijgesproken, ook al is de beslissing van
vrijspraak in kracht van gewijsde gegaan, moet nagaan, wat de burgerlijke rechtsvordering betreft of het als
misdrijf gekwalificeerde feit dat aan de
burgerlijke rechtsvordering ten grondslag ligt, bewezen is en of het aan de
burgerlijke partij schade heeft berokkend;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, na het door de eisers ingestelde hoger beroep ontvankelijk te
hebben verklaard, derhalve niet wettig vermocht te beslissen dat zij onbevoegd is om uitspraak te doen over
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hun tegen de vrijgesproken verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen op grond dat de vrijspraak in kracht van gewijsde was gegaan;
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;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting
houdende in boger beroep.
4 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 121

2e KAMER- 4 maart 1997

HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING VAN
DE JURY EN VAN HET HOF- HOOFDMANIDENTITEIT- PROCESSTUKKEN- TEGENSTRIJDIGHEID.

Zo uit de processtukken blijkt dat een gezworene zich definitief uit de jury verwijderde om daarna als hoofdman te
worden aangewezen en op te treden, is het
Hof niet in de mogelijkheid de regelmatigheid van de samenstelling van de jury
te beoordelen en dient het arrest te worden vernietigd met verwijzing naar een
hof van assisen van een andere provincie. (Artt. 242 tot 253 Ger.W.) (1)
(1) Vgl. Cass., 2 feb. 1976 (A.C., 1976, 646).

Nr. 121
(CANT. YILMAZ)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1625.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 25 en 27 (twee arresten) november 1996 door het Hof van
Assisen van de provincie Limburg gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
242 tot en met 253 van het Gerechtelijk Wetboek betre:ffende de samenstelling van de rechtsprekende jury :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 25 november 1996 van het HofvanAssisen van
de provincie Limburg vermeldt : "Ingevolge de discretionaire macht van de
Voorzitter mag de gezworene Engelen Jean-Paul zich definitiefverwijderen en wordt vervangen door de eerste plaatsvervangende gezworene
Willemans Joseph";
Dat na de daaropvolgende voorlezing van de akte van beschuldiging
"De hoofdman van de jury dhr. Steegen Jean aan het hof (vraagt) kennis
te willen nemen van het feit dat in onder ling akkoord het jurylid dhr. Engelen Jean-Paul voor het verdere debat de plaats van hoofdman zal
innemen. Het hof neemt kennis van
het feit dat beide juryleden van plaats
hebben verwisseld";
Dat het Hof, nu naar luid van deze
vermeldingen de gezworene Jean-Paul
Engelen zich definitief uit de jury verwijderde en daarna als hoofdman zou
zijn aangewezen en hebben opgetreden, niet in de mogelijkheid is de regelmatigheid van de samenstelling van
de jury te beoordelen;
Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen, die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt de drie bestreden arresten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde arresten;

::::!=-.::....:.=_____------=====- - ::_--_-:..::.==.=-----====-.r
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laat de kosten ten laste van de Staat·
verwijst de zaak naar het Hofvan As~
sisen van de provincie Antwerpen.
4 maart 1997 - ze kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijhluidende conclusie van
de h. D'Halleweyn, advocaat-generaal met
opdracht - Advocaaten : mrs. P. De Groote,
Gent; A. Van de Steen, Dendermonde.

Nr. 122
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7o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERVRIJSPRAAK- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEPERKT TOT EEN VRIJSPRAAK - GEVOLG - STRAFBAARHEID STRAFVORDERING.

8° MISDRIJF- ALGEMEEN.

BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET -ALGEMEEN- STRAFBAARHEID
- MEERDERE BEKLAAGDEN- VRIJSPRAAKHOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEPERKT TOT EEN VRIJSPRAAK- GEVOLG.

go STRAFVORDERING- ALGEMEEN-

4 maart 1997

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVANDEMENS-ART. 6-ART. 6.10NPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- HOF
VAN BEROEP- SAMENSTELLING- MAGISTRAAT BELAST MET EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK IN AANVERWANTE ZAAK- REGELMATIGHEID.

zo

---,-_-_ ----

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6- ART. 6.1WAPENGELIJKHEID - EERLIJK PROCES MEERDERE BEKLAAGDEN- VRIJSPRAAKVERSCHILLENDE BEHANDELING- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEPERKT TOT EEN VRIJSPRAAK- GEVOLG.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6- ART. 6.1MEERDERE BEKLAAGDEN- VRIJSPRAAKVERSCHILLENDE BEHANDELING- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEPERKT TOT EEN VRIJSPRAAK HERKWALIFICATIE- GEVOLG.

4o OPENBAAR MINISTERIE- ONAFHANKELIJKHEID HOGER BEROEP BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTEROPENBAAR MINISTERIE - ONAFHANKELIJKHEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.

6° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- OPENBAAR MINISTERIEONAFHANKELIJKHEID -HOGER BEROEPBEOORDELINGSBEVOEGDHEID- BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

MEERDERE BEKLAAGDEN - VRIJSPRAAKHOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERrE BEPERKT TOT EEN VRIJSPRAAK- GEVOLG.

1o Wanneer een magistraat van het hof van

beroep werd belast met het gerechtelijh
onderzoeh van de hlacht met burgerlijhe
partijstelling van een of meerdere behlaagden_wegens valsheid in geschrifte,
gepleegd m het proces-verbaal van de terechtzitting bij het behandelen van hun
zaah voor de correctionele rechtbanh, zonder dat hij de grand van de zaah zelf
hoefde te onderzoehen of over deze zaah
zelf een standpunt hoefde in te nemen, is
de omstandigheid dat dezelfde magistraat later zitting neemt in de correctionele hamer van het hof van beroep die
over de zaah zelf uitspraah moet doen,
niet van aard dat zij bij de behlaagde een
gewettigde twijfel han doen ontstaan aan
de geschihtheid van de aldus samengestelde hamer om de zaah op onpartijdige wijze te behandelen (1). (Art. 6.1
E.V.R.M.)
zo De verschillende behandeling van de behlaagde, doordat de procureur des Konings hager beroep instelde tegen zijn vrijspraah en niet tegen de vrijspraah van
een medebehlaagde, ontneemt de be-·
hlaagde de hans niet om vrij tegenspraah
te voeren over de door het openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens;
het beginsel van wapengelijhheid en het
recht van de behlaagde op een eerlijh proces wordt daardoor niet mishend (2). (Art.
6.1 E.V.R.M.)
(1) Zie Cass., 23jan. 1991,A.R. nr. 8479 (A.C.,
1990-91, nr. 272).
(2) Zie Cass., 4 juni 1996, A.R. nr. P.95.1017.N
(A.C., 1996, nr. 212).
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3° Door een veroordeling van een beklaagde
in hager beroep na herkwalificatie van het
feit, ongeacht de vrijspraak van een medebeklaagde door de eerste rechter, wordt artikel 6 EVRM niet geschonden.
4°, 5o en 6° Het staat aan de procureur des
Konings te oordelen of er grand is tot het
instellen van hager beroep tegen een beslissing waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken; wegens de onafhankelijkheid
van het openbaar ministerie is het de
strafrechter niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om
wel of niet hager beroep in te stellen, te beoordelen of hem ter zake bevel te geven.

7o, go en 9° De omstandigheid dat de procureur des Konings tegen een vrijspraak
van een beklaagde hager beroep instelt en
niet tegen de vrijspraak van een ander
waarvan wordt beweerd dat hij zich in
dezelfde toestand zou bevinden, neemt de
strafbaarheid van het door eerstvermelde
beklaagde gepleegde misdrijf niet weg,
noch heeft ze het verval van de strafvordering tot gevolg (3).
(BROSENS)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0683.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de bestreden beslissing wat Marie-Therese Put betreft, aileen uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;
I. Op de voorziening van Franciscus Brosens :
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
(3) Zie noot 2.
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Overwegende dat de appelrechters
met de redenen die zij vermelden, de
beslissing dat te dezen de redelijke termijn niet overschreden is, naar recht
verantwoorden;Dat het middel niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat wanneer een magistraat van het hofvan beroep werd
belast met het gerechtelijk onderzoek
van de klacht met burgerlijke partijstelling van een of meerdere beklaagden wegens valsheid in geschrifte, gepleegd in het proces-verbaal van de
terechtzitting bij het behandelen van
hun zaak voor de correctionele rechtbank, zonder dat hij de grond van de
zaak zelfhoefde te onderzoeken of over
deze zaak zelf een standpunt hoefde in
te nemen, de omsta:ridigheid dat dezelfde magistraat later zitting neemt
in de correctionele kamer van het hof
van beroep die over de zaak zelf uitspraak moet doen, niet van aard is dat
zij bij de beklaagde een gewettigde
twijfel kan doen ontstaan aan de geschiktheid van de aldus samengestelde
correctionele kamer van het hof van
beroep om de zaak op onpartijdige
wijze te behandelen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel niet
preciseert op welke wijze de appelrechters, door te considereren dat door
de klacht met burgerlijke-partijstelling
van eiser "de eventuele behandeling
van de zaak vertraagd werd door deze
tussentijdse procedures(. .. )", de redelijke termijn miskennen;
Dat het middel in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appelrechters,
anders dan het middel aanvoert, eisers verweer met betrekking tot de redelijke termijn niet verwerpen op
grond van de duur van de door de
raadsheer Van Fraechem destijds als
onderzoekend magistraat verrichte
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Gelet op de namens eiser ingediende
onderzoeksdaden - hetgeen in de context van de te beoordelen redelijk- memorie waarvan een door de grifheid eisers verweer enkel ten goede fier van het Hof voor eensluidend verzou komen - doch op grond van de klaarde kopie aan dit arrest is gehandelwijze van eiser, inzonderheid de hecht en ervan deel uitmaakt;
meerdere door hem gevoerde tussenA. In zoverre de voorziening gericht
tijdse procedures en de hieruit voortvloeiende vertraging bij de afhande- is tegen de beslissing op de tegen eiling van zijn zaak;
ser ingestelde strafvordering :
Dat het middel berust op een verOver het eerste middel :
keerde lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat eiser aanvoert dat
En overwegende dat de substan- de appelrechters door hem te veroortii:ile of op straffe van nietigheid voor- delen ondanks het feit dat een medegeschreven rechtsvormen zijn in acht beklaagde door de eerste rechter werd
genomen en de beslissing overeenkom- vrijgesproken en het openbaar minisstig de wet is gewezen;
terie tegen deze beslissing geen hoB. In zoverre de voorziening gericht ger beroep aantekende, de regels van
is tegen de beslissing op de tegen ei- het eerlijk proces miskennen;
ser ingestelde burgerllijke rechtsvorderingen:
·
Overwegende dat het aan de procu1. van verweersters C.V. P & reur des Konings staat te oordelen of
V-Verzekeringen en de B.V.B.A. Car- er een grond is tot het instellen van
hoger beroep tegen een beslissing
rosserie Huysmans :
Overwegende dat deze vorderin- waarbij een beklaagde wordt vrijgegen niet gegrond werden verklaard, sproken; dat het wegens de onafhanmitsdien de voorziening bij gebrek aan kelijkheid van het openbaar ministerie de strafrechter niet toegelaten is de
belang niet ontvankelijk is;
beslissing van de procureur des Ko2. van de verweerders Viviane Block nings om wel of niet hoger beroep in te
en Franr;ois Van Ovelen :
stellen, te beoordelen of hem ter zake
Overwegende dat de appelrechters bevel te geven;
zich niet bevoegd achten om over deze
Overwegende dat de omstandigvorderingen uitspraak te doen;
Dat de voorziening bij gebrek aan heid dat de procureur des Konings tegen de vrijspraak van een beklaagde
belang niet ontvankelijk is;
hoger beroep instelt en niet tegen de
3. van de verweerders N.V. A. G. van vrijspraak van een ander waarvan
1824, gesubrogeerd in de rechten van wordt beweerd dat hij zich in dezelfde
de B.V.B.A. Winslee, Franr;ois Baert en toestand zou bevinden, de strafbaarVan Boven Guillielmus;
heid van het door eerstvermelde beOverwegende dat deze beslissin- klaagde gepleegde misdrijf niet weggen geen eindbeslissingen zijn in de neemt, noch het verval van de
zin van artikel416 Wetboek Strafvor- strafvordering tot gevolg heeft;
dering en geen uitspraak doen over
een geschil inzake bevoegdheid;
Dat vermelde verschillende behanDat de voorziening mitsdien niet deling van de beklaagde hem de kans
niet ontneemt om vrij tegenspraak te
ontvankelijk is;
voeren over de door het openbaar mi4. van de overige verweerders :
nisterie tegen hem ingebrachte gegeOverwegende dat eiser geen bijzon- vens; dat het beginsel van wapender middel aanvoert;
gelijkheid en het recht van de
II. Op de voorziening van Patrick beklaagde op een eerlijk proces niet
Jacobs:
worden miskend;
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Dat de appelrechters door eiser na
herkwalificatie van het feit te veroordelen ongeacht de vrijspraak van een
medebeklaagde, artikel 6 E.V.R.M. niet
schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de vrijspraak van
eiser voor de telastleggingen A.1.d.1 en
2om de reden dat niet kan worden
uitgemaakt of eiser zelf als dader of als
mededader zich schuldig maakte aan
het vervalsen van de chassisnummers
van de in deze telastleggingen bepaalde voertuigen, niet onverenigbaar is met de considerans "dat de verkopers", waaronder eiser, "die op de
hoogte zijn van het feit dat het door
hen verkochte voertuig gestolen en/of
vervalst is, (. .. ) zich wel degelijk schuldig kunnen maken aan het misdrijf
'oplichting"';
Dat de appelrechters, die vaststellen dat eiser vermelde voertuigen aan
derden verkocht ofschoon hij ervan bewust was dat zij van een misdrijf afkomstig waren en hij vastgesteld had
dat het om "omgekatte" voertuigen
ging, de beslissing dat de telastleggingen E.V en E. VI bewezen zijn, naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen de
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
1. van de verweerster de N.V. Volksverzekering, als gesubrogeerde in de
rechten van Guillom Nunez-Estevez:
. Overwegende dat de beslissing geen
eindbeslisisng is in de zin van artikel 416 Wetboek Strafvordering en
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. van de verweerder Marc Degreef;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
III. Op de voorziening van Willy
Haelen:
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafVordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
1. van de verweerders Luc D'Haene
en de N.V. De Vaderlandsche, gesubrogeerd in de rechten van Luc
D'Haene:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat deze, ten aanzien van de
verweerders bij verstek gewezen beslissingen, aan hen werden betekend;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. van de verweerder Alphonse
Badisco, Jean Eggermont en Ludovicus Perruwe :
Overwegende dat deze beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de
zin van artikel416 Wetboek StrafVordering en geen uitspraak doen over
een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
3. van de verweerders OMOB en
Clement Smet :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
IV. Op de voorziening van MarieTherese Put tegen de beslissingen op
de tegen haar ingestelde burgerllijke
rechtsvorderingen:
1. van de verweerder Alphonse Badisco:

r-=--- -----------
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Overwegende dat deze beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 Wetboek StrafVordering en
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. van de verweerders OMOB en
Clement Smet :
Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert

- r- ~
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LEN TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGENVOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - BEHOUD IN HET MILIEU- PRESTATIE VAN OPVOEDKUNDIGE OF FILANTROPISCHE AARDAARD - GEVOLG - AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

5o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEIJEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEPMAATREGELEN TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGEN- VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING
- BEHOUD IN HET MILIEU- PRESTATIE VAN
OPVOEDKUNDIGE OF FILANTROPISCHE AARD
- AARD- EINDBESLISSING- GEVOLG- BELANG.

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.

6° CASSATIE -

4 maart 1997- 2e kamer- Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. A.
Desmedt en L. Naudts, Hasselt.

1o Tijdens de voorbereidende rechtsple-

Nr. 123
2e KAMER - 4 maart 1997

1o JEUGDBESCHERMING -

JEUGDRECHTBANK- MAATREGELEN TEN AANZIEN
VAN MINDERJARIGEN- VOORBEREIDENDE
RECHTSPLEGING- DRAAGWIJDTE.

2° JEUGDBESCHERMING -

JEUGDRECHTBANK- MAATREGELEN TEN AANZIEN
VAN MINDERJARIGEN- BEHOUD IN HET MILIEU- PRESTATIE VAN OPVOEDKUNDIGE OF
FILANTROPISCHE AARD -AARD- WERKING IN
DE TIJD.

3o JEUGDBESCHERMING -

JEUGDRECHTBANK- MAATREGELEN TEN AANZIEN
VAN MINDERJARIGEN- VOORBEREIDENDE
RECHTSPLEGING- BEHOUD IN HET MILIEUPRESTATIE VAN OPVOEDKUNDIGE OF FILANTROPISCHE AARD- AARD- GEVOLG- AANWIJZINGEN VAN SCHULD- VERMOEDEN VAN
ONSCHULD.

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.2 - JEUGDRECHTBANK- MAATREGE-

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE - MINDERJARIGE MAATREGEL -ARREST VAN DE JEUGDKAMER
VAN HET HOF VAN BEROEP- VERNIETIGINGGEVOLG- KOSTEN- OUDERS.

ging vermag de jeugdrechtbank, ten aanzien van een minderjarige die ervan verdacht wordt een als misdrijf omschreven
feit te hebben gepleegd, slechts, eensdeels, de maatregelen te treffen en het onderzoek te doen verrichten om de persoonlijkheid en het milieu van de
minderjarige en de voor zijn opvoeding of
behandeling geschikte middelen te kennen, anderdeels, hiertoe voorlopig de nodige maatregelen van bewaring en behoeding te nemen (1). (Artt. 37, § 2, 2°, 50
en 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.)

2° Het behoud van een minderjarige in zijn
milieu afhankelijk maken van de voorwaarde een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard te leveren in
verhouding tot zijn leeftijd en middelen
is geen onderzoeks- of bewaringsmaatregel
maar een maatregel van opvoeding die de
rechter slechts vermag op te leggen wanneer hij de schuld van de minderjarige
aan een als misdrijf omschreven feit heeft
(1) Zie de concl. O.M.
Zie ook: R. LooP, noot sub Brussel (Jeugdkamer), 25jan. 1993, R.D.P., 1993, p. 785-791; C.
ELIAERTS, "Rechtswaarborgen voor jongeren", in
Naar eenjeugdsanctierecht, Ed. G. Decock & Ph.
Vansteenkiste, Mys & Breesch, Gent, 1995, p. 3940; J. SMETS, "Jeugdbeschermingsrecht", A.P.R.,
Kluwer Rechtswetenschappen Belgie, 1996, nr.
939.
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vastgesteld (2). (Artt. 37, § 2, 2°, tweede
lid, b, en 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.)
3° en 4 o De jeugdrechter die vaststelt dat er
in het strafdossier in hoofde van een voor
hem gebrachte minderjarige aanwijzingen van schuld zijn, zonder voorafgaande
beslissing ten grande, diens behoud in
zijn milieu niettemin afhankelijk stelt van
de uitvoering van prestatie van opvoedkundige aard, legt hem aldus een maatregel op die een sanctionerend karakter
heeft, wat het oordeel inhoudt dat hij het
als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, en miskent zodoende het vermoeden dat de minderjarige geacht wordt onschuldig te zijn (3). (Artt. 37, § 2, 2°,
tweede lid, b, 50 en 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet, 6.2 E.V.R.M.)
5° Het cassatieberoep van een voor de
jeugdrechtbank gebrachte minderjarige
tegen een beslissing van de jeugdkamer
van een hof van beroep, die de beschikking van de jeugdrechtbank bevestigt,
welke, na vaststelling van aanwijzingen van schuld voor een als misdrijf omschreven feit in zijnen hoofde, tijdens de
voorbereidende rechtspleging, dus zonder voorafgaande beslissing ten grande,
diens behoud in zijn milieu niettemin afhankelijk stelt van een prestatie van opvoedkundige aard, die een maatregel met
sanctionerend karakter is, is ontvankelijk. (Impliciet.) (4) (5)
6° Ingevolge de vernietiging van het t.a.v.
een minderjarige uitgesproken arrest van
de jeugdkamer van het hof van beroep
heeft de beslissing waarbij zijn ouders
burgerlijk aansprakelijk worden verklaard voor zijn veroordeling in de kosten geen bestaansreden meer. (Art. 1384,
tweede lid, B.W.)
(B ... )

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd :

I. Feitelijke
voorgaanden

en

procedurele

(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
(4) Zie de concl. O.M.
(5) Zie Cass., 1 feb. 1994, A.R. nr. P.93.1745.N
(A.C., 1994, nr. 61).

Nr. 123

1. De procureur des Konings te Antwerpen heeft op 17 september 1996, op grond
van artikel 36, eerste lid, 4 o, van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en meer bepaald op grond "dat
de feiten (. .. ) van aard zijn om tegen (eiser) de tenlastelegging uit te maken van
zware diefstal", de jeugdrechter gevorderd "over te gaan tot het verrichten van
onderzoekingen bedoeld in artikel 50 (. .. );
in voorkomend geval, het nemen van een
der in artikelen 52, 52quater of 53 van
voormelde wet bepaalde voorlopige maatregelen van bewaring".
In een "kabinetverslag" van dezelfde dag
vermeldt de jeugdrechter dat hij van oordeel is dat er in hoofde van de minderjarige (eiser, waarvan voorafgaandelijk gezegd is dat hij de feiten ten stelligste
ontkent) voldoende aanwijzingen van
schuld zijn en dat hij hem vraagt "ofhij akkoord is om als tegenprestatie voor de gemeenschap een alternatieve sanctie te volbrengen van 40 uren". Eiser gaat hiermee
akkoord. Dit verslag wordt als volgt afgesloten: "Wij beslissen derhalve heden omstreeks 11.20 uur om minderjarige terug toe
te vertrouwen aan het milieu van zijn
ouders mits uitvoering van een alternatieve sanctie van 40 uren, en stellen hem
hiervan op dit tijdstip in kennis."
Dezelfde dag wordt door de jeugdrechter volgende beschikking genomen :
"Overwegende (. .. ) dat de minderjarige
zijn betrokkenheid ontkent doch dat er in
het strafdossier voldoende aanwijzingen
van betrokkenheid aanwezigheid zijn (. .. );
Om deze redenen, (. .. ), na de minderjarige te hebben gehoord, bijgestaan door
Meester(. .. ), bevelen dat voornoemde minderjarige wordt toevertrouwd aan het milieu van zijn ouders, (. .. ) en stellen het behoud in voornoemd milieu afhankelijk van
een prestatie van opvoedkundige aard gedurende 40 uren. De taak zal gecontroleerd worden door het Coordinatiecomite
Opvoedkundige Maatregelen (. .. ),die ook
zal aanduiden waar en wanneer ze wordt
verricht, dit alles onder toezicht van de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap
bij de jeugdrechtbank alhier;
Bevelen de onmiddellijke uitvoering van
huidige beschikking."
Op 18 september 1996 geeft de jeugdrechter een schriftelijke opdracht aan
laatstgenoemde dienst "de navorsingen die
in deze zaak, overeenkomstig artikel 50 van
de wet van 8 april1965, dienstig (zijn) om

---~-----

Nr. 123

HOF VAN CASSATIE

uit te maken wat het belang is van de mindeijarige en welke middelen voor zijn opvoeding ofbehandeling gesehikt zijn, te verriehten; en te dien einde een maatsehappelijk onderzoek te veriehten over (... )".
Op het hager beroep van de minderjarige, na hem en zijn advoeaat te hebben gehoord, te hebben overwogen "dat (... ) aanwijzingen van sehuld zijn in (zijnen) hoofde"
en "dat aangezien het opleggen van prestaties, waarin door de wet uitdrukkelijk
wordt voorzien, van opvoedkundige aard is,
(eiser) bezwaarlijk opwerpt dat t.a.v. hem
een sanctie werd genomen; dat er derhalve
geen sehending is van art. 6 E.V.R.M.", bevestigt de appelreehter de bestreden besehikking;

II. Ontvankelijkheid van het
cassatieberoep
2. De vraag die onmiddellijk rijst- en
ook door eiser zelfwordt opgeworpen- is
of een beslissing (in hager beroep) die een
maatregel, op grand van artikel52 Jeugdbesehermingswet genomen, d.i. een voorlopige maatregel, bevestigt, een eindbeslissing kan zijn ?
Het Hof heeft, met zijn (niet gepublieeerd) arrest van 7 april 1993 de voorziening tegen een beslissing van de jeugdkamer van het hof van beroep te Brussel
van 25 januari 1993 (6) op grand van artikel416 Sv. onontvankelijk verklaard omdat het geen eindbeslissing was. Maar de
jeugdkamer van het hofvan beroep had de
tijdens de reehtspleging genomen besehikking van de jeugdreehter (die het behoud
van de mindeijarige in zijn milieu bij voorlopige maatregel had bevolen onder de voorwaarde van prestatie van opvoedkundige of
filantropisehe aard van 60 uren te leveren) vernietigd en hem de zaak teruggestuurd.
Bij arrest van 1 februari 1994 (7) heeft
het Hof, op grand van artikel416 Sv., niet
ontvankelijk verklaard het eassatieberoep
dat was ingesteld tegen een arrest van de
jeugdkamer van het hof van beroep te Antwerp en dat het hager beroep van de minderjarige niet ontvankelijk verklaarde op
grand dat het niet aangetoond was dat de
jeugdreehter reeds een beslissing genamen had. Luidens de voetnoot 1 bij die arrest braeht de jeugdreehter de minderja(6) R.D.P., 1992, 782, met noot R. Loop.
(7) Zie supra, voetnoot 2.

---~~T

_T_ - - - - -

309

rige nl. ter kennis "dat een alternatieve
sanetie van 112 uur 'zal' worden uitgewerkt".
Te dezen bevestigt de jeugdkamer van
het hofvan beroep de beroepen besehikking die "een prestatie van opvoedkundige aard beveelt" en nadat de appelreehter
overwoog dat ze "bezwaarlijk (als) een sanetie werd genomen'~.
Volgens de '1dassieke" redenering zou het
hier ook volstaan vast te stellen dat art. 52
sleehts voorlopige maatregelen van bewaring voorziet en dat de daarover genomen
beslissing dus nooit een eindbeslissing kan
zijn.
Anderzijds kan men ook, zoals eiser doet,
de werkelijke draagwijdte van de beslissing ontleden. De kwalifieatie "eindbeslissing" zal dan eehter in werkelijkheid afhangen van het antwoord op het middel
zelf, luidens hetwelk nl. de lastens eiser genomen maatregel wel degelijk een sanetie is (die met miskenning van het vermoeden van onsehuld werd opgelegd).
Eiser kan m.i. evenwel in zijn stelling
over de ontvankelijkheid van zijn voorziening gevolgd worden, nl. dat de bestreden beslissing als een geheel van de eindbeslissing onafhankelijke beslissing, die
hem een definitief nadeel kan toebrengen, kan aangemerkt worden. Daarbij komt
nl. dat de onmiddellijke uitvoering van de
beslissing bevolen werd.
Te dezen lijkt het bestreden arrest door bevestiging van de beroepen besehikking - aan de maatregel, die kraehtens de
wet sleehts voorlopig kan zijn en als zodanig niet voor onmiddellijk eassatieberoep
vatbaar, wel, minstens gedeeltelijk, een definitief karakter te hebben gegeven. Derhalve lijkt me de voorziening ontvankelijk te kunnen verklaard worden.

III. Over het middel
3. Het middel stelt dat een tijdens de
reehtspleging door de jeugdrechter als sanetie genomen maatregel, vooraleer de sehuld
van de minderjarige vaststaat, een miskenning van het vermoeden van onsehuld
implieeert.
In de eerste plaats is er in de wet betreffende de jeugdbeseherming van 8 april
1965, die ontegensprekelijk een
besehermingsmodel nastreeft, geen plaats
voor eigenlijke "saneties", zodat het antwoord al vrij kart en eenvoudig blijkt te
kunnen zijn : de jeugdreehter heeft, bij toepassing van deze wet, gewoon geen sanetie kunnen opleggen.
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Overigens maakt artikel 52, tweede lid,
Jeugdbeschermingswet geen uitzondering voor art. 37, § 2, 2°, tweede lid, b, zodat ook een prestatie van opvoedkundige of
filantropische aard te leveren als voorwaarde aan een voorlopige maatregel blijkt
te kunnen verbonden worden.
Bovendien heeft de wet van 2 februari
1994, tot wijziging van de wet betreffende
de j eugdbescherming deze vigerende wetgeving in overeenstemming gebracht met
het E.V.R.M.; ze beoogde in de eerste plaats
de rechtsgronden te weren die tot arbitraire vrijheidsberoving aanleiding konden geven en de procedurewaarborgen voor
de jeugdgerechten te versterken en m.n. de
wet van 8 april 1965 in overeenstemming
te brengen met art. 5, §§ 1 en 4, van het
E.V.R.M., na de veroordeling die de Belgische Staat voor het E.H.R.M. te Straatsburg opliep op 29 februari 1988 in de zaak
Bouamar (Serie A, vol. 129) alsook met de
artt. 37 en 40 van het V.N.-Verdrag inzake de rechten van het kind, goedgekeurd
door de wet van 25 november 1991 (8). Onder meer werd, bij artikel 18 van de wet
van 2 februari 1994, een tweede, temperend, lid toegevoegd aan artikel 53 van de
basiswet (nog aangevuld met een laatste lid
door artikel 2 van de wet van 30 juni 1994).
Toen werd echter de conformiteit van artikel37, § 2, 2°, b, met artikel6.2 E.V.R.M.
niet in vraag gesteld, hoewel dit misschien
wel een geschikte gelegenheid daartoe was.
De bepaling van het oorspronkelijk artikel 37, derde lid, b, is- behalve dat ze
ingevolge artikel 2 van de wet van 2 februari 1994, artikel 37, § 2, 2°, b, werdoverigens in essentie niet gewijzigd, spijts
de opeenvolgende wijzigingen van de wet
van 8 april 1965.
Zelfs bij de wijziging van artikel 37, § 2,
3° (betreffende het onder toezicht plaatsen) en 4 o (het toevertrouwen aan een
openbare instelling), op het vlak van de
diensten of inrichtingen, is aan het doel van
de hen opgedragen taken, o.m. "opvoeding", resp. "opvoeding onder toezicht", niet
geraakt.
Ook de beperking van de bevoegdheid
van de jeugdrechter tot de in aritkel 36,
eerste lid, 4°, bedoelde vorderingen van het
openbaar ministerie ten aanzien van personen die vervolgd worden wegens een als
misdrijf omschreven feit, gepleegd v66r de
voile leeftijd van 18 jaar, door resp. arti(8) Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, nr. 532/1-91/92 (B.Z.), p. 1-9.
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kel22, 2°, van het decreet van 28 maart
1990 van de Vlaamse Gemeenschap en artikel 62, § 5, van het decreet van 4 maart
1991 van de Franse Gemeenschap, bracht
hierin geen wijziging.
Men kan dus besluiten dat de wetgever nooit is afgeweken van het oorspronkelijk beschermingsmodel, zoals voorzien in
de wet van 8 april1965 (9). En dit zou dus
meteen de deur kunnen sluiten voor argumenten, als in het middel bevat : de
jeugdrechter heeft gewoon geen "sanetie", in de zin van een bestraffing, kunnen treffen.
4. Maar men kan het ook inhoudelijk
zien - en zo moet men het m.i. in deze
zaak zien ..:_ en dan zelfs tot het besluit komen dat de rechter de voormelde geest van
de Jeugdbeschermingswet heeft miskend:
ook al heeft hij vooraf overwogen dat de
door de eerste rechter genomen maatregel geen sanctie kon zijn, omdat de wet dit
niet toelaat en dat art. 6 E.V.R.M. dus niet
kon miskend zijn, de appelrechter heeft
niettemin de beroepen beschikking bevestigd ... die in werkelijkheid wel een, in de
gegeven omstandigheden, wettelijk niet
verantwoorde maatregel beveelt.
In de regel kunnen alle "definitieve"
maatregelen ook voorlopig opgelegd worden. Artikel 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet, laat, gedurende de
rechtspleging, maatregelen van bewaring
toe. Het tweede lid laat, door verwijzing,
zonder beperking, naar artikel 37, § 2, 2°,
ook dan toe het behoud van de mindetjarige in zijn milieu afhankelijk te maken
o.m. van het leveren van een prestatie van
opvoedkundige of filantropische aard.
Uit de context van deze bepalingen volgt
evenwel dat de jeugdrechtbank tijdens de
voorbereidende rechtspleging ten aanzien van een minderjarige die ervan verdacht wordt een als misdrijf omschreven
feit te hebben gepleegd, slechts vermag
enerzijds maatregelen te treffen en het onderzoek te doen verrichten om de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige en de voor zijn opvoeding geschikte
middelen te kennen, anderzijds hiertoe de
(9) Memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, nr. 637 (1962-1963), nr. 1, p. 8 en 24, waarin
benadrukt wordt dat bij de voorziene maatregelen "generlei gradatie naar de zwaarte van de feiten die door de minde:rjarige zijn gepleegd, te pas
komt" en ook gesteld wordt dat "plaatsing in een
Rijksgesticht ( ... ) op zichzelf beschouwd geen
strengere maatregel is dan de andere".
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nodige maatregelen van bewaring (en be- regel is te dezen niet als onderzoeks-,
bewarings- of behoedingsmaatregel verhoeding) te nemen.
Opvoedende aspekten bij deze voorlo- antwoord ... en m.i. dus niet wettig verantpige maatregelen worden door de wet niet woord.
6. En terwijl artikel6.1 E.V.R.M. door het
uitgesloten : "artikel 52, tweede lid, verwijst nl., o.m., ook naar artikel37, § 2, 3° Hof niet toepasselijk geacht werd op de
en 4 o, waarbij het uitbesteden, onder toe- jeugdrechtbanken die, overeenkomstig het
zicht van een sociale dienst, aan een be- (thans in de gemeenschappen opgeheven)
trouwbaar persoon of een geschikte inrich- art. 36, 2°, J eugdbeschermingswet, met het
ting, resp. het toevertrouwen aan een oog op de rechterlijke bescherming van de
openbare instelling met het oog op, o.m., mindmjarigen, maatregelen bevelen van be"opvoeding" mogelijk zijn.
waring, behoeding of opvoeding en derWaar de jeugdrechter de minderjarige halve niet beslissen over de gegrondheid
een prestatie van opvoedkundige aard had van een ingestelde strafVervolging (11) lijkt
kunnen opleggen om, bij wijze van proef, na me dit toch anders te moeten zijn wat de
te gaan of hij voor een "opvoedende" maat- toepassing van art. 6.2 E.V.R.M. betreft,
regel vatbaar was, lijkt me de wet echter wanneer het nl. evenmin gaat over de geniet te hebben voorzien in de mogelijk- grondheid van de strafVervolging, maar om
heid een dergelijke prestatie, die niet als het vermoeden van onschuld tijdens het
bewarings-, behoedings- of onderzoeks- louter bestaan van een vervolging (term die
maatregel te verantwoorden is, doch slechts door het te dezen toepasselijke art. 36, eereen "bestraffende" sanctie kan zijn, zon- ste lid, 4°, uitdrukkelijk voorzien is) en in
der de daartoe vereiste (verdragrechtelijke) elk geval wanneer de jeugdkamer van het
waarborgen, op te leggen, vooral sedert de hof van beroep, met bevestiging van de bejeugdrechter hoofdzakelijk een strafrech- schikking van de jeugdrechtbank zich in
werkelijkheid toch, zij het slechts impliter geworden is.
ciet, over deze gegrondheid heeft uitgeMen kan uit het kabinetsverslag en de sproken en daaraan een maatregel, die deze
daarop volgende beschikking van dezelfde door de wet gestelde doeleinden overdag, in hun onderling verband gelezen, nl. schrijdt, heeft verbonden.
slechts afleiden dat werkelijk een dergeConclusie : vernietiging.
lijke sanctie genomen werd, die niet meer
in het wettelijk model kan ingepast worARREST
den. Enerzijds is het nl. zeer de vraag hoe
een loutere onderzoeksmaatregel van op(A.R. nr. P.96.1660.N)
voedkundige aard, tenzij als proef, aan uren
kan gebonden zijn, terwijl de rechter dan
HET HOF; - Gelet op het bestreuiteraard nog niet weet hoeveel tijd de controlerende sociale dienst zal nodig heb- den arrest, op 21 november 1996 geben om zijn evaluatie van de opvoedings- wezen door het Hof van Beroep te Anttoestand van de minderjarige te doen. werpen;
Anderzijds was- indien men hem dan
I. Op de voorziening van 0 ... B ... :
toch slechts die aard zou kunnen toemeten- de op grond van artikel 50 daags naGelet op eisers verzoekschrift en op
dien gegeven opdracht (die vanzelfspre- de namens hem neergelegde memokend geen beperking tot 40 uren inhield) rie, van welk verzoekschrift en medan niet zinvol, omdat hij grotendeels
slechts een herhaling was van de aange- morie een door de gri:ffier van het Hof
vochten op grond van artikel 52 genomen voor eensluidende verklaarde kopie
maatregel. Dat hij dan toch gegeven werd aan dit arrest is gehecht en ervan deel
is een duidelijke aanwijziging dat de eer- uitmaken;
ste beslissing een bestraffend karakter had.
Over het middel vermeld in het ver5. Weliswaar is de bijzondere zoekschrift en het tweede onderdeel
motiveringsplicht ex art. 195, tweede lid, van het middel vermeld in de memoSv., op de door de jeugdrechter genomen rie:
maatregel niet van toepassing (10), maar
Overwegende dat naar luid van arzijn beslissing moet uiteraard wettig verantwoord zijn. Welnu, de voorlopige maat- tikel45, 2, Jeugdbeschermingswet, het
(10) Cass., 11 okt. 1995, A. C., 1995, nr. 431.

(11) Cass., 17 sept.1986,A.C., 1986-87, nr. 32.
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openbaar ministerie de zaak in aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk III, van de vermelde wet, bij de
jeugdrechtbank aanhangig maakt teneinde de onderzoekingen bedoeld in artikel 50 te verrichten en in voorko-.
mend geval de in de artikelen 52 en 53
van deze wet bepaalde voorlopige
maatregelen van bewaring te bevelen;
Overwegende dat naar luid van artikel 50 van de vermelde wet de jeugdrechtbank alle maatregelen treft en
het onderzoek doet verrichten dat nodig is om de persoonlijkheid van de betrokkene en het milieu waarin hij is
grootgebracht te kennen, om uit te rnaken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn; dat zij een
maatschappelijk onderzoek kan doen
verrichten en de betrokkene aan een
medisch-psychologisch onderzoek onderwerpen, indien zij het meegedeelde
dossier niet voldoende acht;
Dat naar luid van artikel 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet, gedurende een rechtspleging strekkende tot
de toepassing van een der maatregelen bedoeld in titel II, hoofdstuk III,
van de vermelde wet, de jeugdrechtbank voorlopig ten aanzien van
de minderjarige de nodige maatregelen van bewaring neemt; dat het
tweede lid van dit artikel bepaalt dat
de jeugdrechtbank, onder meer, de
minderjarige kan laten bij degenen die
hem onder hun bewaring hebben en
hem gebeurlijk onder het in artikel37,
§ 2, 2°, van de vermelde wet bedoelde
toezicht kan stellen;
Dat artikel 37, § 2, 2°, tweede lid,
bepaalt, onder meer, dat de jeugdrechtbank het behoud in hun milieu
van de voor haar gebrachte personen
afhankelijk kan maken van een of
meer in dat lid bepaalde voorwaarden;
Overwegende dat uit de context van
de vermelde bepalingen volgt dat de
jeugdrechtbank tijdens de voorbereidende rechtspleging ten aanzien van
een minderjarige die ervan verdacht
wordt een als misdrijf omschreven feit
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te hebben gepleegd, slechts vermag,
eensdeels, de maatregelen te treffen en
het onderzoek te doen verrichten om
de persoonlijkheid en het milieu van
de minderjarige en de voor zijn opvoeding of behandeling geschikte middelen te kennen, anderdeels, hiertoe
voorlopig de nodige maatregelen van
bewaring en behoeding te nemen;
Overwegende dat het afhankelijk
maken van de bij artikel 37, § 2, 2°,
tweede lid, b, van de vermelde wet bedoelde voorwaarde een prestatie van
opvoedkundige of filantropische aard
te leveren in verhouding tot de leeftijd en de middelen van de minderjarige, geen onderzoeks- of bewaringsmaatregel is maar een maatregel van
opvoeding die de rechter slechts vermag op te leggen wanneer hij de
schuld van de minderjarige aan een
als misdrijf omschreven feit heeft vastgesteld;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat het openbaar ministerie de
zaak van eiser, verdacht van zware
diefstal, op 17 september 1996 bij de
Jeugdrechtbank te Antwerpen heeft
aanhangig gemaakt teneinde de onderzoekingen bedoeld in artikel 50 van
de Jeugdbeschermingswet te verrichten en, in voorkomend geval, "een der
in de artikelen 52, 52quater of 53 van
de voormelde wet bepaalde voorlopige maatregelen van bewaring'' te nemen;
Dat de jeugdrechter te Antwerpen
naar luid van zijn kabinetsverslag van
17 september 1996 heeft beslist "om
(eiser) terug toe te vertrouwen aan het
milieu van zijn ouders mits uitvoering van een alternatieve sanctie van
40 uren"; dat de beroepen beschikking van 17 september 1996 deze
maatregel bevestigt met de vaststelling dat "(eiser) betrokkenheid outkent doch er in het strafdossier voldoende aanwijzingen van betrokkenheid aanwezig zijn" en de onmiddellijke uitvoering ervan beveelt;
Dat de jeugdrechter op 18 september 1996, met toepassing van artikel
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50 J eugdbeschermingswet a an de soOm die redenen, ongeacht het eerciale dienst bij de jeugdrechtbank op- ste onderdeel van het middel vermeld
dracht geeft een maatschappelijk on- in de namens eiser sub 1 neergelegde
derzoek te verrichten over de persoon- memorie dat niet tot cassatie zonder
lijkheid van de minderjarige en het verwijzing kan leiden en, wat de eimilieu waarin hij wordt grootgebracht sers sub 2 en 3 betreft, zonder acht te
ten einde "de aard en de oorzaken van slaan op de memorie, die zonder de
en de oplossingen voor de moeilijkhe- ambtelijke tussenkomst van een adden die tot (de) kennisneming aanlei- vocaat bij het Hof van Cassatie is
ding hebben gegeven" te bepalen;
neergelegd en, evenmin op het verOverwegende dat de appelrechter zoekschrift dat geen betrekking heeft
vaststelt dat "er in het strafdossier op de ontvankelijkheid van de vooraanwijzingen van schuld zijn in hoofde ziening bij niet-betekening; vernievan (eiser )" en "dat er nog geen be- tigt het bestreden arrest; beveelt dat
slissing ten grande is"; dat de appel- van dit arrest melding zal worden gerechter niettemin het behoud van ei- maakt op de kant van het vernietigde
ser in zijn milieu afhankelijk stelt van arrest; laat de kosten van de voorziede uitvoering door eiser "van een pres- ning van 0 ... B ... ten laste van de
tatie van opvoedkundige aard gedu- Staat; veroordeelt M ... B ... en M ... B.
in de kosten van hun voorziening; verrende 40 uren";
wijst de zaak naar het Hof van BeDat hij aldus eiser een opvoedkun- roep te Antwerpen, jeugdkamer, andige maatregel die een sanctionerend ders samengesteld.
karakter heeft, oplegt- wat het oordeel inhoudt dat eiser het als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd -,
4 maart 1997 - 2e kamer- Voorzitzodoende het in deze stand van de ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verrechtspleging bestaande vermoeden slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
dat eiser geacht wordt onschuldig te conclusie van de h. Dubrulle, advocaatzijn, miskent, mitsdien de beslissing generaal-Aduocaat: mr. D. Frejlich, Antwerpen.
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel en het onderdeel gegrond zijn;
II. Over de voorzieningen van M ...
B ... en M ... B ... tegen de beslissing
waarbij zij civielrechtelijk aansprakelijk voor de veroordeling in kosten wor- Nr. 124
den verklaard :
2e KAMER - 5 maart 1997
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van de 1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN eisers, civielrechtelijk aansprakeVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKElijke partijen, aan het openbaar miBUITENVERVOLGINGPARTIJSTELLING nisterie werd betekend;
STELLING ONGEGROND VERZET Dat de voorzieningen mitsdien niet
CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARontvankelijk zijn;
TIJ- GEEN BETEKENING AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEVOLG.
Overwegende evenwel dat ingevolge
de hierna op de voorziening van 0 ...
B ... uit te spreken vernietiging, de be- 2o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENslissing waarbij de eisers sub 2 en 3
VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE'burgerlijk aansprakelijk voor de verNING EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE
oordeling in de kosten van hun minPARTIJSTELLING BUITENVERVOLGINGde:rjarige zoon 0 ... " worden verklaard,
STELLING- ONGEGROND VERZET- VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORgeen bestaansreden meer heeft;
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DERING EN VAN HET HOGER BEROEP CASSATIEBEROEP IN DE BURGERLIJKE PAR·
TIJ- GEEN BETEKENING AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEVOLG.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING BUITENVERVOLGINGSTELLING- ONGEGROND VERZET- VEROORDELING TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEEN BETEKENING AAN RET
OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG.

1o en 2° Het cassatieberoep van de burger-

lijke partij tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot
buitenvervolgingstelling is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de
beslissing waarbij het verzet ongegrond
verklaard wordt en tegen de veroordeling in de kosten van de strafvordering en
van het hager beroep, wanneer het niet
aan het openbaar ministerie is betekend
(1). (Art. 418 Sv.)
3° Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing
waarbij zij veroordeeld wordt tot betaling van schadevergoeding aan de verdachte, wanneer het niet aan het openbaar ministerie is betekend (2). (Art. 418

Sv.)

(VERVAECK T. LEROY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1318.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen, waarbij het
verzet ongegrond wordt verklaard en
eiser wordt veroordeeld in de kosten
(1) Zie Cass., 6 dec. 1989, A.R. nr. 7588 CA. C.,
1989-90, nr. 224).
(2) Zie noot 1.

Nr. 125

van de strafVordering alsook in de kosten van het hoger beroep :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser zijn voorziening
heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot betaling van
schadevergoeding :
Overwegende dat het arrest eiser
ambtshalve veroordeelt tot betaling
van schadevergoeding aan verweerster;
Overwegende dat deze veroordeling, welke gegrond is op de dwingende
bepalingen van artikel 136 van het
Wetboek van StrafVordering, een noodzakelijk gevolg is van de afwijzing van
het verzet en ambtshalve moet worden uitgesproken in het belang van de
openbare orde; dat, bijgevolg, de voorziening tegen deze beslissing, nu ze
niet aan het openbaar ministerie is betekend, eveneens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht het door
eiser neergelegde verzoekschrift, dat
geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 maart 1997 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaat: mr. J. Goemaere, Brussel.

Nr. 125
2e KAMER - 5 maart 1997
1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE-
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BEROEP - STRAFVORDERING -ALLERLEIHOF VAN ASSISEN- VEROORDELEND ARREST
- DRAAGWLJDTE VAN BET CASSATIEBEROEPARREST OP TUSSENGESCHIL.
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aan het toezicht van het Hof wil onderwerpen, op grand dat het arrest
niet gedagtekend zou zijn, niet zou
vermelden dat het in openbare terechtzitting is gewezen en slechts onvol2° HOF VAN ASSISEN- EINDARREST doende en onleesbare handtekeninVEROORDELING- CASSATIEBEROEP- DRAAGgen zou bevatten, zonder opgave van
WIJDTE VAN BET CASSATIEBEROEP -ARREST
de identiteit van de leden van het
OP TUSSENGESCHIL.
rechtscollege, zodat het onmogelijk is
1o en 2° De beschuldigde die zich enhel in de naam te kennen van de magistracassatie heeft voorzien tegen het door het ten die aan de beslissing hebben deelhof van assisen tegen hem uitgesprohen
ueroordelend arrest, han zich enhel be- genomen;
Overwegende dat het arrest "de vorroepen op de onwettigheid van een op
tussengeschil gewezen arrest, uoor zouer dering om akte te verlenen" van de
die onwettigheid het eindarrest angel- door de beschuldigde in conclusie aandig han mahen (1). (Art. 408 Sv.)
gevoerde schending van het recht van
verdediging, "ontvankelijk maar niet
gegrond verklaart";
(MUTLU E.A.)
Dat uit genoemd processtuk blijkt
dat de aangevoerde schending hierin
ARREST (uertaling)
zou bestaan dat de onderzoeksrech(A.R. nr. P.97.0067.F)
ter, die in het hof van assisen onder
eed als getuige was gehoord, verklaard
HET HOF; - Gelet op de bestre- heeft in april1995 een aan de beschulden arresten, op 19 december 1996 on- digde in de gevangenis toegeschreder de nummers 24196 en 25/96 gewe- ven gerucht te hebben opgevangen dat
zen door het Assisenhof van het bedreigingen aan haar adres waren
bestuurlijk arrondissement Brussel- geuit, dat zij dientengevolge de proHoofdstad;
cureur des Konings daarvan op de
A. Op de voorzieningen die tegen de hoogte had gebracht en om eventuele
beslissing op de strafvordering zijn in- beschermingsmaatregelen had verzocht, ofschoon die gegevens niet voorgesteld:
kwamen in het aan het hofvan assi1. door de eisers Elyas Mutlu en sen voorgelegde dossier;
Youssef Hassani Ali Khal :
Overwegende dat het arrest beslist
Overwegende dat de substantiele of dat aileen het feit dat een maatregel
op straffe van nietigheid voorgeschre- wordt getroffen om de mogelijke
ven rechtsvormen in acht zijn gena- risico's voor de persoon te beperken,
men en de beslissing overeenkom- geen voldoende reden is om het voorstig de wet is gewezen;
bereidend onderzoek als partijdig te
2. door de eiser Ali El Amrani :
bestempelen; dat het vaststelt dat de
onthulde feiten, gesteld dat ze waar
Overwegende dat eiser zich enkel in zijn, geen verband houden met die van
cassatie heeft voorzien tegen het ver- de beschuldiging en evenmin gepaard
oordelend arrest dat op 19 december gaan met een bevel of voorwaarde, dat
er geen begin van uitvoering is ge1996 tegen hem is uitgesproken;
weest;
Overwegende dat eiser ''het op 2 deOverwegende dat uit het procescember 1996 door het hofvan assiverbaal
van de terechtzitting blijkt dat
sen op tussengeschil gewezen arrest"
de voorzitter van het hof van assisen, overeenkomstig artikel 318 van
het
Wetboek van Strafvordering, ten
(1) Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9581 (A. C.,
verzoeke van de verdediging de grif1991-92, nr. 281), en 17 april 1996, A.R. nr.
P.96.0022.F (ibid., 1996, nr. 16).
fier aantekening heeft doen houden
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van die toevoeging aan de tijdens het
onderzoek verkregen gegevens, zodat de nieuwe gegevens zijn onderworpen aan de tegenspraak van de
partijen en aanleiding hadden kunnen geven tot een vordering tot een
aanvullend onderzoek;
Dat het middel wat dat betreft geen
enkele grief aanvoert en evenmin betoogt dat die omstandigheid afbreuk
doet aan het eerlijk karakter van het
proces;
Overwegende dat het middel geen
enkele onwettigheid aanvoert die het
eindarrest ongeldig maakt;
Dat het niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. Op de voorzieningen van de eisers Elyas Mutlu en Ali El Amrani te- .
gen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen die tegen hen zijn
ingesteld : 1. door de burgerlijke partijen Josette Gravet, Yvette Lood en
Joseph Collin :
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de burgerlijke partij Josette Gravet overleden is en dat
de burgerlijke partijen Yvette Lood en
Joseph Collin niet zijn verschenen; dat
het arrest tegen de beschuldigden geen
enkele veroordeling uitspreekt;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn wegens gebrek aan belang;
2. door de overige partijen :
Overwegende dat de eisers geen enkel middel aanvoeren;
Om die redenen; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
5 maart 1997 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal- Advoca
ten : mrs. I. Wolters van der Wey, Q. Wauters, N. Wolters, Brussel.
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2° KAMER- 5 maart 1997
1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING VAN DE HECHTENISNEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - 'IERMIJN
- VERZOEK TOT UITSTEL- GEVOLGEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERLENGING VAN DE TERMIJNEN- CASSATIEBEROEP- NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - TERMIJN- VERZOEK TOT UITSTEL GEVOLGEN.

1o en 2° De termijn van vijf dagen om een
memorie ter griffie van het Hof te doen
toekomen, kan niet worden geschorst door
een verzoek om uitstel van de verdachte
of van zijn raadsman; de schorsing van
de termijn tijdens de duur van het op verzoek van de verdachte of van zijn raadsman verleende uitstel is uitsluitend van
toepassing op de door de wet bepaalde termijn om uitspraak te doen (1). (Artt. 31,
§ 3, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(HAJI)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0272.F)

HET HOI<'; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te
Bergen;
Overwegende dat eiser cassatieberoep heeft ingesteld op 19 februari
1997;
Overwegende dat artikel 32 van de
wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, dat zonder onderscheid verwijst naar artikel31, § 3,
enkel van toepassing is op de bij de
(1) Contra Cass., 18 juni 1991, A.R. nr. 5698
(A.C., 1990-91, nr. 539); zie Cass., 13 feb. 1991',
A.R. nrs. 8900-8901 (ibid., 1990-91, nr. 317); R.
DECLERCQ, "Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen", R.W, 1991-92, p. 206; B. DEJEMEPPE, La
detention preventive, Larcier, 1992, p. 326; Gedr.
St., Kamer, nr. 1255/2-89/90, verslag Laurent, 9
juli 1990, p. 45.
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wet bepaalde termijn om uitspraak te
doen; dat die regel geen betrekking
heeft op de voor de neerlegging van de
memorie vastgestelde termijn;
·

(GEMEENTE HAM-SUR-HEURE-NALINNES
T. WAALS GEWEST)

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

(A.R. nr. C.96.0132.F)

Om die redenen, ongeacht de memorie die op 27 februari 1997 op de
griffie van het Hof is ingekomen, dat
is buiten de bij artikel 31, § 3, eerste
lid, bepaalde termijn, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 maart 1997 - 2" kamer- Voorzitter
en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. P. Huet, Brussel.
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6 maart 1997

1 WATERS Q

zo

BESCHERMING VAN DE
OPPERVLAKTEWATEREN -AANSPRAKELIJKHEID VAN HET WAALSE GEWEST.

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTSTAAT. OVERHEID- WAALS GEWEST- BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN
TEGEN VERVUILING.

1o en 2° Een decreet waarbij de verplich-

tingen van het Waalse Gewest inzake de
handhaving van de kwaliteit van de
oppervlaktewateren worden beperkt, sluit
niet uit dat genoemd gewest aansprakelijk kan worden gesteld op grand van andere wettelijke bepalingen. (Artt. 1382 en
1383 B.W.; art. 19 deer. W. Gew. 7 okt.
1985 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen vervuiling.)

ARREST

(vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest op 20 oktober 1995 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 39, 142, 149, 159 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 26
van de bijzondere wet op het Arbitragehofvan 6 januari 1989, 6, § 1, V, inzonderheid 2' en 3', van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus
1980, 6,§ 1, V, inzonderheid 2' en 3', van de
genoemde bijzondere wet van 8 augustus
1980, als gewijzigd bij de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, 6, § 1, II, van de genoemde bijzondere wet van 8 augustus
1980, als gewijzigd bij de bijzondere wet
van 16 juli 1993, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest heeft vastgesteld "dat
de principale vordering voor de eerste rechter (eiseres) wil doen veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan Yvon Lefort en tot het uitvoeren van werken om
een einde te maken aan de schade die hij
zogezegd lijdt, te weten de vervuiling van
zijn viskweekvijver ten gevolge van
rioleringswerken die (eiseres) uitvoert; dat
zij in tussenkomst en vrijwaring de Belgische Staat, Igretec en (verweerder) heeft
opgeroepen; dat (verweerder) het beroepen vonnis verwijt dat het hem niet buiten de zaak heeft gesteld nog voor het resultaat van het bevolen deskundigenonderzoek was bekend, dat moest nagaan of
Yvon Lefort werkelijk schade had geleden, de oorzaak daarvan moest vaststellen en hoe daaraan een einde kon worden gemaakt; ... dat vaststaat dat de
litigieuze rioleringswerken in 1977 en 1978
zijn uitgevoerd, v66r (verweerder) rechtspersoonlijkheid verkreeg", en vervolgens
''het beroepen vonnis vernietigt, voor zover de zaak bij het hof aanhangig is" en,
"met wijziging ervan, (verweerder) buiten de zaak stelt'', op grond "dat (eiseres)
(verweerder) blijkbaar verwijt dat, in de onderstelling dat de resultaten van het door
de rechtbank bevolen deskundigenonderzoek haar daartoe de gelegenheid bieden,
hij na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid een fout heeft begaan, en met betrekking tot zijn eventuele verplichting om
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'de middelen aan te wenden om de vervuiling stop te zetten' (zie de opdracht van de
deskundige) zodat (volgens eiseres), het deskundigenonderzoek aan (verweerder)
tegenstelbaar moet blijven; ... dat zij dienaangaande de bepalingen van artikel19
van het decreet van 7 oktober 1985 aanvoert .. .luidens hetwelk ' de handhaving
van de hoedanigheid van het oppervlaktewater niet kan worden opgevat alsof dit een
verplichting ten laste van het Gewest tot
gevolg zou kunnen hebben, behoudens voor
wat de gebiedende waarden van de doelstellingen inzake hoedanigheid in de
beschermingszones betreft; het Gewest is
met name niet verplicht kunstwerken voor
zuiveringsdoeleinden te bouwen'; ... dat (eiseres) niet betwist dat de in het geding
zijnde vijver niet behoort tot een
'beschermingszone' maar overweegt dat dat
artikel 19 van dat decreet afwijkt van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
dat het Gewest niet bevoegd is om ter zake
wetgevend op te treden; dat (eiseres) geen
enkel beroep tegen het decreet heeft ingesteld en niet uitdrukkelijk een prejudiciele vraagt opwerpt; dat het beperken van
verplichtingen automatisch leidt tot het
verminderen van de mogelijkheden om een
fout te begaan; dat die beperking evenwei geen afbreuk doet aan de algemene verplichting om de schade te vergoeden uit
elke bewezen fout; dat het bekritiseerde decreet bijgevolg 'duidelijk geen regel of artikel van de Grondwet schendt, als bedoeld in § 1 van artikel 26 van de
bijzondere wet op hetArbitragehofvan 6 januari 1989; dat aangezien artikel19 van
het decreet van het Waalse Gewest wettig is, de weigering van het Waalse Gewest om een kunstwerk voor zuiveringsdoeleinden te bouwen om de door Yvon
Lefort aangeklaagde toestand te verhelpen die ten gevolge van de door (eiseres)
uitgevoerdewerken is ontstaan, niet als een
fout kan worden aangemerkt; dat een dergelijke beslissing immers uitsluitend berust op de beoordeling van haar opportuniteit door (verweerder) en niet op een
zogezegde verplichting van zijnentwege",

terwijl, eerste onderdeel, (1) de wettelijke bepalingen die ingevolge artikel 39 van
de Grondwet zijn genomen, en die de gewestelijke bevoegdheden vaststellen, impliceren dat elk Gewest op zijn grondgebied en binnen de sfeer van zijn volstrekte
bevoegdheid, aile maatregelen moet nemen die van een normaal oplettende en
voorzichtige overheid mogen worden verwacht teneinde te vermijden dat haar nalatigheid schade toebrengt aan de bur-

Nr. 127

gers of aan andere publiekrechtelijke
rechtspersonen; het Gewest niet aan al zijn
verantwoordelijkheden kan onderuit komen in een materie die tot zijn volstrekte
bevoegdheid behoort, door in abstracto, bij
wege van algemene beschikkingen, te beslissen dat het ter zake geen enkele verplichting heeft; (2) artikel6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals het
oorspronkelijk van kracht was en in al zijn
latere wijzigingen, aan de Gewesten bevoegdheid verleent inzake riolering en zuivering van afvalwater; hoven en rechtbanken, wanneer zij moeten oordelen over een
rechtsvordering tot vergoeding van schade
ten gevolge van waterverontreiniging,
waarvoor de getroffene- prive-persoon of
publiekrechtelijke rechtspersoon - een Gewest aansprakelijk stelt, in concreto dienen te beoordelen, rekening houdend met
aile omstandigheden van de zaak, of dat
Gewest al dan niet een fout heeft begaan
die een oorzakelijk verband met de aangevoerde schade vertoont; het Gewest aansprakelijk moet worden gesteld als is aangetoond dat een normaal oplettende en
voorzichtige overheid, die beschikt over de
bevoegdheden die, krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de Gewesten zijn toegekend, de noodzakelijke
maatregelen had kunnen en moeten nemen om de verontreiniging te vermijden of
om de gevolgen ervan te beperken; het Gewest niet eenzijdig aan die aansprakelijkheid kan ontkomen door middel van een algemene en abstracte bepaling, zoals artikel
19 van het decreet van 7 oktober 1985 van
het Waalse Gewest inzake de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen vervuiling, dat bepaalt dat "de handhavingvan de
hoedanigheid van het oppervlaktewater
niet kan worden opgevat alsof dit een verplichting ten laste van het Gewest tot gevolg zou kunnen hebben"; (3) het arrest bijgevolg, nu het beslist dat het door de eerste
rechter bevolen deskundigenonderzoek om
de "oorzaken" van de door Yvon Lefort geleden schade vast te stellen "en de middelen om daaraan een einde te maken", ten
aanzien van verweerder volstrekt nutteloos was en dat hij terstond buiten de zaak
moest worden gesteld en nu het die beslissing hierop steunt "dat aangezien artikel19
van het decreet van de Waalse Gewestraad wettig is, de weigering van het Waalse
Gewest om een kunstwerk voor zuiveringsdoeleinden te bouwen om de door Yvon Lefort aangeklaagde toestand te verhelpen die
ten gevolge van de door (eiseres) uitgevoerde werken is ontstaan, niet als een fout
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kan worden aangemerkt", het heginsel miskent dat de vermelding van de hevoegdheden van de Gewesten in artikel 6 van de
hijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 voor die Gewesten verantwoordelijkheden impliceert
waar zij niet eenzijdig onderuit kunnen komen (schending van de artikelen 39, 159
van de op 17 fehruari 1994 gecoiirdineerde
Grondwet, 6, § 1, V, inzonderheid 2" en 3",
van de hijzondere wet tot hervorming van
de instellingen van 8 augustus 1980, 6, § 1,
V, inzonderheid 2" en 3", van de genoemde
hijzondere wet van 8 augustus 1980, als ge~
wijzigd hij de hijzondere wet van 8 augustus 1988, 6, § 1, II, van de genoemde hijzondere wet van 8 augustus 1980, als
gewijzigd hij de hijzondere wet van 16 juli
1993, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek); het arrest hovendien de regel miskent dat de aansprakelijkheid van het Gewest in concreto moet worden heoordeeld,
in vergelijking met de houding die een normaal oplettende en voorzichtige overheid in
de omstandigheden van de zaak had moeten aannemen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek);

Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat bet arrest vaststelt dat eiseres "(verweerder) blijkbaar verwijt dat hij, in de onderstelling dat de resultaten van bet door de
rechtbank bevolen deskundigenonderzoek haar daartoe de mogelijkheid hieden, na het verkrijgen van recbtspersoonlijkheid een fout heeft begaan, en
die betrekking heeft op zijn vermeende
verplicbting om 'de middelen aan te
wenden die een einde kunnen maken
aan de verontreiniging' (zie opdracbt
van de deskundige) zodat volgens (eiseres), het deskundigenonderzoek aan
het Waalse Gewest tegenstelbaar moet
blijven":
Overwegende dat het arrest steunt
op de bepalingen van artikel 19 van
het decreet van 7 oktober 1985 inzake de bescherming van bet oppervlaktewater tegen vervuiling, om te
oordelen dat verweerder geen enkele
fout beeft begaan en dat op hem geen
enkele verplichting rust;
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Dat het inzonderheid zegt dat, aangezien artikel19 van dat decreet "wettig is, de weigering van het Waalse Gewest om een kunstwerk voor
zuiveringsdoeleinden te bouwen om de
door de (eigenaar van de verontreinigde vijver) aangeklaagde toestand te
verhelpen die ten gevolge van de door
(eiseres) uitgevoerde werken is ontstaan, niet als een fout kan worden
aangemerkt";
Overwegende dat de bij vonnis van
de rechtbank van eerste aanleg aangestelde deskundige inzonderbeid is
belast met ''het vaststellen van de oorzaken van de verontreiniging en bet
beschrijven van de middelen die thans
kunnen worden aangewend om (daaraan) een einde te maken";
Overwegende dat verweerder bijgevolg niet buiten de zaak kan worden
gesteld alvorens de besluiten van het
deskundigenverslag zijn gekend, nu
artikel 19 van het decreet van 7 oktober 1985 niet uitsluit dat verweerder op grand van andere wettelijke bepalingen aansprakelijk kan worden
gesteld;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest, in zoverre het verweerder buiten de zaak stelt en uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; boudt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
6 maart 1997 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick,
T'Kint.
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MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
(BEHOUD VAN) - BESCHERMING VAN
EEN LANDSCHAP- SCHADEVERGOEDINGVOORWAARDEN.

De eigenaar of huurder van een landschap
kan slechts schadevergoeding krijgen ten
gevolge van de bescherming van dat landschap wanneer zijn schade niet door die
bescherming is veroorzaakt, maar wel
door het feit dat hij geen bouwvergunning gevraagd of gekregen had, die, reeds
v66r de bescherming, nodig was om het
landschap als graverij te exploiteren. (Arl.
7 wet 7 aug. 1931 op het behoud van de
monumenten en landschappen.)
(SOCOGETRA N.V. T. WAALS GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0135.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 6 en 7 van de wet van 7 augustus
1931 op het behoud van de monumenten en
landschappen,
doordat het arrest, na erop te hebben gewezen dat de wet van 7 augustus 1931 van
toepassing was op het geschil, met uitsluiting van het decreet van de Franse
Gemeenschapsraad van 17 juli 1987, het
beroepen vonnis wat dat betreft bevestigt
en de rechtsvordering van eiseres tot betaling van de bij artikel 7 van de wet bepaalde vergoeding afwijst, op grond dat eiseres, "nu zij niet in het bezit is van een
vergunning om het reliefte wijzigen van de
bodem van de in de exploitatievergunningen opgesomde percelen, bijgevolg onder de vroegere wet niet het recht
had om op voornoemde percelen graafwerken te verrichten; (... ) dat artikel 7 van
de wet van 7 augustus 1931 bepaalt dat de
eigenaars en overige belanghebbenden aanspraak kunnen maken op een vergoeding
ten laste van de Staat, voor zover de bescherming hun recht beperkt; (... ) dat het
recht op vergoeding dus moet voldoen aan
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drie voorwaarden, namelijk het bestaan
van de bescherming, de geleden schade en
het oorzakelijk verband tussen de bescherming en de schade"; dat eiseres, ofschoon
zij in casu "het bestaan van schade aanvoert (kosten, winstderving, minderwaarde
van haar goederen, verliezen in haar hoedanigheid van aannemer van werken, ... ),
niet bewijst dat die schade aileen voortvloeit uit het feit dat haar recht door de bescherming is beperkt; dat zij immers haar
recht om de litigieuze percelen te exploiteren slechts wettig had kunnen uitoefenen, indien zij naast de haar toegekende
exploitatievergunning ook in het bezit was
geweest van de vergunning om het relief
van de bodem te wijzigen; dat de bescherming van de voormelde percelen niet de beperking tot gevolg kon hebben van een
recht dat zij niet eens kon uitoefenen; dat
(eiseres) derhalve, nu zij geen rechten had
die het beschermingsbesluit zou beperkt
hebben, niet op grond van artikel 7 van de
wet van 7 augustus 1931 de vergoeding kon
vorderen van de door haar aangevoerde
schade; ( ... ) dat eiseres zich niet kan beroepen op een recht" - namelijk het recht
op exploitatie van de litigieuze percelen waarvan de uitoefening "onderworpen was
aan een wettelijke verplichting die zij niet
is nagekomen; ( ... ) dat uit het voorgaande
blijkt dat het besluit van 8 mei 1978 tot bescherming van het landschap slechts in
schijn de exploitatie van bepaalde percelen, waarvan eiseres eigenaar ofpachter is,
verhinderde; dat de oorzaak van de schade
waarover (eiseres) klaagt, moet worden gezocht in haar eigen nalatigheid, namelijk in
het feit dat zij de vereiste bouwvergunning te laat aangevraagd heeft en, bijgevolg, niet gekregen heeft" en dat eiseres
"dus geen aanspraak kan maken op de in
de wet van 7 augustus 1931 bepaalde vergoeding, aangezien haar rechtsvordering
niet gegrond is",
terwijl artikel 6 van de wet van 7 augustus 1931 bepaalt dat het koninklijk besluit tot bescherming van een landschap
"de beperkingen opsomt, welke gebracht
worden aan de rechten der eigenaars en
welke door behartiging van het nationaal
belang worden opgelegd"; artikel 7 van dezelfde wet het recht erkent van "de eigenaars en overige belanghebbenden (... ) op
een vergoeding ten laste van de Staat voor
het nadeel dat hun wordt berokkend door
de beperkingen van hun recht"; de reglementering die van kracht was v66r het
Waals decreet van 27 oktober 1988 op de
groeven, weliswaar bepaalde dat de exploitant, teneinde een groeve te exploiteren, in
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het bezit moest zijn van een op grand van
het algemeen reglement op de arbeidsbescherming verleende exploitatievergunning en van een op grand van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en
stedebouw verleende vergunning om het relief van de bodem aanzienlijk te wijzigen,
maar daaruit niet volgt dat de eigenaar of
pachter van percelen die, wegens de aard
van de ondergrond, als groeve geexploiteerd kunnen worden, in zijn vermogen
geen recht heeft om die percelen te exploiteren; de afgifte van vergunningen door het
bestuur, namelijk de exploitatie- en de
bouwvergunning, enkel vereist is om dat
recht uit te oefenen; wanneer, zoals het arrest in casu vermeldt, een besluit percelen, waarvan de ondergrond kalksteen bevat, als landschap beschermt, "met het
verbod onder meer om, behoudens vergunning, groeven te exploiteren", het recht van
de eigenaar of pachter van die percelen op
vergoeding voortkomt uit het feit dat de exploitatie van de beschermde percelen
voortaan verboden is, behoudens vergunning, zonder dat de rechter dient na te
gaan of de eigenaar of pachter op het ogenblik van de bescherming in het bezit was
van de voor de uitoefening van zijn
exploitatierecht vereiste vergunningen; het
arrest bijgevolg de beslissing waarbij de
door eiseres op grand van artikel 7 van de
wet van 7 augustus 1931 ingestelde vordering tot toekenning van vergoeding op de
hierboven weergegeven gronden verworpen wordt, niet naar recht verantwoordt :
Overwegende dat uit het arrest en
het bestreden vonnis, waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat eiseres van verweerster op grond van artikel 7 van de
wet van 7 augustus 1931 vergoeding
vordert voor de schade die zij beweert
te hebben geleden ten gevolge : 1°) van
het koninklijk besluit van 8 mei 1978,
waarbij de percelen die eiseres als eigenaar of pachter had bestemd voor de
exploitatie als groeve op grond van besluiten van de bestendige deputatie
van 10 januari 1952 en 3 oktober
1974, als landschap worden beschermd
en waarbij haar onder meer het verbod wordt opgelegd om, behoudens
vergunning, die percelen als groeve te
exploiteren; 2°) van het koninklijk besluit van 1 februari 1979, waarbij eiseres de vergunning geweigerd wordt
om de bij voornoemd koninklijk be-
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sluit van 8 mei 1978 verboden werken te verrichten;
Overwegende dat artikel 7 van de
wet van 7 augustus 1931 op het behoud van de monumenten en landschappen bepaalt dat de eigenaars en
overige belanghebbenden recht hebben op een vergoeding voor de schade
die hen berokkend wordt door de beperkingen van hun recht;
Overwegende dat het arrest, zonder op dat punt bekritiseerd te worden, vaststelt dat eiseres slechts het
recht zou hebben gehad om groeven te
exploiteren, indien ze in het bezit was
geweest van een bouwvergunning die
haar het recht gaf om het relief van de
bodem aanzienlijk te wijzigen en dat
eiseres die vergunning voor de litigieuze parcelen nooit had gekregen;
dat het arrest daaruit besluit dat eiseres onder de vroegere wet niet het
recht had graafwerken te verrichten
op voornoemde percelen;
Dat het hofvan beroep, zonder de in
het middel aangevoerde wetsbepalingen te schenden, beslist dat de oorzaak van de door eiseres aangevoerde
schade niet moet worden gezocht in
het beschermingsbesluit, maar in het
feit dat zij de vereiste bouwvergunning te laat heeft aangevraagd en ze
bijgevolg niet gekregen heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 maart 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
-Advocaten: mrs. Gerard en Simont.
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Nr. 129

1e KAMER- 6 maart 1997

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -BURGERLLJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSING WAARIN
TOEPASSING WORDT GEMAAKTVANEENWETTELIJKE BEPALING- GEEN VASTSTELLING
DAT DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING
ERVAN VERVULD ZIJN.

Een wettelijke bepaling wordt niet geschonden door het feit alleen dat de rechter die
deze wettelijke bepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn,
onverminderd de verplichting voor de
rechter op de conclusie te antwoorden (1).
(Art. 149 Gw.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERVOER
T. COMPAGNIE D'ENTREPRISES C.F.E. N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0170.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 61, § 1, eerste, derde en vijfde lid,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betre:ffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en 7, § 2, van de
wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,
doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot
betaling aan verweerster van het bedrag
van 757.661 frank plus de rente tegen de
overeengekomen rentevoeten en de kosten, en, met wijziging van het beroepen
vonnis, de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij buiten het geding stelt op grond dat: "er op de post van
het vastleggingskrediet voor de aanneming van moderniseringswerken aan de
(1) Cass., 15 okt. 1992, A.R. nr. 9447 (A. C.,
1992, nr. 667).
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Maas te Andenne, in de begroting van (eiser) een krediet van 3.579.174 frank beschikbaar blijft waarmee het bedrag van de
schuldvordering en haar toebehoren kan
worden gedekt" en dat, derhalve "in casu
beslist moet worden dat de verwijlintrest
waarvan (verweerster) de betaling vordert, een v66r 1 januari 1989 ontstane contractuele verplichting (van eiser) is, waarvoor op de begroting een toereikend
vastleggingskrediet overblijft zodat ze uitsluitend ten laste valt van de nationale
overheid",

terwijl, overeenkomstig artikel 61, § 1,
eerste lid, van de bijzondere wet van 16
juni 1989 betre:ffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten, dezen de
rechten en verplichtingen van de Staat
ovememen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij
de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming van de instellingen; de
Staat evenwel, luidens artikel61, § 3, derde
lid, van de bijzondere wet van 16 januari
1989, wat zijn contractuele verplichtingen in het kader van investeringskredieten
betreft, gebonden blijft door de contractuele verplichtingen die hij heeft aangegaan en vastgelegd v66r de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16 januari
1989, dus v66r 1 januari 1989; artikel 61,
§ 1, vijfde lid, van die bijzondere wet eraan toevoegt dat de aldus bedoelde contractuele verplichtingen betrekking hebben op de v66r 1 januari 1989 regelmatig
aangegane vastleggingen, zoals ze blijken uit de boekhouding van de contraleurs der vastleggingen of uit de boekhouding van het Wegenfonds; die boekhoudkundige vastlegging bestaat in de
inschrijving van het bedrag van de ten laste
van de Staat ontstane verplichtingen in het
register van de controleur der vastleggingen; een dergelijke inschrijving tot gevolg heeft dat het gedeelte van de budgettaire toewijzing dat nodig is voor de
uitvoering van de financiele clausules van
de door de Staat aangegane verbintenis,
wordt geblokkeerd; artikel 7, § 2, van de
wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op Rijkscomptabiliteit, die ten tijde van de feiten
van kracht was, bepaalt dat het
vastleggingskrediet het bedrag bepaalt van
de verbintenissen die tijdens het begrotingsjaar mogen worden aangegaan; het arrest bijgevolg, uit de enkele vaststelling dat
er op de post van het vastleggingskrediet
voor de betrokken aanneming een krediet beschikbaar bleef, niet wettig heeft
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kunnen afleiden dat het door verweerster
gevorderde bedrag een verbintenis was die
bleek uit de boekhouding van de contraleurs der vastleggingen, aangezien het bestaan van dat voor het vastleggingskrediet
beschikbare bedrag niet noodzakelijk impliceerde dat het v66r 1 januari 1989 was
ingeschreven in het register van de controleur der vastleggingen :

Overwegende dat het arrest op
grond van artikel 61, § 1, derde en
vijfde lid, van de bijzondere wet van 16
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten beslist dat "de bedoelde contractuele verplichtingen betrekking
hebben op de v66r de inwerkingtreding van de wet regelmatig aangegane vastleggingen, zoals ze blijken uit
de boekhouding van de controleurs der
vastleggingen" en dat "de contractuele verplichtingen van de Staat, met
inbegrip van de overeengekomen interest wegens laattijdige betaling, ten
laste van de Staat blijven ten belope
van de bedragen die in de begroting
vastgelegd zijn v66r de inwerkingtreding van (bedoelde) bijzondere wet
..."·'
Overwegende dat het middel aanvoert dat artikel61, § 1, derde lid, van
de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, in
casu niet kan worden toegepast op
grond dat het arrest niet uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat het vastleggingskrediet in het register van de
controleurs der vastleggingen was ingeschreven v66r 1 januari 1989;
Overwegende dat een wetsbepaling niet wordt geschonden alleen door
het feit dat de rechter, die genoemde
bepaling van toepassing verklaart, niet
vaststelt dat alle voorwaarden voor de
toepassing ervan zijn vervuld, onverminderd de verplichting van de rechter om op de conclusies te antwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. van.Hecke en
Simont.

Nr. 130
1e

KAMER-

7 maart 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE-AANSLAGTERMITJNEN
- 'IERMITJN VAN DRIE JAAR- HOGERE BELASTING DAN DEZE BLIJKEND illT DE AANGIFTEFOUT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUURINKOMSTENBELASTINGEN AANSLAGPROCEDURE- FORFAITAIRE GRONDSLAGEN
VAN AANSLAG- WIJZIGING IN OVERLEG MET
BEDRIJFSGROEPERING NA INDIENING VAN
AANGIFTE - GEVOLG.

3o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERINGVERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN- FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VAN AANSLAG- WIJZIGING IN OVERLEG
MET BEDRIJFSGROEPERING NA INDIENING
VAN AANGIFTE- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK
BESTUUR

1" De aanslagtermijn van drie jaar vast-

gesteld bij art. 259, eerste lid, W.I.B.
(1964), geldt niet alleen bij niet-aangifte
of bij laattijdige overlegging van aangifte, maar ook wanneer de verschuldigde belasting hager is dan de belasting met betrekking tot de belastbare
inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken
van een aangifteformulier dat voldoet aan
de vorm- en termijnvereisten, gesteld
hetzij bij de artt. 214 tot 218, hetzij bij ter
uitvoering van art. 220 genomen bepalingen : hiertoe is niet vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen van het
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aangifteformulier. (Art. 259, eerste lid,
W.I.B., thans art. 354, eerste lid, W.I.B.
1992.)
2° en 3° Geen schending van het beginsel

van behoorlijk bestuur kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat
een belastingplichtige wiens belastbare inkomsten bij gebrek aan bewijskrachtige
gegevens door het bestuur op grand van
het bepaalde in art. 248, tweede lid,
W.I.B., worden vastgesteld, uit het feit dat
zijn aangifte voor het aanslagjaar in
kwestie reeds was ingediend op het tijdstip dat de tevoren vastgestelde forfaitaire
grondslagen van aanslag in overleg met
de betrokken bedrijfsgroepering zijn gewijzigd, niet het recht put om zijn belastbare bedrijfsinkomsten te zien bepalen op
basis van eerder vastgestelde forfaitaire
grondslagen van aanslag (1). (Art. 248,
tweede lid, W.I.B., thans art. 342, § 1,
tweede lid, W.I.B. 1992.)
(D'HONDT E.A.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.94.0010.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1993 op verwijzing gewezen door het H~fvan Beroep te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof van
3 mei 1991;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 354, 1° van het
Wetboek der inkomstenbelastingen, zoals
van toepassing tijdens aanslagjaar 1983
(oud artikel 259, 1°),
doordat het arrest beslist dat de verlenging van de aanslagtermijn (tot 3 jaar) te
dezen haar reden niet vindt in het sanctioneren van de nalatige belastingplichtige, maar in de noodzaak voor de administratie, een wijzigingsprocedure in te
zetten volgens de regels en met inachtname van de termijnen in de wet daartoe
bepaald, met het oog waarop de wetgever
het opportuun geacht heeft de aanslagtermijn te verlengen zoals voorzien in artikel259, 1° Wetboek der inkomstenbelas(1) Zie Cass., 3 mei 1991, A.R. nr. F.1865.N
(A. C., 1990-91, nr. 456).

Nr. 130

tingen (thans artikel354, 1"); dat daarbij
uit geen enkele wettekst volgt dat de geldigheid van een aanslag binnen de bijzondere aanslagtermijn van artikel 259, 1°
Wetboek der inkomstenbelastingen (thans
artikel 354, 1 °) afhangt van de (mogelijkheid tot) vaststelling binnen de gewone
aanslagtermijn van het voorhanden zijn
van een van de voorwaarden voor het verlengen ervan; het arrest dus impliciet maar
zeker aanneemt dat de reden voor de verlenging van de aanslagtermijn tot 3 jaar
niet noodzakelijk een sanctie is lastens de
nalatige belastingplichtige,
terwijl krachtens artikel 354, 1° Wethoek der inkomstenbelastingen de aanslagtermijn uitgebreid wordt tot 3 jaar vanaf 1
januari van het aanslagjaar in geval van
niet-aangifte, laattijdige overlegging van
aangifte ofwanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting m.b.t. de
belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten; dit
artikel een uitzonderingsbepaling is op de
normale aanslagtermijn voorzien in de artikelen 353 tot 359 Wetboek der inkomstenbelastingen, en dus restrictief moet
worden gei:nterpreteerd; dit artikel derhalve niet anders kan uitgelegd worden dan
dat de uitbreiding van de aanslagtermijn
enkel het gevolg kan zijn van een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige zelf, nl. het niet-indienen van de aangifte, het laattijdig indienen ofhet verkeerd
aangeven van inkomsten of aftrekbare of
verrekenbare posten,
en terwijl uit artikel 354, 1° Wetboek der
inkomstenbelastingen eveneens volgt dat de
aldaar vermelde voorwaarden moeten vervuld zijn op het ogenblik dat de aangifte
werd ingediend, of had moeten worden ingediend, zodat het arrest, dat niet alleen
aanneemt dat artikel 354, 1° Wetboek der
inkomstenbelastingen dergelijke vereiste
niet bevat en aldus impliciet maar zeker
aanneemt dat de aanslagtermijn tot 3 jaar
kan uitgebreid worden wanneer het verschil tussen de aangegeven en de zgn. verschuldigde belasting te wijten is aan het retroactief toepassen van een achteraf
gewijzigd forfait, maar bovendien dat uit
geen enkele wettekst volgt dat de geldigheid van een aanslag binnen de bijzondere aanslagtermijn van artikel 354, 1°
Wetboek der inkomstenbelastingen afhangt van de (mogelijkheid tot) vaststelling binnen de gewone aanslagtermijn van
het voorhanden zijn van een van de
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voorwaarden van dit artikel, artikel 354, 1'
van het wetboek der inkomstenbelastingen schendt :

Overwegende dat artikel 259, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals te
dezen van toepassing, niet alleen geldt
bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van aangifte, maar ook wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking
tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en
termijnvereisten, gesteld hetzij bij de
artikelen 214 tot 218, hetzij bij ter uitvoering van artikel 220 genomen bepalingen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, meer bepaald het
beginsel van het opgewekt vertrouwen en/of
het beginsel van het recht op rechtszekerheid,
doordat het arrest beslist dat de administratie het bewijsmiddel, dat bestaat uit
de toepassing van een forfaitaire grondslag van aanslag, bekomen na overleg met
de betrokken bedrijfsgroepering, mag aanwenden met toepassing van de op het ogenblik van de aanwending van het bewijsmiddel vastgestelde grondslagen; dat de
administratie zichzelf niet heeft verbonden door het toepassen van dit forfait, evenmin als bij een individueel akkoord, en het
haar toegelaten blijft de wijzigingsprocedure door te voeren, met het oog op
het vestigen van de aanslag in overeenstemming met het forfait zoals het uiteindelijk in overleg met de representatieve
beroepsvereniging voor het betrokken
aanslagjaar werd vastgesteld,
terwijl dit forfait ingegeven is om tegemoet te komen aan moeilijkheden die sommige beroepscategorieen ondervinden bij
het bepalen van hun belastbare basis, en
berust op een wettelijk voorzien overleg tussen de administratie en de betrokken
bedrijfsgroepering, en de betrokken belastingplichtige wettelijk gerechtigd is zijn belastbare inkomsten te bepalen en aan te geven op grond van deze forfaitaire grondslag;
de toepassing van deze forfaitaire basis dan
ook tegenstelbaar is zowel aan de administratie (behoudens een in de commentaar
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voorziene uitzonderlijke situatie, nl. wanneer zij kan aantonen dat de werkelijke belastbare inkomsten aanzienlijk hoger zijn
dan deze op grond van de forfaitaire grondslag van aanslag), als aan de belastingplichtige, en heiden het volledig forfait moeten aanvaarden, en niet enkel de voor hen
gunstige bestanddelen; deze principes ten
deze moeten toegepast worden op het forfait, zoals het bestond op het ogenblik van
de aangifte; zij derhalve impliceren dat verzoeker, die gebruik maakt van dit forfait zoals het bestond op het ogenblik van de aangifte, ook terecht mocht aannemen dat hij
zou belast worden op grond van dit forfait; de administratie aldus een zeker vertrouwen heeft gewekt waarop verzoeker
mocht voortgaan; zij derhalve de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur schendt,
meer bepaald het vertrouwensprincipe, door
achteraf deze forfaitaire grondslag van aanslag te wijzigen en deze gewijzigde (verhoogde) grondslag retroactief toe te passen op verzoeker, zodat het arrest, dat
beslist dat de administratie het bewijsmiddel (de forfaitaire grondslag van aanslag)
mag aanwenden zoals het zich voordoet
met toepassing van de op het ogenblik van
de aanwending (controle) van het bewijsmiddel vastgestelde grondslagen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
schendt, meer bepaald het beginsel van het
opgewekt vertrouwen, ook genoemd het
recht op rechtszekerheid :

Overwegende dat een belastingplichtige wiens belastbare inkomsten bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens
door het bestuur op grond van het bepaalde in artikel 248, tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) worden vastgesteld, uit
de enkele omstandigheid dat zijn aangifte voor het aanslagjaar in kwestie
reeds was ingediend op het tijdstip dat
de tevoren vastgestelde forfaitaire
grondslagen van aanslag in overleg
met de betrokken bedrijfsgroepering
zijn gewijzigd, niet het recht put om
zijn belastbare bedrijfsinkomsten te
zien bepalen op basis van eerder vastgestelde forfaitaire grondslagen van
aanslag;
Dat het beginsel van behoorlijk bestuur tot geen andere' oplossing
dwingt;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
7 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert; J. Speecke, Kortrijk.

Nr. 131
1e KAMER - 7 maart 1997

INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEPAMBTSHALVE MIDDELEN.

Het hof van beroep, dat in eerste en laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige moet behandelen, moet, wegens het karakter van openbare orde van
de belastingen, zelf, binnen de perken van
het aanhangig gemaakte geschil, in feite
en in rechte uitspraak doen; het mag
ambtshalve middelen opwerpen en eigen redenen aanvoeren, hetzij om te verantwoorden dat de juiste hefting is vastgesteld, hetzij om, integendeel, de
bestreden beslissing te vernietigen (1).
(Art. 278 W.I.B., thans art. 377 W.I.B.
1992.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VANDE MOORTEL)
ARREST

(A.R. nr. F.94.0014.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het middel, gesteld ttls volgt :
(1) Cass., 14 feb. 1986, A.R. nr. F.l227.N (A. C.,
1985-86, nr. 388).
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schending van artikel278 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen zoals
van toepassing voor de aanslagjaren 1976
en 1977,
doordat het hof, na te hehhen vastgesteld dat de vergoedingen die toekomstig
verweerder samen met zijn hroer ontving
voor de verkoop van klei aan de N.V. Steenhakkerijen Vande Moortel, waarin hij samen met zijn hroer de helangrijkste aandeelhouder is, niet helasthaar zijn als
winsten omdat niet is aangetoond dat toekomstig verweerder een "bedrijf' uithaatte
in de zin van artikel 20, 1° van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen, weigert in te gaan op de door de administratie in conclusies geformuleerde vraag om na
te gaan of de inkomsten helasthaar zijn in
toepassing van artikel 67, 1° W.I.B. omdat het wel om eigen redenen de aanslag
mag handhaven op grond van de materiele elementen die de taxatieamhtenaar in
aanmerking heeft genomen, maar de
helastinggrondslag niet mag wijzigen,
terwijl het hof van heroep, wanneer het
kennis neemt van het heroep van een helastingplichtige tegen een heslissing van de
directeur der directe belastingen, wegens
het feit dat de helastingen de openhare orde
raken, ter hepaling van de helastingschuld
verplicht is, hinnen de perken van het aanhangig gemaakte geschil, uitspraak te doen
over de grond van de zaak en inzonderheid, volgens de gegevens van de zaak, in
feite en in rechte het hedrag van de
helastingschuld moet heoordelen en uit deze
verplichting volgt dat het hofvan heroep,
op grond van dezelfde materiele elementen, om eigen redenen een aanslag geheel
of gedeeltelijk kan handhaven zonder de
grenzen van het geschil te overschrijden,
zodat het hof (van heroep), door te weigeren na te gaan of de door toekomstig verweerder ontvangen vergoedingen, die ten
onrechte werden helast als hedrijfsinkomsten in de zin van artikel 20, 1°, van het
Wethoek van de Inkomstenhelastingen, belasthaar zijn in toepassing van artikel 67,
1', van voormeld Wethoek, zijn rechtsmacht onvoldoende heeft uitgeput en derhalve artikel 278 van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen heeft geschonden :

Overwegende dat, krachtens artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), het hof
van beroep, dat in eerste en laatste
aanleg het beroep van de belastingplichtige moet behandelen, wegens het
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karakter van openbare orde van de belastingen, zelf, binnen de perken van
het aanhangig gemaakte geschil, in
feite en in rechte uitspraak moet doen;
dat het ambtshalve middelen mag opwerpen en eigen redenen mag aanvoeren, hetzij om te verantwoorden dat
de juiste heffing is vastgesteld, hetzij om, integendeel, de bestreden beslissing te vernietigen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de betwisting of de bedoelde
inkomsten diverse inkomsten waren
dan wel bedrijfsinkomsten, aanhangig was voor de directeur;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het hofvan beroep "slechts kan onderzoeken of de taxatie welke voorligt gerechtvaardigd is; dat het echter niet kan onderzoeken of de
bedoelde inkomsten vallen onder deze
opgesomd in de artikelen 20, 3·, en/of
67, 1· van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen daar het wel om eigen redenen de aanslag mag handhaven op grond van de materiele
elementen die de taxatieambtenaar in
aanmerking heeft genomen, maar dat
het de belastinggrondslag niet mag
wijzigen"; dat het aldus de aangewezen wetsbepaling schendt;
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Nr. 132
3e KAMER- 10 maart 1997

1° RECHTBANKEN -

BURGERLlJKE ZAKEN- ALGEMEEN- FElTEN EN REDENENAMBTSHALVE AANVULLING- VOORWAARDEN.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN- FElTEN EN REDENENAMBTSHALVE AANVULLING- VOORWAARDEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN lNBEGREPEN)- FElTEN EN REDENENAMBTSHALVE AANVULLING- VOORWAARDEN.

1o, 2° en 3° De rechter moet de juridische
aard van de door de partijen aangevoerde
feiten onderzoeken en, ongeacht de benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij
geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd,
dat hij noch het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij
daarbij de rechten van de partijen eerbiedigt. (Art. 1138, 2°, Ger.W.) (1)
(VANDOORNE T. ARTESSUTO N.V)
ARREST

Dat het middel gegrond is;

(A.R. nr. S.96.0093.N)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de bestreden aanslag teniet doet en de teruggave beveelt van het eventueel
teveel ge'inde met rente; 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 Brussel.
7 maart 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. FarrierGelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1995 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6, § 1, van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
149, van de gecotirdineerde Grondwet van
1994,1134,1142,1144,1319,1320,1322,
1382, 1383, van het Burgerlijk Wetboek, 1,
(1) Zie Cass., 9 feb. 1995, A.R. nr. C.93.0468.N
(A. C., 1995, nr. 81), en in strafzaken: Cass., 30
mei 1995, A.R. nr. P.94.0473.N (A.C., 1995, nr.

263).
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6, 20,1", 3", 37, § 1, van de wet van 3 juli
1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten, 127, van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 21 december 1988 houdende
de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor
de rechten van de verdediging en van het
beschikkingsbeginsel,
doordat het bestreden arrest de door eiseres tegen verweerster ingestelde vordering tot betaling van 432.000 fr. brutoloon als ongegrond afwijst op volgende
gronden : De vordering van eiseres werd in
de dagvaarding als volgt uiteengezet: Eiseres heeft op basis van de duidelijke in de
overeenkomst door verweerster aangegane verbintenis recht op een vergoeding
van 6 maanden brutoloon. Bovendien
diende verweerster indien er na 6 maanden een opzegging gebeurde, een
opzeggingsperiode in acht te nemen van 3
maanden. Eiseres heeft dan ook recht op
een opzeggingsvergoeding gelijk aan 3
maanden brutoloon. Deze vordering kan
niet toegekend worden. Er kan immers
geen vergoeding van zes maanden brutoloon, noch een opzeggingsvergoeding toegekend worden aan een persoon die geen
werknemer is. Zowel uit art. 125 van het
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 21 december 1988 houdende de organisatie van
de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, als uit de tekst van overeenkomst tussen partijen, inzonderheid uit artikel1 van
deze overeenkomst afgesloten op 12 maart
1992, blijkt dat het gaat om een overeenkomst voor beroepsopleiding. Waar verweerster de .verbintenis aangaat in art. 2f
van deze overeenkomst : "de cursist vanaf
de eerste kalenderdag na de opleiding in
dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur" gaat het om
een contractbelofte. Een contractbelofte is
een contract waarbij een van de partijen
zich definitief jegens de andere partij verbindt om met haar in de toekomst, zo zij
dat wenst, een bepaald contract afte sluiten waarvan de hoofdclausules reeds vaststaan. Ter zake zijn alle elementen van een
contractbelofte voorhanden: verweerster
verbindt zich eenzijdig een arbeidsovereenkomst af te sluiten vanaf de eerste
kalenderdag na de opleiding met eiseres als
deze zulks wenst. Reeds op 12 maart 1992,
datum van het afsluiten van de contractbelofte staan de hoofdclausules vast : het
gaat om een arbeidscontract van onbepaalde duur waaraan ten vroegste een
einde mag gemaakt worden na verloop van
een tijd overeenstemmend met de duur van
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de opleiding, onverminderd de wettelijke
bepalingen betreffende het beeindigen van
de arbeidsovereenkomsten om een dringende reden. Een contractbelofte is reeds
een overeenkomst met dwingende kracht.
Het gaat om een contract sui generis,
voorafgaandelijk aan een ander contract (in
casu de arbeidsovereenkomst) en waarvan zij gescheiden is en autonoom. Wanneer de tegenpartij (eiseres) de belofte aanvaardt, gaat de contractbelofte over in een
contract en komt het voorziene contract tot
stand, zonder terugwerkende kracht. Er is
dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst, doch enkel van een contractbelofte.
Dit wordt bewezen door de feiten in concreto : er is nog geen arbeidsovereenkomst
in dat stadium omdat de overeenkomst in
de loop van de opleiding door de V.D.A.B ..
kan beeindigd worden (in welk geval de
verbintenis van de onderneming valt), de
(toekomstige) werknemer verbindt zich niet
om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Loon is de tegenprestatie van arbeid
die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht. Vermits eiseres zich
niet kan beroepen op een arbeidsovereenkomst kan de eerste rechter dan ook geen
vergoeding van zes maanden brutoloon en
evenmin een "minimale opzegtermijn" van
drie maanden toekennen. Er is immers
geen arbeidsovereenkomst tussen partijen die zou toelaten tot een dergelijke conclusie te komen, en de onderneming (verweerster) is geen werkgever. Op te merken
valt nog dat de overeenkomst voor beroepsopleiding dd. 12 maart 1992, alsook het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 21 december 1988 hierboven reeds geciteerd,
geen dergelijke vergoeding voorziet vanwege de ondernemer tegenover de cursist
en ook geen andere vergoeding. Enkel voorziet artikel 127 lid 1, van voormeld besluit een sanctie van de V.D.A.B. tegen de
ondernemer. Tevens dient opgemerkt dat de
vraag of eiseres een vordering tot schadevergoeding zou kunnen instellen uit hoofde
van de (niet) volledige naleving van de overeenkomst tot beroepsopleiding, hier niet
aan de orde is. Het Hof mag immers het
voorwerp van de vordering niet wijzigen,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest de door eiseres ingestelde vordering tot
betaling van 6 maanden brutoloon en een
opzeggingsvergoeding van 3 maanden als
ongegrond heeft afgewezen omdat eiseres
geen werknemer is daar het enerzijds gaat
om een overeenkomst voor beroepsopleiding en anderzijds deze laatste enkel een
contractbelofte voorziet om een arbeidscontract af te sluiten maar er geen
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dergelijk contract afgesloten werd en loon
tegenprestatie van arbeid is, en omdat geen
dergelijke of andere vergoeding wordt voorzien door de overeenkomst voor beroepsopleiding of door het besluit van 21 december 1988; dat verweerster dit verweer voor
de rechters over de grond der zaak niet
heeft ingeroepen en eiseres zich daartegenover niet heeft kunnen verdedigen; zodat het bestreden arrest. de rechten van
verdediging van eiseres alzo miskend heeft
(schending van art. 6, § 1, van het Verdrag van 4 november 1950, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied van
de verdediging),
tweede onderdeel, eiseres uitdrukkelijk
staande hield, zowel in haar tweede appelconclusie (blz. 3, sub no 4, lid 4) als in haar
in eerste aanleg genomen conclusie (blz. 6,
sub no 10, lid 2) dat de verbintenis vanwege verweerster, na het einde der beroepsopleiding met eiseres een arbeidscontract van onbepaalde duur te sluiten, een
wettelijke verplichting is, voorzien bij artikel125 van het Besluit van 21 december 1988; dat aan de hand van deze wettelijke verplichting eiseres het bestaan van
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur bewijst; dat het bestreden arrest op
dit verweer, gesteund op het karakter van
wettelijke verplichting in hoofde van verweerster om met eiseres een arbeidscontract af te sluiten, niet geantwoord heeft
(schending van art. 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 1994),
derde onderdeel, de bij artikel 127 van
het Besluit van 21 december 1988 ten laste
van verweerster voorziene verplichting, onmiddellijk na het einde van de opleiding,
met eiseres een arbeidsovereenkomst te
sluiten voor onbepaalde duur, van dwingend recht is en door verweerster ook contractueel werd gesloten; dat de nietuitvoering van deze verplichting, die in
hoofde van verweerster een belofte tot contracteren uitmaakt, aan eiseres het recht
geeft ten laste van verweerster herstel in
natura te vorderen, zodat eiseres gerechtigd was 6 maanden loon en 3 maanden
opzegvergoeding, die zij gedorven had, van
verweerster te vorderen (schending van art.
127 van het Besluit van 21 december 1988,
1, 6, 20, 1", 32, 3°, 37, § 1, van de wet van
3 juli 1978, 1134, 1142, 1144, van het Burgerlijk Wetboek); dat eiseres eveneens,
moest er geoordeeld worden dat de tekortkoming van verweerster in haren hoofde
een burgerlijke fout is, gerechtigd is op loon
en opzegvergoeding als herstel in natura
(schending van art. 127, van het Besluit
van 21 december 1988, 1, 6, 20, 1", 3°, 32,
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3°, 37, § 1, van de wet van 3 juli 1978, 1382,
1383, van het Burgerlijk Wetboek); dat het
bestreden arrest derhalve ten onrechte
geoordeeld heeft overeenkomstig het
beschikkingsbeginsel de vordering van eiseres te moeten afwijzen; dat eiseres immers de betaling gevorderd heeft van brutoloon en vergoeding, waarop zij gerechtigd
was als schadevergoeding in natura wegens de niet uitvoering door verweerster
van haar wettelijke en conventionele verplichting een arbeidscontract met haar af
te sluiten (schending van het beschikkingsbeginsel),
vierde onderdeel, eiseres in haar gedinginleidend exploot de betaling vorderde van
432.000 fr. brutoloon en opzegvergoeding
niet wegens gepresteerde arbeid, maar wegens het feit dat verweerster geweigerd had
haar tewerk te stellen; dat eiseres zich derhalve niet enkel op een arbeidscontract beriep, maar eveneens op de niet-uitvoering
der contractbelofte, zodat het bestreden arrest de bewijskracht van het inleidend exploot heeft miskend door te stellen dat geen
vergoeding werd gevraagd voor de niet uitvoering der verplichting van verweerster
(schending van art. 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en het
beschikkingsbeginsel de rechters niet verhinderde de vordering toe te kennen (scherrding van het beschikkingsbeginsel), zodat het bestreden arrest de in het middel
aangewezen bepalingen en algemene
rechtsbeginselen geschonden heeft :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter de juridische aard van de door de partijen
aangevoerde feiten moet onderzoeken, en ongeacht de benaming die de
partijen daaraan hebben gegeven, de
door hen aangevoerde redenen ambtshalve mag aanvullen op voorwaarde
dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem
regelmatig zijn overgelegd, dat hij
noch het voorwerp noch de oorzaak
van de vordering wijzigt en dat hij
daarbij de rechten van de partijen eerbiedigt;
Overwegende dat het onderdeel niet
aanvoert dat het voorwerp of de oorzaak van de vordering zijn gewijzigd
noch dat het beschikkingsbeginsel is
geschonden;
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Overwegende dat het arrest steunt
op de tussen de partijen gesloten overeenkomst van 12 maart 1992;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
steunt op ambtshalve voorgedragen redenen die uit regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten zijn afgeleid; dat het arbeidshof aldus het
recht van verdediging niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar artikel 125 van het besluit van de Vlaamse Executieve van
21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en
de beroepsopleiding, overweegt dat de
verbintenis van verweerster onder artikel 2f van de overeenkomst om eiseres vanaf de eerste kalenderdag na
de opleiding in dienst te nemen met
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur een contractbelofte uitmaakt;
Dat het arrest zodoende de conclusies van eiseres beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
steunt op de stelling dat de nietuitvoering door verweerster van haar
dwingende wettelijke verplichting om
onmiddellijk na het einde van de opleiding met eiseres een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te
sluiten, eiseres het recht geeft 6 maanden loon en 3 maanden opzeggingsvergoeding te vorderen;
Overwegende dat artikel 127 van
het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988, enige bepaling waarvan de schending aan- ·
gaande die grief wordt aangevoerd,
met die grief geen verband houdt;
Overwegende dat de aangevoerde
miskenning van het beschikkingsbeginsel geen zelfstandige grief is
maar geheel is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 127 van voornoemd besluit;
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Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat eiseres geen vergoeding
vraagt voor de niet-uitvoering van de
verplichting van verweerster;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel verder niet preciseert hoe en waardoor
het arrest het beschikkingsbeginsel
miskent;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 maart 1997 - 3" kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Houtekier.
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3" KAMER -10 maart 1997

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
- WACHTTIJD- OVERGANG VAN STELSELARBEIDSDAGEN- GEUJKSTELLING- ZIEKTEUITKERING.

Zo de jonge werknemer werkloosheidsuitkeringen aanvraagt en hij bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening onder het
"stelsel volgens hetwelk hi} laatst vergoed werd" geregistreerd staat onder het
stelsel van de wachtuitkeringen, kunnen voor de berekening van zijn wachttijd de dagen, welke vergoed werden in
toepassing van de wetgeving op de ziekteen invaliditeitsverzekering, niet in aanmerking genomen worden. (Artt. 30, 40
en 42 Werkloosheidsbesluit 1991.)
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(R.VA. T. VAN KEMMEL)

ARREST

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1996 door het
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
gewezen;
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een referteperiode van 10 maanden), (eiser) geen toepassing kan maken van artikel 42 van het koninklijk besluit, dat een
uitzonderingssituatie voorziet, namelijk die
van de werknemer, die opnieuw uitkeringen aanvraagt en die vrijgesteld wordt van
wachttijd en opnieuw toegelaten wordt tot
het stelsel volgens hetwelk hij laatst vergoed werd; dat·(verweerster) nooit op artikel 42 beroep heeft gedaan en geen vrijstelling van wachttijd heeft gevraagd, dat
(eiser in dit geval toepassing moest gemaakt hebben van de algemene regel van
artikel30; dat als (verweerster) voldoet aan
de voorwaarden van artikel 30 om recht te
hebben op werkloosheidsuitkeringen, er
geen reden bestaat om toepassing te rnaken van artikel 42, dat enkel het recht op
wachtuitkeringen verleent; dat er geen wettelijke basis voorhanden die (eiser) oplegt de minst gunstige wettelijke regeling
op (verweerster) toe te passen,

Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 30 in het bijzonder het eerste lid, 40 en 42 § 1 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering
(B.S., 31 december 1991; hierna afgekort:
het Werkloosheidsbesluit) (artikel 30 zoals van kracht v66r de vervanging van het
eerste lid bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 27 december 1993, B.S., 31 december 1993);
terwijl, eerste onderdeel, de jonge werkdoordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiser ongegrond verklaarde en nemer die wachtuitkeringen geniet toegehet vonnis bevestigde dat de beslissing van laten wordt tot het recht op werkloosheids20 juli 1993, zoals door de gewestelijke uitkeringen indien hij voldoet aan de
werkloosheidsdirecteur getroffen, heeft ver- voorwaarden van de artikelen 30, 31, 32 of
nietigd, en zodoende voor recht heeft ge- 33 van het Werkloosheidsbesluit (artikel40
zegd dat verweerster wel gerechtigd is op lid 1 Werkloosheidsbesluit); artikel 30 van
werkloosheidsuitkeringen vanaf 10 fe- het Werkloosheidsbesluit aldus vereist dat
bruari 1993 voor zover zij aan alle andere de aanvrager van werkloosheidsuitkerintoelaatbaarheids- en toekennings- gen bewijst een wachttijd van een aantal
voorwaarden voldoet, en zulks op grond van arbeidsdagen te hebben doorlopen in een
de volgende overwegingen : "(. .. ) dat reke- referteperiode van 10 maanden; voor de
ning houdende met het feit dat in casu (ver- jonge werknemer die wachtuitkeringen geweerster) werkloosheidsuitkeringen heeft niet, de dagen waarvoor een uitkering in
aangevraagd na een periode van voltijdse toepassing op de verplichte ziekte- en
tewerkstelling, (eiser) deze aanvraag diende invaliditeitsverzekering werd toegekend,
te onderzoeken op grond van de algemene niet in aanmerking komen voor de bereregel van artikel 30 van het K.B. van 25 kening van het vereiste aantal arbeidsnovember 1991, temeer daar door (ver- dagen (artikel 40 lid 2 van het
weerster) geen vrijstelling van wachttijd Werkloosheidsbesluit); eiser had Iaten gelwerd gevraagd; (. .. ) dat de eerste rechter te- den dat verweerster, die aanvankelijk
recht opmerkt dat het feit dat (verweerster) wachtuitkeringen had genoten en na een
v66r haar voltijdse tewerkstelling wacht- periode van voltijdse tewerkstelling wilde
uitkeringen genoot, slechts van belang is in- overgaan naar het financieel gunstiger stelgeval betrokkene onvoldoende arbeids- en/of sel van de werkloosheid, slechts tot dit stelgelijkgestelde dagen kon bewijzen, wat in sel kon toegelaten worden voorzover zij het
huidige betwisting niet het geval is;(. .. ) dat vereiste aantal arbeidsdagen bewees, met
(verweerster) overeenkomstig artikel30 van dien verstande dat overeenkomstig hogerhet K.B. van 25 november 1991, als vol- vermeld artikel 40 lid 2 de dagen waartijds werkneemster bewijst een wachttijd te . voor een ziekte-uitkering werd toegekend
hebben doorlopen met het vereiste aantal niet in aanmerking konden genomen worarbeidsdagen in de referteperiode van 10 den; gelet op de vaststelling dat verweerster
maanden; (. .. ) dat aldus met de eerste rech- v66r haar voltijds tewerkstelling wachtter dient geoordeeld dat, als (verweerster) uitkeringen genoot, het arbeidshof dervoldoet aan de algemene regel van arti- halve had moeten nagaan of haar overkel30 van het K.B. van 25 november 1991 gang naar het stelsel van de werkloosheid
en bewijst een wachtperiode doorlopen te wel mogelijk was overeenkomstig artikel 40
hebben met het vereiste aantal arbeids- van het Werkloosheidsbesluit; het arbeidsdagen (in haar geval 156 arbeidsdagen in hof evenwel oordeelt dat "het feit dat
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verweerster wachtuitkeringen genoot
slechts van belang is ingeval betrokkene
onvoldoende arbeids- en/of gelijkgestelde
dagen kon bewijzen, wat in huidige betwisting niet het geval is" en dat eiser in dit geval toepassing moest gemaakt hebben van
de algemene regel van artikel 30; het
arbeidshof aldus ten onrechte besluit dat,
"als (verweerster) voldoet aan de algemene regel van artikel 30 van het K.B. van
25 november 1991 en bewijst een wachtperiode doorlopen te hebben met het vereiste aantal arbeidsdagen (in haar geval
156 arbeidsdagen in een referteperiode van
10 maanden), (eiser) geen toepassing kan
maken van artikel 42 van het K.B. (... )"; zodat het arrest niet wettig verantwoord is,
nu het de wettelijke bepaling van artikel 40
lid 1 en lid 2 dat de overgang van het stelsel van wachtuitkeringen naar werkloosheidsuitkeringen regelt, miskent door het
feit dat verweerster voor haar voltijdse tewerkstelling wachtuitkeringen genoot als
niet pertinent bij de beoordeling af te wijzen en door aan te nemen dat de aanvraag
van verweerster op werkloosheidsuitkeringen door eiser diende te worden onderzocht louter op grond van de algemene regel van artikel 30 van het Werkloosheidsbesluit (schending van de artikelen 30 en
40 van het Werkloosheidsbesluit);
en terwijl, tweede onderdeel, eiser wel degelijk ertoe gehouden was de overgang van
verweerster te weigeren nu zij de wettelijke voorwaarden, zoals vervat in artikel 40
van het Werkloosheidsbesluit voor toegang tot de werkloosheid niet vervulde,
doch eiser haar anderzijds wel opnieuw tot
wachtuitkeringen kon toelaten daar aan de
wettelijke voorwaarden daartoe, zoals vervat in artikel 42 van het Werkloosheidsbesluit wel was voldaan; eiser bereid was
in ondergeschikte orde verweerster opnieuw toe te laten in toepassing van artikel 42 van het Werkloosheidsbesluit tot het
stelsel waaronder zij ressorteerde; het arrest evenwel oordeelt dat verweerster toegang had tot het werkloosheidsstelsel op
grond van artikel 30 en dat er derhalve
"geen wettelijke basis voorhanden is die (eiser) oplegt de minst gunstige wettelijke regeling op (verweerster) toe te passen"; het
arrest evenwel uit het oog verliest dat eiser ertoe gehouden is artikel 40 na te leven dat de overgang van het ene naar het
andere stelsel regelt en dat het op grond
van die bepaling was dat eiser beslist heeft
verweerster niet toe te laten tot het
werkloosheidsstelsel omdat zij de wettelijke voorwaarde daartoe, in toepassing van
artikel 40 lid 2 niet vervulde; zodat het ar-
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rest door aan te nemen dat er geen reden
bestaat om toepassing te maken van artikel 42 dat enkel wachtuitkeringen verleent en dat er geen wettelijke basis voorhanden is die (eiser) oplegt de minst
gunstige wettelijke regeling op (verweerster) toe te passen, de artikelen 40 en
42 van het Werkloosheidsbesluit heeft miskend daar deze artikelen de wettelijke basis vormen voor de beslissing van eiser om
verweerster toe te laten tot werkloosheidsuitkeringen doch, in ondergeschikte orde,
wel tot wachtuitkeringen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel40, tweede
lid, Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalt dat, in afwijking van artikel 38
van hetzelfde besluit, niet alleen de
dagen waarvoor een wacht- of
overbruggingsuitkering werd toegekend, maar eveneens waarvoor een
uitkering in toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering werd toegekend, niet in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van
de in artikel 30 van hetzelfde besluit
bedoelde wachttijd;
Overwegende dat deze bepaling van
toepassing is, in het kader van de
"overgang naar een andere uitkering'',
op de jonge werknemer die volgens het
in artikel 42 van hetzelfde besluit bedoelde "stelsel volgens hetwelk hij
laatst werd vergoed", bij eiser geregistreerd staat onder het stelsel van de
wachtuitkeringen;
Overwegende dat het arrest door ten
aanzien van verweerster de dagen mee
in aanmerking te nemen, welke vergoed waren in toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, voor de berekening van de in artikel 30 bedoelde
wachttijd, de bepalingen van artikel 30
en 40 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; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
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Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
10 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht- Advocaat : mr. Simont.
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satie kan worden voorgedragen. (Art. 292,
tweede lid, Ger.W.) (1)
(JET BUSINESS AIRLINES N.V.
T. HENDRICKX-PIRAUX)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0137.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Nr. 134
3e KAMER- 10 maart 1997
1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN- ARBEIDSHOF - SAMENSTELLING- RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN- VROEGERE KENNISNAME - SOCIALE
RECHTER- NIETIGHEID.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTSCOLLEGE SAMENSTELLING- VROEGERE KENNISNAME
- VERBOD- NIETIGHEID.

3o OPENBARE ORDE -

RECHTERLIJKE ORGANISATIE- RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING- VROEGERE KENNISNAME - VERBOD.

4° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- OPENBARE ORDE
- RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING VROEGERE KENNISNAME - VERBOD - NIETIGHEID.

1o Het arrest, mede gewezen door een

raadsheer in sociale zaken die in de hoedanigheid van sociale rechter reeds deel
uitmaakte van de zetel die het bestreden vonnis had geveld, is nietig. (Art.
292, tweede lid, Ger.W.)
2°, 3° en 4° De nietigheid van een gerechtelijke uitspraak, volgend uit de omstandigheid dat deze uitspraak gewezen werd
door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt
reeds kennis nam van de zaak, is gegrond
op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het de openbare orde raakt
en voor het eerst voor het Hof van Cas-

Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 292, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd bij Wet van 13 mei
1955, 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn,
doordat het bestreden arrest werd gewezen in openbare terechtzitting van de
derde kamer van het Arbeidshof te Brussel op 14 mei 1996, waarbij aanwezig waren "Mevrouw A. Scheere: Plaatsvervangend Magistraat", de Heer M. Michiels :
Raadsheer in Sociale Zaken, Als Werkgever, Mevrouw B. "D'Haeze: Raadsheer in
Sociale Zaken, Als Werknemer-Bediende"
(arrest, pp. 8-9); dit arrest uitgesproken
werd op het door verweerster ingestelde hoger beroep tegen het vonnis, gewezen in
openbare terechtzitting van de tweede kamer van de Arbeidsrechtbank te Brussel op
28 juni 1994, waarbij aanwezig waren :
"Mevrouw M.E. Mauroy, Ondervoorzitter,
Voorzitter der Kamer; De heer J. Delfosse,
Rechter in sociale zaken, werkgever; Mevrouw B. D'Haeze, Rechter in sociale zaken, bediende" (vonnis, p. 8),
terwijlluidens artikel 292, tweede lid van
het Gerechtelijk Wetboek het vonnis, dat
gewezen wordt door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een rechterlijk
ambt kennis heeft genomen van de zaak,
nietig is; deze in algemene bewoordingen
geformuleerde regel de openbare orde raakt
(1) Zie Cass., 29 nov. 1996, A.R. nr. C.96.0148.N
(A.C., 1996, nr. 469).
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en van toepassing is op de magistraat die
achtereenvolgens in eerste aanleg en vervolgens als rechter in hoger beroep van de
zaak kennis neemt; het bestreden arrest,
dat werd gewezen door o.m. mevrouw B.
D'Haeze, raadsheer in sociale zaken als
werknemer-bediende, die vroeger reeds van
deze zaak had kennis genomen door als
rechter in sociale zaken als werknemerbediende, mee het beroepen vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Brussel van 28 juni
1994 te hebben gewezen, artikel 292,
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek
schendt en derhalve nietig is; aldus tevens, nu het arrest werd gewezen door een
rechter die reeds in eerste aanleg van de
zaak kennis had genomen, het algemeen
rechtsbeginselluidens hetwelk de rechter onpartijdig moet zijn, wordt miskend en
artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden en 14.1 van het Intemationaal Verdrag van 19 december 1966
inzake burgerrechten en politieke rechten, volgens welke bepalingen eenieder
recht heeft op een eerlijke behandeling van
zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, worden geschonden, zodat het bestreden arrest de artikelen 292, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek, 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
Wet van 13 mei 1955, en 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966
inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981,
alsook het algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk de rechter onafhankelijk en
onpartijdig moet zijn, schendt en derhalve
nietig is:

Overwegende dat artikel 292,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat nietig is het vonnis, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander
rechterlijk ambt kennis heeft genomen van de zaak;
Dat het in dit artikel bepaalde verbod voor de rechter gegrond is op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en essentieel is voor de
rechtsbedeling; dat het aldus de openbare orde raakt en voor het eerst voor
het Hof kan worden voorgedragen;
Overwegende dat blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te

Nr. 135

slaan, de Arbeidsrechtbank te Brussel bij vonnis van 28 juni 1994 uitspraak heeft gedaan over de vordering van verweerster tegen eiseres
betreffende achterstallig loon, aanvullende opzeggingsvergoeding en patronale bijdrage voor maaltijdcheques;
Dat mevrouw B. D'Haeze deel uitmaakte van de zetel die dit vonnis
heeft gewezen;
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over de opzeggingsvergoeding en over de patronale bijdrage voor maaltijdcheques;
Dat mevrouw B. D'Haeze eveneens
deel uitmaakte van de zetel die het arrest heeft gewezen;
Dat aldus het arrest werd gewezen door een raadsheer in sociale zaken die vroeger bij het uitoefenen van
een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak;
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
Arbeidshof te Antwerpen.
10 maart 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Aduocaat : mr. Geinger.
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KAMER-

11 maart 1997

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- AANRANDING VAN DE EERBAARHEID MET GEWELD
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OF BEDREIGINGEN- VEROORDELING- AAN
TE WIJZEN WETSBEPALINGEN.

2° AANRANDING VAN EERBAARHEID
EN VERKRACHTING - AANRANDING
VAN DE EERBAARHEID MET GEWELD OF BEDREIGINGEN- VEROORDELING -AAN TE WIJZEN WETSBEPALINGEN.

1o en 2° Naar recht met redenen omkleed
is de veroordeling wegens aanranding
van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op de persoon van een minderjarige, geen valle zestien jaar oud, die
met betrekking tot de bestanddelen van
het misdrijf de artikelen 373, derde lid,
en 374 Sw. aanwijst, nu voormeld art.
373, derde lid, verwijst naar het eerste lid
van hetzelfde artikel dat dit misdrijf omvat (1). (Art. 149 Gw. en art. 195 Sv.)
(KERSTENS T. DE MEYER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0389.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1995 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
. Gelet op de namens eiser neergelegde 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 op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de appelrechters
eiser veroordelen wegens aanranding
van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op de persoon van
een minderjarige, geen voile zestien
jaar oud; dat zij daarbij, met verwijzing naar het beroepen vonnis, melding maken van onder meer de artikelen 373, derde lid, en 374
Strafwetboek;
Overwegende dat luidens dit laatste artikel aanranding bestaat zodra er
begin van uitvoering is; dat luidens het
(1) Zie Cass., 9 feb. 1982, A.R. nr. 7045 (A. C.,
1981-82, nr. 347).
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derde lid van artikel 373 Strafwetboek, de straf opsluiting van tien tot
vijftien jaar is indien de minderjarige geen voile zestien jaar oud is;
Dat deze bepaling, door een modaliteit van de aanranding der eerbaarheid, gepleegd met geweld of bedreiging, te omschrijven, verwijst naar het
eerste lid van hetzelfde artikel dat dit
misdrijf omvat;
Dat de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en De Gryse.
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2e KAMER- 11 maart 1997

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN -

OVERTREDING VAN DOUANE- EN ACCIJNSWETGEVING- STRAFVORDERING- ONTDOKEN RECHTEN EN ACCIJNZEN- BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- INSTELLEN VAN BEIDE
VORDERINGEN- BEVOEGDHEID.
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2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- STRAFVORDERING- VERSCHILLENDE MISDRLJVEN- EEN ENKELE STRAFMIDDEL DAT OP EEN VAN Dill MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT- ONTVANKELIJKHEID.

1o Zowel de strafvordering wegens frau-

des en misdrijven, waartegen bij de wetten inzake douane en accijnzen straffen
zijn bepaald, als de burgerlijke rechtsvordering strekkende tot betaling van de
rechten en accijnzen worden voor de strafrechter door de administratie van douane
en accijnzen ingesteld. (Artt. 281, 282 en
283 A.W.D.A.)

2° Wanneer wegens verschillende telastleggingen een enkele straf is uitgesproken, is
niet ontvankelijk het middel dat slechts
op een van de in die telastleggingen omschreven misdrijven betrekking heeft, als
de uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door de andere bewezen verklaarde telastlegging (1). (Artt. 411 en
414 Sv.)
(BROODHAERS E.A. T. MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0223.N)

RET HOF; - Gelet op de twee bestreden arresten, respectievelijk op 11
oktober 1995 en 3 januari 1996 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Paul
Broodhaers :
A ............... .
B. tegen het arrest van 3 januari
1996:
Over het eerste middel :
schending van de artikelen 33, 35, 37, 96,
99 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 2, 17, 42, 1", 705, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 279, 280,
281, 283 van het koninklijk besluit dd. 18
juli 1977 houdende coordinatie van de algemene bepalingen betreffende de douane
en accijnzen, bekrachtigd bij wet van 6 juli
1978,
(1) Cass., 29 maart 1994, A.R. nr. P.93.0024.N
(A.C., 1994, nr. 154).
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doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot betaling van : (1) een boete van
14.386.061 frank, hetzij een maal de
waarde van de goederen, (2) de sam van
238.524 frank, zijnde de ontdoken invoerrechten, (3) een bijdrage van 10 frank te
vermeerderen met 1.990 deciemen (4) en de
aangehaalde goederen verbeurd verklaart
en dit op vordering "van de Minister van financien van het Koninkrijk Belgie, wiens
kantoren gelegen zijn te Brussel, Wetstraat 14, vervolging en benaarstiging van
de Directeur der Douane en Accijnzen te
Antwerpen, die voor de gevolgen van deze
akte domicilie kiest in zijn kantoren gelegen te Antwerpen, Kattendijkdok- Oostkaai 22",
terwijl de vordering tot inning van de invoerrechten, accijnzen en bijzondere accijnzen evenals de geldboeten enkel toebehoort aan de rechtspersoon die de Belgische
Staat is, vertegenwoordigd in de uitoefening daarvan door de bevoegde minister
overeenkomstig de artikelen 33, 35, 37, 96,
99 van de Gecoordineerde Grandwet, 42, 1•
en 705 van het Gerechtelijk Wetboek; de
Minister van Financien, de Directeur der
Douanen en Accijnzen of de Administratie der Douanen en Accijnzen, omdat zij
zich niet vereenzelvigen met de rechtspersoon van de Belgische Staat, niet de door
artikel 17 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek vereiste hoedanigheid hebben om
in hun naam de vordering tot inning van de
genoemde rechten in te stellen;
zodat het bestreden arrest eiser niet wettig kon veroordelen tot betaling van de ontdoken rechten en de geldboete en de aangehaalde goederen niet wettig verbeurd kon
verklaren, op de vordering van de Minister van Financien, vervolging en benaarstiging van de Directeur der Douane en Accijnzen, die geen van heiden deBelgische
Staat zijn en de vereiste hoedanigheid missen (schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat, enerzijds, artikel 280 Douane en Accijnzenwet bepaalt dat alle louter civiele zaken,
welke niet gepaard gaan met een vordering tot gevangenisstraf, geldboete
of verbeurdverklaring worden berecht
volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake bevoegdheid en
rechtspleging; dat, anderzijds, artikel281, § 1, van de vermelde wet bepaalt dat alle vorderingen wegens
fraudes en misdrijven, waartegen, bij

r '
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de wetten inzake douane en accijnzen, straffen zijn bepaald, in eerste
aanleg worden gebracht voor de correctionele rechtbank, en, in geval van
hoger beroep, voor het hofvan beroep
van het rechtsgebied, ten einde te worden ge!nstrueerd en berecht overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering;
Dat uit deze bepaling volgt dat de
aangevoerde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek te dezen geen toepassing vinden ten aanzien van de bevoegdheid en de rechtspleging;
Overwegende dat artikel 281, § 2,
Douane en Accijnzenwet bepaalt dat
de hierboven vermelde vorderingen,
welke strekken tot toepassing van hoeten, verbeurdverklaringen ofhet sluiten van fabrieken, voor dezelfde rechtbanken zullen worden aangelegd en
vervolgd, door of in naam van de administratie; dat artikel 263 de administratie toelaat om wegens alle overtredingen van de wet en van de
bijzondere wetten op de heffing der accijnzen te transigeren, zo er verzachtende omstandigheden of dergelijke
kunnen worden aangenomen;
Dat artikel 283 van de vermelde wet
bepaalt dat wanneer de overtredingen, fraudes en misdrijven in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de strafvordering, tevens tot
betaling van rechten of accijnzen, en
alzo tot een civiele aktie aanleiding geven, de kennisneming ervan in beide
opzichten tot de bevoegde strafrechter behoren;
Dat uit beide bepalingen volgt dat
zowel de strafvordering als de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter worden ingesteld door de administratie;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 231 par. 2, 236 par. 1 van het
koninklijk besluit dd. 18 juli 1977 houdende coiirdinatie van de algemene bepalingen betreffende de douane en accijnzen, bekrachtigd bij wet dd. 6 juli 1978, 10
van de Wet dd. 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen, 12, 14 en 149 van de Gecoiirdineerde
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Grondwet en 7.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend op
4 november 1950 te Rome en goedgekeurd
door wet dd. 13 mei 1955,
doordat, na te hebben vastgesteld dat :
(1) eiser vervolgd was om zich schuldig te
hebben gemaakt aan het inreiken van de
aangifte ten verbruik IM 4/80024452 A2K7-5-91 met vermelding onder een verkeerde
benaming van een gedeelte van de ingevoerde goederen, namelijk "origineel
beeldhouwwerk ongeacht materiaal
waarvan vervaardigd" onder tariefpost
9703000000008 terwijl is vastgesteld dat ze
dienden aangegeven (te) worden onder de
tariefposten nader bepaald blz. 2 van het
arrest; (2) als gevolg daarvan, de betaling van de som van 238.524 frank als ontdoken invoerrechten werd gevraagd (3) alsmede de invordering van een geldboete van
14.386.061 frank, zijnde een maal de
waarde van de goederen, (4) en de verbeurdverklaring van de aangehaalde goederen; het bestreden arrest het feit bewezen verklaart en eiser veroordeelt tot
betaling van (1) 14.386.061 frank, zijnde
een maal de waarde van de goederen of 2
maanden vervangende gevangenisstraf (2)
de som van 238.524 frank, zijnde de ontdoken invoerrechten (3) een bijdrage van
tien frank te vermeerderen met 1. 990 deciemen en (4) de aangehaalde goederen verbeurd verklaart", om de reden dat "overeenkomstig artikel 266 A.WD.A." ...
onverminderd de boeten verbeurdverklaringen ten bate van de 8chatkist, zijn de
overtreders, hun medeplichtigen en de voor
het misdrijf aansprakelijke personen soliclair gehouden tot betalen van de rechten
en taksen welke door de fraude aan de
8chatkist werden onttrokken, zo mede van
de eventueel verschuldigde nalatigheidsintresten; dat (eiser) niet kan gevolgd worden wanneer hij stelt dat dit artikel niet toepasselijk zou zijn, nu immers :
- er fraude aangetoond is, het feit een in-·
breuk uitmakende op artikel 236 A.WD.A.,
bestraft overeenkomstig artikel231 par. 2
A.W.D.A.;- door deze fraude rechten en
taksen werden onttrokken aan de 8chatkist;- (eiser) als overtreder- natuurlijke persoon - in aanmerking komt, nu de
rechtspersoon, de N.V. Unicorn, niet strafrechtelijk kan vervolgd worden, maar wel
het orgaan, door wie hij handelt, in casu
(eiser) die in die hoedanigheid vervolgd
wordt",
terwijl, eerste onderdeel, het feit ten laste
gelegd van eiser - d.w.z. de vermelding
onder een verkeerde benaming van de
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ingevoerde goederen - een overtreding uitmaakt op artikel 236 par. 1 A.W.D.A.; die
bepaling voorziet dat de aldus verkeerdelijk aangegeven goederen zullen worden
aangehaald en verbeurd verklaard doch
niet voorziet in een geldboete gelijk aan
eenmaal de waarde van de goederen gesteld op een inbreuk op artikel231 par. 2
A.W.D.A., inbreuk welke verschillend is van
die voorzien in artikel236 par. 1 A.W.D.A.
waarvoor eiser niet was vervolgd en waarnaar dit laatste artikel niet verwijst; de
straffen bepaald door voormeld artikel231
A.W.D.A. oak krachtens artikel 10 van de
wet van 11 september 1962 toepassing vinden in geval van overtredingen en pogingen tot overtreding van de krachtens deze
wet uitgevaardigde bepalingen; artikel 236
par. 1 A.W.D.A. geen bepaling is krachtens de wet van 11 september 1962 uitgevaardigd;
zodat het bestreden arrest, na een inbreuk te hebben weerhouden enkel op artikel 236 par. 1 A.W.D.A., een straf toepast voorzien door een wetsbepaling (231
par. 2A.W.D.A.), die noch rechtstreeks noch
door toedoen van artikel10 van de wet van
11 september 1962 op de weerhouden inbreuk wettelijk is gesteld (schending van
alle bepalingen genoemd in de aanhef behalve artikel 149 van de Gecotirdineerde
Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser wordt vervolgd wegens "het inreiken van de
aangifte ten verbruik (... )met vermelding onder een verkeerde benaming
van een gedeelte van de ingevoerde
goederen ( ... ) terwijl is vastgesteld dat
ze dienen aangegeven te worden als
volgt ( ... )", betreffende goederen die onderworpen waren aan een invoerrecht
ad valorem;
Dat de door verweerder aan eiser
betekende inleidende dagvaarding vermeldt dat het genoemde feit, enerzijds, een overtreding uitmaakt van en
bestraft wordt door artikel 236 Douane
en Accijnzenwet, anderzijds, een overtreding uitmaakt en bestraft wordt
overeenkomstig artikel 231, § 2,
Douane en Accijnzenwet;
Dat eisers aanvoering dat hij niet
werd vervolgd wegens overtreding van
artikel231, § 2, Douane en Accijnzen-
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wet berust op een onjuiste lezing van
de dagvaarding, mitsdien feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat luidens artikel2
van de Wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van
goederen, de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit, de in-, uit- en
doorvoer van goederen kan reglementeren, onder meer door een stelsel van
vergunningen, door de hefting van bijzondere rechten of door de invoering
van formaliteiten zoals het oorsprongscertificaat;
Dat luidens artikel 10, eerste lid,
van vermelde wet overtreding en paging tot overtreding van krachtens
deze wet uitgevaardigde bepalingen
worden gestraft overeenkomstig de artikelen 231, 249 tot 253 en 263 tot 284
Douane en Accijnzenwet;
Overwegende dat de aangifte ten
verbruik van goederen onder een verkeerde benaming ook strafbaar is door
artikel231, § 2, Douane en Accijnzenwet; Overwegende voor het overige dat
het arrest eiser op strafgebied veroordeelt tot een boete gelijk aan de
waarde van de goederen en een vervangende gevangenisstraf van twee
maand en tevens de verbeurdverklaring van de aangehaalde goederen uitspreekt;
Dat deze straf naar recht is verantwoord door de bewezen verklaarde
overtreding in de bewoordingen van de
inleidende dagvaarding en met de verwijzing naar de artikelen in deze dagvaarding aangehaald, onder meer artikel 231, § 2, Algemene Douane en
Accijnzenwet, zodat het onderdeel, in
zoverre het betrekking heeft op de
overtreding van artikel 236, § 1,
Douane en Accijnzenwet, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat - wat de beslissing op de strafvordering betreft de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen

-r
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in acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
11 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bmiuaert.

Nr. 137
2e KAMER- 11 maart 1997

1o INKOMSTENBELASTINGEN -

ALLERLEI- MISDRIJVEN - AANGIFTE DOOR FISCALE AMBTENAREN- NIET AANGEGEVEN FISCALE MISDRIJVEN ADVIES VAN DE
BEVOEGDE GEWESTELIJKE DIRECTEUR- VERVOLGINGEN- BEGRIP.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- MISDRIJVEN -AANGIFTE DOOR FISCALE AMBTENAREN - NIET
AANGEGEVEN FISCALE MISDRIJVEN -ADVIES
VAN DE BEVOEGDE GEWESTELIJKE DIRECTEUR- VERVOLGINGEN- BEGRIP.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

ALLERLEI- MISDRIJVEN- STRAFVORDERINGBEPALING VAN HET W.I.B. 1992 OF VAN EEN BESLUIT TER UITVOERING ERVAN- GESCHIL
AANHANGIG BIJ ANDERE GERECHTELIJKE
OVERHEID- UITSTEL VAN DE UITSPRAAKBEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

1o De procureur des Konings kan slechts

een vervolging instellen wegens fiscale
misdrijven inzake directe belastingen
welke hem niet werden bekendgemaakt
ingevolge een klacht of een aangifte gedaan door daartoe behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen van het Ministerie van
Financien, voor zover hi} voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur der directe belastingen heeft
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gevraagd; door het woord "vervolging"
wordt slechts bedoeld het aanhangig maken van de strafzaak bij de strafrechter,
wat gebeurt hetzij door het vorderen van
een gerechtelijk onderzoek, hetzij door het
doen betekenen van een rechtstreekse dagvaarding om te verschijnen voor de strafrechter, hetzij, sinds de invoering van art.
216quater Sv., door een oproeping bij
proces-verbaal (1). (Art. 350, § 1, W.I.B.,
thans art. 461 W.I.B. 1992 zoals van toepassing v66r 1 maart 1993.)

2° De procureur des Konings kan slechts
een vervolging instellen wegens fiscale
misdrijven inzake B. T.W welke hem niet
werden bekendgemaakt ingevolge een
klacht of een aangifte gedaan door daartoe behoorlijk gemachtigde ambtenaren
van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien, voor zover hij
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen heeft gevraagd;
door het woord "vervolging'' wordt slechts
bedoeld het aanhangig maken van de
strafzaak bij de strafrechter, wat gebeurt
hetzij door het vorderen van een gerechtelijk onderzoek, hetzij door het doen betekenen van een rechtstreekse dagvaarding om te verschijnen voor de
strafrechter, hetzij, sinds de invoering van
art. 216quater Sv., door een oproeping bij
proces-verbaal (2). (Art. 74, § 3, W.B.T.W.,
zoals van toepassing v66r 1 maart 1993.)
3° Wanneer v66r het sluiten van de debatten voor een strafrechter bij een andere gerechtelijke of administratieve overheid een
geschil aanhangig wordt gemaakt over de
toepassing van een bepaling van het
WI.B. (thans WI.B. 1992) of van een ter
uitvoering ervan genomen besluit, oordeelt de rechter bij wie de strafvordering voor fiscale misdrijven aanhangig is,
op onaantastbare wijze in feite, of de oplossing van het geschil dat bij de andere gerechtelijke of administratieve overheid aanhangig werd gemaakt, hem van
die aard schijnt te zijn dat ze een invloed kan hebben op de strafuordering en
hi} derhalve de uitspraak over de
tenlasteleggingen of over een ervan moet
(1) Zie Cass., 6 juni 1995, A.R. nr. P.94.0167.N
(A. C., 1995, nr. 276), en de toelichting van de mi-

nister van Justitie bij de wet van 4 aug. 1986, Senaat, zitting 1985-86, 310, nr. 2/2°, p. 6.
(2) Zie noot 1.
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uitstellen totdat aan het geschil een einde
is gemaakt door een in kracht van gewijsde gegane beslissing. (Art. 350, § 4,
W.I.B., thans art. 462 W.I.B. 1992.)
(DENEYER)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0264 .N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een do_or de
griffier van het Hof voor eenslmdend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het artikel 350
W.I.B., thans de artikelen 460 en 461
W.I.B. 1992, en het artikel 74 BTWWetboek het instellen van strafvervolging wegens fiscale misdrijven regelen; dat ingevolge he~ artikel 350, §
3, W.I.B., thans het art1kel 461 W.I.B.
1992, en het artikel 74, § 3, BTWWetboek, totdat ze werden gewijzigd
bij de wet van 28 december 1992, de
procureur des Konings, tenzij hij met
de feiten bekend was geraakt ingevolge een klacht of een aangifte gedaan door ambtenaren van de
belastingbesturen van het Ministerie "\l"an Financien die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, indien hij vervolgingen wilde instellen wegens
fiscale misdrijven al naar het geval inzake directe belastingen of indirecte
belastingen, het advies moest vragen van de bevoegde gewestelijke directeur van de administratie der directe belastingen respectievelijk van de
administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, registratie en domeinen; dat ingevolge de vermelde
wetswijziging het vragen van bedoeld
advies facultatief is geworden;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat met het woord "vervolging" in het artikel 350, § 3, W.I.B.,
thans 461 W.I.B. 1992 en het artik"el
74, § 3, BTW-Wetboek wordt bedoeld
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onder meer het instellen van een opsporingsonderzoek door de procureur
des Konings;
Dat echter met het woord "vervolging" slechts wordt bedoeld het :;t_anhangig maken van de strafzaak hiJ de
strafrechter, wat gebeurt hetzij door
het vorderen van een gerechtelijk onderzoek, hetzij door het doen betekenen van een rechtstreekse dagvaarding om te verschijnen voor de
strafrechter, hetzij - sinds de invoering van artikel 216quater Wetboek
van Strafvordering - door een oproeping bij proces-verbaal;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het artikel 462
W.I.B. 1992 en het artikel 7 4, § 4,
BTW-wetboek bepalen dat indien v66r
het sluiten van de debatten voor een
strafrechter, inzake inkomstenbelastingen bij een andere gerechtelijke of
administratieve overheid, inzake BTW
bij een andere gerechtelijke overheid,
een geschil wordt aanhangig gemaakt
over de toepassing van een bepaling
van het wetboek of een ter uitvoering
ervan genomen besluit, 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 ten~aste
leggingen of een ervan moet mtstellen totdat aan het geschil een einde is
gemaakt door een in kracht van gewijsde gegane beslissing en tijdens dat
uitstel de verjaring van de strafvordering is geschorst;
Dat de feitenrechter bij wie de strafvordering a~nhangig is, op onaantastbare wijze in feite oordeelt of de oplossing van het geschil dat bij een
andere gerechtelijke, eventueel andere administratieve overheid werd
aanhangig gemaakt, hem van die aard
schijnt te zijn dat ze een invloed kan
hebben op de strafvordering;
Overwegende dat eiser de appelrechters bij conclusie heeft verzocht om
met toepassing van artikel 350, § 4,
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W.I.B. (oud) de uitspraak uit te stellen op grand: "dat (eiser) een bezwaarschrift ingediend heeft tegen de bijkomende aanslagen in de personenbelasting opgesteld te zijnen laste voor
de aanslagjaren 1988 tot 1991, aanslagen gevestigd op identieke basissen als deze weerhouden in de tenlasteleggingen";
Dat de appelrechters considereren :
"dat (eiser) ten onrechte voorhoudt dat
de uitspraak moet worden uitgesteld
totdat bij in kracht van gewijsde gegane beslissing uitspraak is gedaan
over het bezwaarschrift dat hij heeft
ingediend tegen de bijkomende aanslagen in de personenbelastingen en de
aanvullende belastingen te zijnen laste
opgesteld voor de aanslagjaren 1988
tot 1991; dat uit geen voorliggend element blijkt dat de oplossing van dit geschil van die aard is dat ze een invloed kan hebben op huidige
strafvordering en dat (eiser) overigens geenszins aangeeft waaruit die
invloed zou kunnen bestaan; dat onder meer noch uit het louter indienen van een dergelijk bezwaarschrift,
noch uit de omstandigheid dat de aangevochten aanslagen zijn 'gevestigd op
vergelijkbare basissen als deze weerhouden in de tenlasteleggingen' dergelijke invloed blijkt";
Dat de appelrechters met deze consideransen de bewoordingen van eisers bezwaarschrift niet uitleggen,
mitsdien de bewijskracht ervan niet
miskennen;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is eiser te veroordelen met betrekking tot bepaalde belastingaangiften en te beslissen dat de uitspraak
over andere geen invloed blijkt te hebben op de aanhangig zijnde strafvordering;
Overwegende dat het middel voor
het overige opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechters;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Advocaten : mr. M.
Van Caekenberghe, Brussel.
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WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ART. 59-ART. 59.10-AUTOSNELWEG- VASTSTELLINGEN VAN DE POLITIE
- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

De met een opdracht van politie belaste
ambtenaren die op een autosnelweg een
strafbaar feit, zoals overdreven snelheid, onmogelijk kunnen vaststellen vanaf
een toegestane parkeerstrook, stellen dat
feit regelmatig vast buiten een dergelijke strook (1). (Art. 59.10 Wegverkeersreglement.)
(SILBERSTEIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1167.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 199p in hogerberoep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
(1) Vgl. Cass., 16 juni 1987, A.R. nr. 1095 (A. C.,
1986-87, nr. 627).

342

HOF VAN CASSATIE

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 12, 14, 97 van de Grondwet, 6.2
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, 70 van het Strafwetboek
21.4.4 van het Wegverkeersreglement (KB:
1.12.75) en van het beginsel van de wettigheid van de vervolging,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt op de volgende gronden: "dat de
eerste rechter beslist heeft dat uit geen enkel gegeven van het dossier bleek dat de
verbalisanten op de middenberm van de
autosnelweg stonden; dat de procureur des
Konings ter zitting zelf toegeeft dat zulks
heel.waarschijnlijk het geval was; dat de
prec1eze standplaats van het voertuig van
de verbalisanten hoe dan ook zonder belang is, daar vaststaat dat het voertuig vast
en zeker niet op een door het verkeersbord E9A aangewezen parkeerstrook stond
(de enige plaats waar parkeren krachtens artikel 21.4.4 toegestaan is) aangezien statische controle op overdre~en snelheid vanaf die plaats niet mogelijk was; ...
dat uit geen enkele van de aangevoerde
wettelijke bepalingen (artt. 59.10 van het
Wegverkeersreglement, a. 15 en 16 van de
wet op het politieambt) werkelijk volgt dat
de rijkswachters in casu het recht hadden om een overtreding te begaan teneinde een andere vast te stellen· dat de
rijkswachters in elk geval de 'behoeften van
de dienst of van hun opdracht' niet kunnen inroepen aileen maar om een overtreding vast te stellen; dat artikel 59.10 immers op restrictieve wijze moet worden
gei:nterpreteerd, daar het een uitzondering is op een beginsel dat ertoe strekt de
veiligheid van de weggebruikers te waarborgen; ... dat niet als beginsel kan worden aangenomen dat elke door ofnaar aanleiding van een onrechtmatige daad gedane
vaststelling nietig is; dat aileen de omstandigheid dat politie-agenten zich naar aanleiding van een vaststelling schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit niet de
nietigheid van hun vaststellinge~ tot geyolg he~ft,. nl!- die wijze van vaststelling niet
m se metlg IS (cf. Cass, 27 februari 1985,
J. T. 1985, p. 728 + noot D. Garabedian pp.
731 tot 739)",
terwijl de rechtbank, door te erkennen
dat de verbalisant een overtreding heeft begaan teneinde een andere vast te stellen
een beslissing wijst die onverenigbaar i~
met het beschikkende gedeelte ervan en de
voornoemde bepalingen en beginselen· te
meer daar het aan eiser ten laste gelegde
strafbaar feit met andere, volstrekt wettige ~iddelen kon worden vastgesteld, dat wll zeggen, zonder een overtreding te
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begaan -, (bijvoorbeeld door middel van
een mobiele of statische controle vanaf een
toegestane standplaats); de door de verbalisant be~ane overtreding even emstig is als
de aan e1ser ten laste gelegde overtreding
en de openbare orde evenzeer aantast (de
rechtbank verklaart trouwens dat "artikel 59.10 (uitzondering op artikel 21.4.4
van het Wegverkeersreglement) immers op
restrictieve w.ijze moet worden gei:nterpreteerd, all?gez1en het een uitzondering is op
een begmsel dat ertoe strekt de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen; ... ", de snelheidsbeperkingen evenwei door hetzelfde beginsel zijn verantwoord); de rechtbank, om eiser te kunnen
veroordelen, in haar motivering had moeten vaststellen dat de verbalisant zich niet
schuldig had gemaakt aan een overtreding teneinde een andere vast te stellen of
dat "de behoeften van de dienst of van hun
opdracht" de overtreding van het Wegverkeersreglement rechtvaardigden quod non·
de correctionele rechtbank te dezen toe~
geeft dat de verbalisant een overtreding
heeft begaan; het Hofvan Beroep te Brussel, in strijd met de door de rechtbank aangehaalde beslissing van 27 februari 1985
van Uw Hof, in zijn arrest van 30 november 1981. (A.R. nr.J.T. 1985, p. 729) uitdrukkehJk erop wees dat de verbalisanten geen overtreding hadden begaan; de
openbare orde van de verkeersveiligheid in
deze za~k tot tweemaal toe is aangetast,
aangez1en de overtreding, zonder dwingende noodzaak, is vastgesteld door middel van een andere overtreding; het met
een rechtsstaat onverenigbaar is dat kracht
van wet wordt toegekend aan vaststellingen die door het plegen van strafbare feiten, dus op onrec~t~atige wijze, zijn verkregen; de verded1gmg van het tegenovergestelde standpunt de uitvoerende macht
zou ontslaan van haar plicht om de wetten nate leven die zij moet doen eerbiedigen:

Overwegende dat, krachtens artikel59.10 van het Wegverkeersreglement, de met een opdracht van politie of toezicht van de autosnelweg
belaste ambtenaren hun voertuig buiten de door het verkeersbord E 9a aangewezen parkeerstrook kunnen laten stilstaan of parkeren, voor zover de
behoeften van de dienst of van hun opdracht het rechtvaardigen;
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat het voertuig van de
verbalisanten niet "op een door het
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verkeersbord E 9a aangewezen parkeerstrook kon staan (de enige plaats
waar dat krachtens artikel21.4.4 (van
het Wegverkeersreglement) toegestaan is), aangezien statische controle op overdreven snelheid vanaf die
plaats niet mogelijk was";
Dat de appelrechters, nu zij aldus
vaststellen dat de behoeften van de
dienst of van hun opdracht het parkeren buiten de op de autosnelwegen toegestane parkeerstroken rechtvaardigden, niet wettig beslissen dat
de verbalisanten zich naar aanleiding van de vaststelling van de aan eiser ten laste gelegde overtreding schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar
feit;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 maart 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M.
Joachimowicz.
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3° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- OPENING VAN DE DEBATTEN - 'IERMIJN VAN VIJFTIEN DAGEN NA
ONDERVRAGING DOOR DE VOORZITTER
NIET-NALEVING VAN DIE TERMIJN GEVOLG.

1o Op het cassatieberoep van de veroor-

deelde tegen het arrest tot verwijzing naar
het hof van assisen, dat gelijktijdig met
het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, neemt
het Hof geen kennis van de schending van
de wetten inzake de bevoegdheid van de
kamer van inbeschuldigingstelling en van
het hof van assisen, noch van het
onderzoek over de in art. 299 Sv. vermelde nietigheden of over de nietigheden wegens niet-inachtneming van de
wetten tot invoering van het de bat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer van inbeschuldigingstelling (1).
2° In strafzaken kan een partij, behou-

dens het bij artikel 40, vierde lid Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval, het geval van regelmatige afstand of het geval
waarin tegen het arrest tot verwijzing
naar het hof van assisen nag cassatieberoep kan worden ingesteld na het veroordelend arrest, zich geen tweede maal
tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, zelfs als dat cassatieberoep is ingesteld v66r de verwerping van het eerste
(2).
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1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN 'IERM1JNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- ALLERLEIHOF VAN ASSISEN- VERWIJZING NAAR RET
HOF - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE - DRAAGWIJDTE.

2o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS
INGESTELD.

3° Wanneer de beschuldigde ter voorbereiding van zijn verdediging tijdig inzage
heeft gekregen van de stukken, kunnen de
de batten voor het hof van assisen geopend worden v66r het verstrijken van de
termijn van vijftien dagen te rekenen van
de ondervraging van de beschuldigde
door de voorzitter van het hof van assisen, voor zover de beschuldigde zich nag
op nuttige wijze in cassatie kan voorzien tegen het arrest tot verwijzing (3).
(Art. 296 Sv.)
(1) Cass., 14 juni 1995, A.R. nr. P.95.0614.F
(A. C., 1995, nr. 299).

(2) Cass., 27 sept. 1994, A.R. nr. P.94.1079.N
(A. C., 1994, nr. 402).

(3) Vgl. Cass., 15 okt. 1860 (Pas., 1860, I, 380).
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(DRAOUET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0169.F)

RET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 21 november 1995
gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik en op 20 december 1996
gewezen door het Hof van As sis en van
de provincie Luik;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest tot verwijzing naar het HofvanAssisen van 21
november 1995:
A. Op de eerste voorziening van 3
januari 1997 :
Overwegende dat het Hof, op het
cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het
hof van assisen, dat gelijktijdig met
het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, geen kennis neemt van de
schending van de wetten inzake de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hofvan
assisen, noch van het onderzoek over
de in artikel299 van het Wetboek van
Strafvordering vermelde nietigheden
of over de nietigheden wegens nietinachtneming van de wetten tot invoering van het debat op tegenspraak
en tot regeling van het taalgebruik
voor de kamer van inbeschuldigingstelling;
En overwegende dat de substantitHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. Op de tweede voorziening van 3
januari 1997, onder nr. 3 van het repertorium:
Overwegende dat een partij in strafzaken, behoudens het bij artikel 40,
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935
betre:ffende het gebruik der talen in
gerechtszaken bepaalde geval, het geval van regelmatige afstand en het geval waarin tegen het arrest tot ver-
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wijzing naar het hof van assisen nog
cassatieberoep kan worden ingesteld
na het veroordelend arrest, zich geen
tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie kan voorzien, zelfs als
dat tweede cassatieberoep werd ingesteld v66r de verwerping van het eerste;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de tweede voomoemde
voorziening gericht is tegen het arrest alvorens recht te doen van 20 december 1996, waarbij beslist wordt
over de aan de jury te stellen vragen :
Overwegende dat de substantiele of
op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
III. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het veroordelend arrest van 20 december 1996 :
A. Op de voorziening van 26 december 1996:
Over het middel : miskenn:ing van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en schending van artikel 296,
gewijzigd bij de wet van 15 juni 1981, en
van de artikelen 301, 302 en 644 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
levenslange opsluiting en hem voor het lev en ontzet van de in artikel 31 van het
Strafwetboek opgesomde rechten,
terwijl uit het proces-verbaal van eisers ondervraging die met toepassing van
artikel 293 van het Wetboek van Strafvordering is geschied door de voorzitter van
het hof van assisen, blijkt dat die ondervraging heeft plaatsgevonden op 29 november 1996 om 10u50; bovendien uit het
proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 16 december 1996 blijkt dat de
voorzitter op die datum de openbare terechtzitting voor geopend heeft verklaard
met het oog op het onderzoek en de berechting van de zaak ten laste van eiser; de
bij artikel 296 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van vijftien dagen verstreek op zaterdag 14 december
1996, maar met toepassing van artikel 644
van genoemd wetboek verlengd werd tot
maandag 16 december; eiser bijgevolg niet
over de hem bij de wet toegekende
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termijn beschikt heeft om zijn verdediging voor te bereiden en zich in cassatie te
voorzien tegen het hem op 24 november
1996 betekende arrest van verwijzing van
21 november 1995; uit geen enkel stuk
waarop Uw Hof vermag acht te slaan blijkt
dat eiser afstand heeft gedaan van de mogelijkheid om tegen dat arrest cassatieberoep in te stellen of zijn uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven om v66r het
verstrijken van die termijn terecht te staan;
de wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in het middel zijn aangegeven, bijgevolg zijn geschonden;

Overwegende dat eiser, ondanks de
opening van de debatten voor het hof
van assisen op 16 december 1996, de
mogelijkheid had om zich op dezelfde
datum van 16 december 1996 op grand
van de artikelen 296 en 644 van het
Wetboek van Strafvordering in cassatie te voorzien tegen het arrest van
verwijzing, wat hetzij de opschorting
van de debatten, hetzij de verdaging
ervan naar een andere zitting tot gevolg zou hebben gehad; dat de beschuldigde krachtens de wet betreffende de
voorlopige hechtenis v66r de ondervraging door de voorzitter van het hof
van assisen met zijn raadsman kon
overleggen;
Dat eiser in het middel overigens
niet betoogt dat hij niet tijdig van de
stukken inzage heeft gekregen voor
zijn verdediging;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. Op de voorziening van 3 januari
1997:
Overwegende dat een partij in strafzaken, behoudens het bij artikel 40,
vierde lid van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalde geval, het geval van
regelmatige afstand of het geval
waarin tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen nog
cassatieberoep kan worden ingesteld
na het veroordelend arrest, zich geen
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tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie kan voorzien, zelfs als
dat cassatieberoep is ingesteld v66r de
verwerping van het eerste;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IV. In zoverre de voorziening gericht is "tegen de burgerlijke beschikkingen van het op 20 december 1996
gewezen strafrechtelijk arrest" :
Overwegende dat het bestreden arrest geen uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
Dat de voorziening geen bestaansreden heeft en dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
12 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaat : mr. Draps.

Nr. 140
2e KAMER- 12 maart 1997

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN -BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- ALGEMEEN - NIET BESTAANDE PROCEDURE.

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot
cassatie dat erop gericht is een niet bestaande procedure in te leiden, zoals het
verzoekschrift tot vernietiging van een
door het openbaar ministerie genomen administratieve beslissing (1).
(1) Cass., 20 feb. 1987, A.R. nr. 5504 (A. C.,
1986-87, nr. 371).
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ARREST

(vertaling)
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moet onttrekken noch laatstgenoemde uitdrukkelijk moet adieren (1). (Art. 80
Ger.W.)

(A.R. nr. P.97.0180.F)
(DIONISIO)

HET HOF;- Gelet op het door eiser op 4 februari 1997 ter griffie van
het Hof neergelegde "verzoekschrift tot
vernietiging van de door het parket
van mevrouw de procureur des Konings te Luik en de door het parketgeneraal van mevrouw de procureurgeneraal te Luik genomen administratieve beschikkingen, die (onder
meer) in strijd zijn met de wet en de
Grondwet";
Overwegende dat verzoekschriften, die ertoe strekken niet bestaande
procedures in te leiden, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen; verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de kosten.
12 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal.

Nr. 141
2e KAMER - 12 maart 1997

1o ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING- VOORWAARDEN.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECIITER- VERVANGING- VOORWAARDEN.

1o en 2° Wanneer het mandaat van een onderzoeksrechter verstreken is, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, bij wijze van uitzondering en indien
de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, een werkend rechter aanwijzen om
hem te vervangen, zonder dat de raadkamer de zaak aan de eerstgenoemde

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0300.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Bergen;
Over het middel :
Overwegende dat de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg krachtens artikel 80 van het Gerechtelijk
Wetboek, bij wijze van uitzondering en
als de behoeften van de dienst het
rechtvaardigen, een werkend rechter
kan aanwijzen om, inzonderheid, het
ambt van onderzoeksrechter te vervullen,
Overwegende dat mevrouw M.C.
Ost, op grand van die aanwijzing, haar
collega A Biquet, wiens mandaat verstreken was, regelmatig vervangen
heeft; dat geen enkele wetsbepaling de
raadkamer verplichtte om de zaak aan
laatstgenoemde te onttrekken; dat
geen enkele procesregel de verplichting oplegde om de zaak in de loop van
het onderzoek uitdrukkelijk bij haar
vervangster aanhangig te maken;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantit\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
(1) Vgl. Cass., 7 april1978 (A.C., 1978, 907) en
de noot A.T.; 22 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1108).
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12 maart 1997 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaat: mr. G. Dufrane, Bergen.
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1• KAMER - 13 maart 1997
1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST HERSTELPLICHT- ZAKEN- BEWAARDER VAN
DE ZAAK- GEEN FOUT- RECHTERLIJK GEWIJSDE DIENAANGAANDE- GEVOLG.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTZAKEN- BEWAARDER VAN DE ZAAK- GEEN
FOUT- RECHTERLIJK GEWIJSDE DIENAANGAANDE- GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN- GEVOLG.

1 o en 2° De omstandigheid dat de straf-

rechter heeft beslist dat een voor hem gedaagde partij geen enkele nalatigheid had
begaan, belet de burgerlijke rechter niet
die partij op grand van art. 1384, eerste
lid, B. W: te veroordelen tot vergoeding van
de schade veroorzaakt door de zaak die zij
onder haar bewaring had (1). (Art. 1384,
eerste lid, B.W.)
(GUILLAUME, AG 1824 N.V.
T. CEMSTOBEL BRUSSEL N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0105.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 25 van het
Gerechtelijk Wetboek, 4 van de wet van 17
april1878 houdende de voorafgaande ti(1) Zie Cass., 8 sept. 1967 (A.C., 1968, 35).
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tel van het Wetboek van Strafvordering en
van het algemeen rechtsbeginsel dat de op
de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing in strafzaken kracht van gewijsde
heeft, neergelegd in artikel 4 van de wet
van 17 april 1878,

doordat het arrest vaststelt dat "(de eerste eiseres en de compagnie de Bruxelles
1821, in wier rechten de tweede eiseres is
gesubrogeerd, hierna 'de eiseressen') vergoeding vorderen voor de schade ten gevolge van een verkeersongeval op 30 januari 1992 waarbij (de eerste eiseres) die
met haar wagen op de boulevard d'Herbatte
te N amen reed, de door de heer Vielvoye
bestuurde bestelwagen, die aan (verweerster) toebehoorde, niet kon ontwijken; dat uit het opsporingsonderzoek blijkt
dat de bestelwagen technische problemen
had, dat 'er een dikke rookwolk uit de uitlaat kwam', en dat de bestuurder daarom
stopte 'langs de rechterkant van de rijbaan"' waar laatstgenoemd voertuig 'enkele seconden nadien' werd aangereden
door het door de eerste (eiseres) bestuurde
voertuig; dat de Politierechtbank te Namen, bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 29 oktober 1992, de bestuurder van de bestelwagen, Pierre
Vielvoye, aan wie ten laste was gelegd dat
hij het verkeer had gehinderd (artikel 7.1.,
van het koninklijk besluit van 1 december 1975) en (de eerste eiseres) aan wie ten
laste was gelegd dat zij een voertuig had
bestuurd zonder het voortdurend goed in de
hand te hebben (artikel 8.3., tweede lid, van
het koninklijk besluit van 1 december 1975)
en haar snelheid niet had geregeld (artikel10.1.1", van het koninklijk besluit van
1 december 1975) buiten vervolging stelde;
dat (verweerster), in haar hoedanigheid van
burgerrechtelijk aansprakelijke voor Pierre
Vielvoye, buiten het geding werd gesteld;
dat de rechtbank zich onbevoegd verklaarde
om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvorderingen, meer bepaald die welke
door de (eiseressen) waren ingesteld; dat de
eiseressen hun rechtsvordering gronden op
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en aanvoeren dat de bestelwagen van (verweerster) een gebrek vertoonde; dat laatstgenoemde hoofdzakelijk
betoogt dat voornoemd strafvonnis op grond
van het rechtsbeginsel 'non bis idem' en van
het algemeen rechtsbeginsel dat 'de uitspraak van de strafrechter volstrekt gezag van gewijsde heeft voor de burgerlijke rechter' de (eiseressen) verbiedt een
rechtsvordering in te stellen"; dat het arrest de door de eiseressen ingestelde rechtsvordering tot schadevergoeding verwerpt op
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grond dat "(verweerster) en de (eiseressen) partij waren in het strafproces en dat
derhalve het recht van verdediging eveneens is gewaarborgd; dat de strafrechter,
om te beslissen dat de vrijspraak van bestuurder Vielvoye verantwoord was door
een toevallig feit, met name erop wees dat
'de eigenaar (verweerster) van het voertuig noch hem zelf nalatigheid kan (kon)
worden verweten, aangezien het voertuig
vrij nieuw was (19 december 1988) en de
verbalisanten geen enkel zichtbaar mechanisch gebrek hadden vastgesteld'; dat het
gezag van gewijsde in strafzaken zich uitstrekt tot al 'wat zeker en noodzakelijk door
de strafrechter is beslist betreffende het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, ongeacht de juridische omschrijving ervan, en met inaanmerkingnernirig van de redenen waarop de
beslissing noodzakelijk steunt'; bijgevolg in
casu is beslist dat (verweerster) geen enkele nalatigheid heeft begaan; hoewel het
gezag van gewijsde van de door de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering
gewezen beslissing onderworpen is aan de
regels van het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken en hoewel het gezag van gewijsde van de op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing, ook al is ze
gewezen door de strafrechter, de openbare orde niet raakt, zelfs als die beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, de
in artikel 23 van het Gerechtelijk Wethoek voor het gezag van gewijsde bepaalde
voorwaarden uitsluiten dat degene die 'partij in een geding is geweest' 'een geschilpunt dat door de rechter is beslecht na afloop van een geding en waarover ieder van
de pleiters tegenspraak heeft kunnen voeren, opnieuw opwerpt'; dat als wordt aangenomen dat de door de (eiseressen) op
grond van artikel1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek ingestelde rechtsvordering, op een andere oorzaak berust dan
die welke voor de strafrechter is aangevoerd, aan die rechtsvorderingen feiten ten
grondslag liggen die reeds voordien zijn
aangevoerd voor de strafrechter, die heeft
geoordeeld dat (verweerster) geen enkele
nalatigheid kon worden verweten",

woorden en dus evengoed konden worden
weggelaten zonder dat de beslissing daardoor haar wettelijke grondslag zou verliezen, geen enkel gezag van gewijsde hebben; de politierechtbank kennis had
genomen van de volgende feiten die aan de
heer Vielvoye, aangestelde van verweerster,
burgerrechtelijk aansprakelijke, ten laste
werden gelegd : "het verkeer hebben gehinderd of onveilig gemaakt door voorwerpen of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten
vallen of door er enige belemmering aan te
brengen (artikel 7.1., Wegverkeersreglement); de politierechtbank, bij het in kracht
van gewijsde gegane vonnis van 29 oktober 1992, de heer Vielvoye op de volgende
gronden heeft vrijgesproken : "wat de beklaagde Vielvoye betreft, plotseling en op
abnormale wijze kwam rook uit de motor
van het door hem bestuurde voertuig; de eigenaar van het voertuig dat Vielvoye bestuurde, noch hem zelf kan nalatigheid
worden verweten, aangezien voornoemd
voertuig vrij nieuw was (18 december 1988)
en de verbalisanten geen enkel zichtbaar
mechanisch gebrek hadden vastgesteld; de
heer Vielvoye, die het slachtoffer was van
een kennelijk niet voorzienbare zelfontbranding van de motor, kon 'de motor stilleggen door naar een andere versnelling te
schakelen en de motor te doen afslaan'
waardoor het voertuig onrniddellijk tot stilstand kwam; (... ) de heer Vielvoye werd dus
het slachtoffer van een toevallig feit"; de
overwegingen van het vonnis van de
politierechtbank betreffende een eventuele nalatigheid van verweerster in haar
hoedanigheid van eigenaar van de bestelwagen, geen noodzakelijke gronden waren om de vrijspraak van de heer Vielvoye, haar aangestelde, naar recht te
verantwoorden; het arrest beslist dat de
grond van de beslissing van de strafrechter volgens welke verweerster geen enkele nalatigheid heeft begaan, gezag van
gewijsde heeft en om die reden aan de eiseressen kan worden tegengeworpen; het
arrest aldus het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde in strafzaken
miskent;

terwijl, eerste onderdeel, het gezag van
gewijsde in strafzaken, dat zich uitstrekt
tot al wat de strafrechter werkelijk en
noodzakelijk heeft beslist, enkel betrekking heeft op de aan de beklaagde ten laste
gelegde rnateriele feiten, met inaanmerkingneming van de redenen waarop het dictum noodzakelijk steunt; de overwegingen die niet vereist zijn om de beslissing
van de strafrechter naar recht te verant-

tweede onderdeel, de burgerlijke rechter het gezag van gewijsde in strafzaken
enkel miskent, als hij uit de door de strafrechter vastgestelde feiten gevolgen afleidt die onverenigbaar zijn met wat op
strafrechtelijk gebied is beslist of als hij in
tegenspraak komt met de beslissing van de
strafrechter; er geen enkele tegenstrijdigheid is tussen de beslissing van de strafrechter volgens welke een persoon geen
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enkele fout of nalatigheid heeft begaan en
de beslissing waarbij de burgerlijke rechter achteraf die persoon op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek veroordeelt tot vergoeding van de
schade die is veroorzaakt door het gebrek
van een zaak die zij onder haar bewaring
had; de bewaarder van een gebrekkige zaak
die schade heeft veroorzaakt immers aan
zijn aansprakelijkheid op grond van in artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, enkel kan ontkomen, wanneer hij
bewijst dat de schade te wijten is aan een
vreemde oorzaak; de zelfs onoverkomelijke onwetendheid omtrent het gebrek de
bewaarder niet bevrijdt van zijn aansprakelijkheid; de politierechtbank in casu de
beslissing waarbij de beklaagde Vielvoye is
vrijgesproken en de burgerlijke rechtsvordering van de eiseressen tegen de beklaagde en tegen verweerster, optredend in
de hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke, dus is verworpen, grondt op het
feit dat de beklaagde Vielvoye geen fout of
nalatigheid heeft begaan door een bestelwagen te besturen waaruit plots en op abnormale wijze rook ontsnapte, aangezien hij
het slachto:ffer is geworden van een toevallig feit; de politierechtbank tevens, ten
overvloede, heeft overwogen dat verweerster, aan wie de bestelwagen toebehoorde, evenmin enige nalatigheid heeft begaan; de eiseressen die, op grond van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek voor de burgerlijke rechter een
rechtsvordering hadden ingesteld tegen verweerster, betoogden dat hun schade was
veroorzaakt door het gebrek van de bestelwagen die verweerster onder haar bewaring had; de omstandigheid dat de
politierechtbank geen fout of nalatigheid
had vastgesteld aan de zijde van de bestuurder van de bestelwagen, en, ten overvloede, aan de zijde van verweerster, niet
belette dat verweerster kon worden veroordeeld op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek werd,
zelfs als de politierechtbank impliciet heeft
beslist dat er aan de zijde van de bestuurder van de bestelwagen en verweerster onoverkomelijke onwetendheid bestond omtrent het gebrek; het arrest, nu het de
rechtsvordering van de eiseressen verwerpt op grond dat de strafrechter heeft
geoordeeld dat verweerster geen enkele nalatigheid kon worden verweten, en dat de
beoordeling niet opnieuw kan worden betwist, het beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken niet correct toepast en
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
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derde onderdeel, het arrest vaststelt dat
de politierechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard om uitspraak te doen op burgerlijk gebied; het arrest evenwel, nu het de
rechtsvorderingen van de eiseressen verwerpt op grond van het beginsel dat de uitspraak van de politierechtbank op burgerlijk gebied gezag van gewijsde heeft, door
tegenstrijdigheid is aangetast; de strafrechter die een beklaagde vrijspreekt bovendien, krachtens artikel 4 van de wet van
17 april1878, geen kennis ka~ nemen van
de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen die beklaagde en de voor hem
burgerrechtelijk aansprakelijke aansteller zijn ingesteld; het arrest in casu vaststelt dat de politierechtbank bij haar vonnis van 29 oktober 1992, de beklaagde
Vielvoye heeft vrijgesproken en zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen
over de door de eiseressen tegen de beklaagde Vielvoye en de voor hem
burgerrechtelijk aansprakelijke, verweerster, ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; de politierechtbank dus geen uitspraak heeft gedaan op burgerlijk gebied,
maar uitsluitend op strafrechtelijk gebied; de artikelen 23 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek geen betrekking hebben op het gezag van gewijsde in strafzaken; het arrest de rechtsvordering van de
eiseressen heeft verworpen op grond dat zij
krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk
Wetboek, datgene wat "op burgerlijk gebied" door de politierechtbank is beslist,
niet opnieuw kunnen betwisten; het arrest aldus de artikelen 4 van de wet van 17
april 1878, 23 en 25 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt; het arrest, nu het impliciet beslist dat de politierechtbank uitspraak heeft gedaan op burgerlijk gebied,
dat vonnis daarenboven interpreteert op
een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
vierde onderdeel, de politierechtbank het
bestaan van een gebrek van de bestelwagen geenszins heeft uitgesloten; de
politierechtbank integendeel blijkbaar het
gebrek als bewezen heeft beschouwd maar
voor de bestuurder van de bestelwagen, en,
wellicht ook ten overvloede, voor verweerster, aan wie de bestelwagen toebehoorde, een toevalligheid opleverde; het arrest ingeval het impliciet heeft geoordeeld
dat de politierechtbank in haar vonnis het
bestaan van een gebrek van de bestelwagen heeft uitgesloten, dat vonnis interpreteert op een wijze die onverenigbaar is met
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de bewoordingen ervan en de bewijskracht
ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, de burgerlijke rechter, krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de op de burgerlijke rechtsvordering gewezen
beslissing van de strafrechter gezag
van gewijsde heeft, de beslissing van
de strafrechter niet kan tegenspreken;
Overwegende dat, anderzijds, de
persoon die een gebrekkige zaak onder zijn bewaring heeft, op grond van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk kan
worden gesteld ook al heeft hij geen
enkele nalatigheid of fout begaan;
Dat derhalve de omstandigheid dat
de strafrechter heeft beslist dat verweerster geen enkele nalatigheid had
begaan, de burgerlijke rechter niet belet die partij op grond van voornoemd
artikel 1384, eerste lid, te veroordelen tot vergoeding van de schade veroorzaakt door de zaak die zij onder
haar bewaring had;
Dat het arrest, nu het hierover anders beslist, het algemeen rechtsbeginsel en de wetsbepaling die in het
middel zijn aangegeven, 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
13 maart 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en Biitzler.
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1o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENBESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER- BESLISSING CONFORM DE CONCLUSIE VAN EEN
PARTIJ- HOGER BEROEP VAN DIE PARTIJBELANG- ONTVANKELIJKHEID.

2° VORDERING IN RECHTE

-BURGERLIJKE ZAKEN -HOGER BEROEP- BESLISSING
VAN DE EERSTE RECHTER- BESLISSING CONFORM DE CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ- HOGER BEROEP VAN DIE PARTIJ- BELANGONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Het hager beroep van een partij te-

gen een beslissing van de eerste rechter
die conform de conclusie is die zijzelfvoor
hem had genomen, is zonder belang en
bijgevolg niet ontvankelijk (1). (Artt. 17,
18 en 1042 Ger.W.)
(V: .. T. K. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0176.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 17, 18, 1040, 1042, 1044 en 1045
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest ''het hoger beroep, nu
het regelmatig is wat de vorm en de termijn betreft, ontvankelijk verklaart; dat de
bestreden beslissing in strijd met wat (eiser) beweert, geenszins voortvloeit uit een
door de rechter bekrachtigd akkoord tussen partijen; dat de bewoordingen van de
beslissing dienaangaande ondubbelzinnig zijn" en doordat het vervolgens het hoger beroep gedeeltelijk gegrond verklaart en
de beroepen beschikking wijzigt "in zoverre (verweerster) daarbij wordt veroordeeld om (aan eiser) de helft van de kinderbijslagen die zij van september 1988 tot
(1) Vgl. Cass., 23 dec. 1992, A.R. nr. 44 (A. C.,
1991-92, nr. 813); zie ook Cass., 14 dec. 1994, A.R.
nr. P.94.1118.F (ibid., 1994, nr. 556).

--,------

-----------

---------
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december 1991 heeft ontvangen te betalen (. .. )", op grond dat "het hof (van beroep) uitsluitend kennis kan nemen van het
geschil betre:ffende de betaling van de kinderbijslag aan een van de partijen (... ); dat
blijkens de door (eiser) overgelegde stukken op 1 augustus 1986 een overeenkomst
op erewoord werd gesloten (. .. ) waarin werd
bedongen dat (eiser) het hoederecht over de
drie kinderen en de kinderbijslag zou krijgen; dat bovendien bepaald wordt dat 'de
heer Vandenbussche zich ertoe verbindt
binnen dertig dagen na de ondertekening
de kas voor kinderbijslag op de hoogte te
brengen, met het oog op de regularisatie
van de toestand'; (. .. )dater geen enkele
brief of stuk wordt overgelegd waaruit zou
blijken dat (eiser) die stap heeft gedaan, zodat hij in werkelijkheid niet gerechtigd is
om de terugbetaling ervan te eisen v66r 1
juni 1990, dag waarop de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel de
beschikking heeft gewezen, waarbij trouwens de regeling van het beurtelings
hoederecht, die blijkbaar al bijna twintig
maanden lang werd toegepast, behouden
bleef (. .. ); dat tegen die beschikking geen
hoger beroep is ingesteld; (. .. ) dat, nu de regeling van het beurtelings hoederecht in
een rechterlijke beslissing is vastgelegd, de
kinderbijslagen met ingang van die datum per definitie worden geacht toe te komen aan de persoon aan wie die hoede is
toevertrouwd en, in casu, bij helften te worden verdeeld worden tussen de ouders; (. .. )
dat geen van de partijen, aan de hand van
bewijskrachtige geschriften, bewijst welk
gedeelte heiden na 1 juni 1990 hebben ontvangen; dat het dus niet mogelijk is het bedrag van die kinderbijslagen te berekenen en de ene partij te veroordelen om aan
de andere partij de eventueel ontvangen bedragen te betalen; (... ) dat tenslotte de afrekening tussen partijen behoort tot de procedure van de vere:ffening-verdeling tussen
ex-echtgenoten, en de rechter in kort geding niet het recht heeft in dat geschil tussenbeide te komen",

terwijl de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat een reeds
verkregen en dadelijk belang vereist is om
in rechte op te treden; het hier een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de
rechtsvordering betreft; artikel1042 van
het Gerechtelijk Wetboek de bepalingen betre:ffende het geding toepasselijk maakt op
de rechtsmiddelen en dus ook op het hoger beroep; de appellant bijgevolg een reeds
verkregen en dadelijk belang moet hebben om hoger beroep in te stellen, op stra:ffe
van de niet-ontvankelijkheid ervan; de par-
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tij die hoger beroep aantekent tegen een beslissing die overeenstemt met de door haar
in eerste aanleg genomen conclusie, dat belang om tegen die beslissing hoger beroep
in te stellen niet heeft; verweerster, appellante, in casu, in haar conclusie de eerste
rechter aangezocht heeft om "(haar) te veroordelen (. .. ) om aan eiser (. .. ) de helft van
de door haar sinds september 1988 ontvangen kinderbijslagen te betalen (. .. )"; de
eerste rechter in zijn op 27 december 1991
gewezen beschikking waartegen verweerster hoger beroep heeft ingesteld, haar
veroordeelt "om (aan eiser) de helft van de
door haar sinds september 1988 ontvangen kinderbijslagen te betalen (. .. )";die beschikking bijgevolg overeenstemt met de
door verweerster in eerste aanleg genomen conclusie; het hoger beroep dat verweerster heeft ingesteld tegen het gedeelte
van de beschikking betre:ffende de vroegere verdeling van de kinderbijslagen tussen de partijen derhalve van alle belang is
ontbloot; het arrest dus, bij de uitspraak
over het geschil betre:ffende die verdeling,
het hoger beroep van verweerster niet wettig ontvankelijk kon verklaren en vervolgens de door de eerste rechter gewezen beschilling wijzigen in zoverre zij,
overeenkomstig de door verweerster in eerste aanleg genomen conclusie, de helft van
de kinderbijslagen aan eiser had toegekend:

Overwegende dat een partij, krachtens de artikelen 17, 18 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek, maar hoger beroep kan instellen tegen een
vonnis als zij erdoor benadeeld wordt;
Overwegende dat verweerster in
haar conclusie voor de eerste rechter
betoogde dat zij geen enkele reden zag
om de helft van de kinderbijslagen die
zij tijdens de duur van het beurtelings hoederecht over hun kinderen
heeft genoten, aan eiser te ontzeggen; dat zij in haar conclusie verzocht
heeft om te worden veroordeeld tot betaling aan eiser van de helft van de
door haar sinds september 1988 ontvangen kinderbijslagen;
Dat de eerste rechter, in zijn beschikking van 27 december 1991, verweerster heeft veroordeeld om aan eiser de helft van de door haar van
september 1988 tot december 1991
ontvangen kinderbijslagen te betalen;
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Dat verweerster tegen die bescbikking boger beroep beeft ingesteld
waarbij zij de eerste recbter verweet
dat bij baar veroordeeld beeft tot terugbetaling aan eiser van de belft van
de tussen september 1988 en december 1991 ontvangen kinderbijslagen en
aanvoerde dat bet begin van die periode samenvalt met bet begin van de
scbeiding van de partijen;
Dat bet arrest, door bet boger beroep van verweerster tegen de beschikking betreffende de vroegere verdeling van de kinderbijslagen tussen de
partijen ontvankelijk te verklaren, de
in bet middel aangegeven wetsbepalingen scbendt;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij bet boger beroep ontvankelijk wordt verklaard,
leidt tot de vernietiging van de daaruit voortvloeiende beslissing waarbij
de vordering van J. Vandenbusscbe tot
scbadeloosstelling wordt afgewezen;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest in zoverre bet : 1") bet
boger beroep van verweerster tegen de
bescbikking van 27 december 1991
van de voorzitter van de Recbtbank
van Eerste Aanleg te Brussel ontvankelijk verklaart, in zoverre dat boger beroep gericbt was tegen de bepaling betreffende de vroegere verdeling van de kinderbijslagen tussen de
partijen; 2") die beschikking wijzigt, in
zoverre verweerster daarbij was veroordeeld om aan eiser de belft van de
van september 1988 tot december 1991
ontvangen kinderbijslagen te betalen; 3") eisers vordering tot scbadeloosstelling niet gegrond verklaart; 4")
uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; boudt de
kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrecbter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar bet
Hof van Beroep te Bergen.
13 maart 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui-
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dende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal - Advocaat : mr.

Gerard.
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1e KAMER-14 maart 1997
INKOMSTENBELASTINGEN - PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTENBEDRIJFSVERLIEZEN - ZELFSTANDIGE BEROEPSWERKZAAMHEID- BELASTBARE INKOMSTEN - VASTSTELLING OP FORFAITAIRE
GRONDSLAGEN - BEWIJS VAN BEROEPSKOSTEN- BEWEERD BEROEPSVERLIES - AFTREK VAN DE INKOMSTEN VAN EEN ANDERE
BEROEPSWERKZAAMHEID.
De belastingplichtige die heeft aangenomen dat de belastbare inkomsten van een
zelfstandige beroepswerkzaamheid op forfaitaire grondslagen van aanslag worden vastgesteld overeenkomstig art. 248,
§ 1, tweede lid, W.I.B. (1964), mag het
verlies dat hij uit hoofde van die activiteit beweert geleden te hebben, niet aftrekken van de inkomsten van een andere beroepswerkzaamheid (1). (Artt. 43,

eerste lid, 2°, 44 en 248, § 1, tweede lid,
W.I.B. 1964, thans 23, § 2, 49, 50 en 342,
§ 1, tweede lid, W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. BRANS E.A.)
ARREST
(A.R. nr. F940054N )

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 14 april1994 gewezen
door bet Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 43, lid 1, 1"
en 2", 44 lid 1 en 248, § 1leden 1 en 2 van
(1) Cass., 4 nov. 1984, A.R. nr. F. 1092.N (A. C.,
1983-84, nr. 129); 7 april 1994, A.R. nr.
F.93.0093.F (ibid., 1994, nr. 160).
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het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna afgekort W.I.B.), zoals die van
toepassing waren voor het aanslagjaar
1987,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat niet betwist wordt dat
ai?pellant zijn aangegeven omzet (brutowmst) berekend heeft volgens de forfaitaire
grondslagen van aanslag van kleinhandela~rs in voedingsmiddelen, dat de brutowmst 24.303 BEF bedraagt, dat van die
bruto-winst eventueel de bedrijfsuitgaven
en of -kosten moeten worden afgetrokken
om tot de belastbare netto-winst te ko~en, hetgeen volgens de ingediende aangifte tot een bedrijfsverlies van 234.553
BEF leidt en na zowel het arrest van 1 juni
1982 van het Hofvan Beroep te Antwerpen (F.J.F. n" 83/82 p 145) als het cassatiearrest van 4 november 1983 te hebben ontleed, beslist dat men uit dit cassatiearrest
zou kunnen afleiden dat het forfait bepaald in artikel 248 par. 1lid 2, W.I.B:, bedoeld werd voor het geval dat er geen
bewijskrachtige gegevens voorhanden waren, dat de wet niet verbiedt dat een belastingplichtige gemakshalve of omdat hij
dat gunstiger acht, gebruik zou maken van
het forfait, zodat hij slechts summiere gegevens nodig heeft om zijn aangifte op
grond van het forfait te kunnen aangeven, dat hij zodoende zijn bruto-winst kan
bepalen volgens de forfaitaire criteria in
casu, betreffende de kleinhandelaars in ~oe
dingsmiddelen, maar dit niet uitsluit dat de
belastingplichtige zijn bedrijfsuitgaven en
of -lasten wel kan bewijzen aan de hand
van controleerbare stukken en dat met uitsluiting van de in de forfaitair~ grandslag opgesomde lasten en verliezen de
bedrijfsuitgaven en of las ten mogen afgetrokken worden, ook als dat resulteert op
een "boekhoudkundig" verlies, zoals te dezen het geval is, de voorziening en het bezwaar reeds gedeeltelijk gegrond verklaart
en de debatten heropent opdat partijen over
het bedrag, de berekening en het bewijs
van de bedrijfsuitgaven en of -lasten zouden concluderen,
terwijl het bedrag van het tijdens het belastbaar tijdi?erk in een bepaalde beroepswerkzaamheid geleden bedrijfsverlies, dat
ontstaat door het brutobedrag van de inkomsten van die werkzaamheid te verminderen met de bedrijfsuitgaven of -lasten die
op deze inkomsten drukken en dat overeenkomstig art. 43, lid 1, 2" W.I.B.,'wordt
aangerekend op de netto-inkomsten
van een gedurende datzelfde tijdperk
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ui~geoefende andere beroepswerkzaamhmd, door de belastingplichtige slechts kan
worden bewezen aan de hand van een geheel van bewijskrachtige gegevens die de
administratie moeten toelaten, zonder inzage van stukken buiten de boekhouding en
zonder haar toevlucht te moeten nemen tot
de bewijsmiddelen beoogd in de artikelen
246 tot en met 248 W.I.B., het juiste bedrag van zowel de bruto-inkomsten als van
de ~edrijfsuitgaven met betrekking tot die
verlieslatende werkzaamheid te bepalen dit
verlies geenszins kan worden aangeto~nd
door eensdeels, voor wat betreft de brutowinst, gebruik te maken van na overleg
met de beroepsvereniging vastgestelde forf~itaire grondslag:en. van aanslag (wettehJ~ vermoed~n) d1e 1~ rechte de afurezigheid van beWIJskrachtige gegevens vereisen
e~ door anderdeels, voor wat de bedrijfsmtgaven betreft, te steunen op door diezelfde belastingplichtige voorgebrachte
bewijskrachtige gegevens waaruit de werkelijkheid, het bedrag en het bedrijfskarakter van die uitgaven zou moeten blijken, zodat het arrest dat beslist dat van de
op grond van de forfaitaire grondslag bepaalde bruto-winsten de bedrijfsuitgaven of
-lasten mogen worden afgetrokken ook als
~et resulteer.t o:p een boekhoudkundig verlies, de voorz1enmg en het bezwaar reeds in
die mate gegrond verklaart en aldus impliciet aanneemt dat een bedrijfsverlies kan
word.en.bew~~en uitgaande van de op een
forfmtmre WIJze bepaalde bruto-winst verminderd met de bedrijfslasten waarover in
een volgende zitting nog moet worden gedebatteerd, ten onrechte de kwalificatie "bewijskrachtig gegeven" verleent aan een
bruto-winstcijfer dat slechts tot stand kan
komen bij gebreke van bewijskrachtige gegevens en dienvolgens de artikelen 43 lid
1, 1" en 2", 44lid 1 en 248, § 1, leden i en
2 W.I.B. schendt :

Overwegende dat het stelsel van artikel248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), blijkens de
tekst, slechts van toepassing kan zijn
''bij gebreke van bewijskrachtige gegevens geleverd, hetzij door de belanghebbenden, hetzij door de administratie" en dat het bestuur te dien einde
in overleg met de betrokke~
bedrijfsgroeperingen, forfaitaire grondslagen van aanslag kan vaststellen;
Dat met "forfaitaire grondslagen van
aanslag'' evenwel wordt bedoeld de
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elementen voor een belastbaar bedrijfsresultaat;
Overwegende dat het absoluut
bedrijfsverlies, in de zin van artikel
43, eerste lid, 2", van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964)
door de belastingplichtige, ingevolge
artikel 44 van hetzelfde wetboek,
moet worden verantwoord overeenkomstig de in dat artikel bepaalde
wijze, uitgaande van als reeel bevestigde en niet van forfaitaire inkomsten;
Dat hieruit volgt dat een belastingplichtige niet tegelijkertijd een beroep kan doen, voor zijn bedrijfsresultaat, op een stelsel dat de afWezigheid
van bewijskrachtige gegevens veronderstelt en, voor zijn lasten en het
daaruit voortvloeiende bedrijfsverlies,
op een stelsel dat het leveren van bewijs vereist;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de verweerders, overeenkomstig artikel 248, § 1, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), hun brutowinst
van hun kleinhandel in voedingsmiddelen forfaitair hebben berekend en
dat zij daarvan hun reele bedrijfsuitgaven en -lasten hebben afgetrokken;
Dat zij oordelen dat het bedrijfsverlies dat hiervan het gevolg is,
mag worden aangerekend op de inkomsten van andere werkzaamheden;
Dat zij aldus de aangewezen wetsbepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
de voorziening ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
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verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
14 maart 1997- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. FarrierGelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Delahaye.

Nr. 145
3e KAMER - 17 maart 1997

1° BEROEPSZIEKTE -

OVERHEIDSSECTOR
- BLIJVENDE INVALIDITEIT- VERGOEDINGCRITERIUM.

2° BEROEPSZIEKTE -

OVERHEIDSSECTOR
- BLIJVENDE INVALIDITEIT- VASTSTELLING
- GENEESKUNDIGE DIENST- DRAAGWIJDTE
-OVERHEID.

1o Bij de vaststelling van de blijvende in-

validiteit die het gevolg is van een beroepsziekte en die krachtens de
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
recht geeft op een rente, houdt de geneeskundige dienst o.m. rekening met de vermindering van de waarde van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt (1).
(Art. 3, eerste lid, 1 o, B, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt.
10 en 11 K.B. 5 jan. 1971.)

2° De geneeskundige dienst maakt zijn met
redenen omklede beslissing omtrent de
vaststelling van het percentage blijvende
invaliditeit die het gevolg is van een beroepsziekte bekend aan de overheid; de
overheid is gebonden door die beslissing welke ertoe strekt de omvang van
haar verplichtingen vast te stellen (2).
(Art. 3, eerste lid, 1 o, b, Arbeidsongevallenwet Overheidsperson:eel; artt. 10 en
11 K.B. 5 jan. 1971.)
(1) Zie Cass., 12 dec. 1988,A.R. nr. 8421 (A.C.,
1988-89, nr. 220).
(2) Zie Cass., 20 maart 1981, A.R. nr. 2955
(A. C., 1980-81, nr. 418).
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(SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT
T. PEETERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0144.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 23 juni 1993 en 14
juni 1995 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 10 en 11 van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector, dat op het
personeel van de Nationale Maatschappij
van Buurtspoorwegen toepasselijk is verklaard ingevolge de artikelen 2, 3°, van het
koninklijk besluit van 12 juni 1970, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 en 2, 2° van voornoemd koninklijk besluit van 5 januari 1971 dat is
genomen ter uitvoering van artikel 1 van
de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals die wet van kracht was
voor de wijziging ervan bij de wet van 31
juli 1991, welk koninklijk besluit van 5 januari 1971 op eiseres van toepassing is geworden krachtens het koninklijk besluit
van 27 maart 1991 betreffende de ontbinding van de Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen en de overdracht van
haar taken, goederen, rechten en verplichtingen,
doordat de arresten hebben beslist dat eiseres de graad van "lichamelijke ongeschiktheid" die door de administratieve
gezondheidsdienst die onder de medischsociale Dienst van de Staat ressorteert, op
30 pet. was vastgesteld, niet kon betwisten, op grond (arrest van 23 juni 1993) dat
"de eerste rechters terecht hebben geoordeeld dat de instellingen van openbaar nut,
ofschoon zij gehouden zijn tot betaling van
de vergoedingen (in geval van beroepsziekte), niet het recht hebben het geneeskundig element van de schade, zoals dit
door de administratieve gezondheidsdienst
wordt vastgesteld, te betwisten"; (arrest van
14 juni 1995) "dat de administratieve
gezondheidsdienst op grond van de bovenstaande beginselen, meer bepaald van voornoemd koninklijk besluit van 5 januari
1971 en zoals de eerste rechters trouwens
hebben gezegd, de lasthebber (van eiseres) is en beslist over de vaststelling van de

1 ___ _:___"_-----
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graad van arbeidsongeschiktheid; dat de geneeskundige dienst vervolgens zijn met redenen omklede beslissing bekendmaakt aan
de overheid die enkel nagaat of de voorwaarden inzake toekenning van de vergoedingen vervuld zijn (administratieve taak),
de elementen van de opgelopen schade onderzoekt en aan de getroffene of aan zijn
rechtverkrijgenden de betaling van een
rente voorstelt (artikelen 10 en 11), wat ook
is gebeurd; dat (eiseres) dus niet gerechtigd was de beslissing van de gezondheidsdienst aan te vechten, daar die beslissing
voor haar bindend is in zoverre ze betrekking heeft op de vaststelling van de graad
van ongeschiktheid; (. .. ) dat, afgezien van
de tijdvakken van tijdelijke ongeschiktheid, de beslissingen van de administratieve gezondheidsdienst enkel kunnen worden betwist door de getroffene, de
aansprakelijke derde en diens verzekeraar (Cass., 20.03.81, Pas., I, 782); dat de
administratieve gezondheidsdienst zijn beslissing omtrent de vaststelling van de
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid voldoende met redenen heeft omkleed;
dat die beslissing trouwens uitdrukkelijk
verwijst naar het advies van het Fonds voor
de beroepsziekten en het daarbij horende
onderzoek; dat overigens de op 30 pet. vastgestelde graad van ongeschiktheid wel degelijk betrekking heeft op de raming van
een voor vergoeding in aanmerking komende blijvende arbeidsongeschiktheid, zoals het Fonds voor de beroepsziekten in zijn
advies van 26 januari 1982 zegt; dat bovendien geenszins bewezen is dat bij de
vaststelling van de graad van ongeschiktheid geen rekening gehouden is met dealgemene arbeidsmarkt",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 10 van
voornoemd koninklijk besluit van 5 januari 1971 vermeldt dat de geneeskundige dienst "het percentage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van de
beroepsziekte vaststelt"; artikelllluidt als
volgt : "de geneeskundige dienst maakt aan
de overheid zijn met redenen omklede beslissing bekend omtrent de vaststelling van
het invaliditeitspercentage. De overheid
gaat na of de voorwaarden inzake toekenning van de vergoedingen vervuld zijn; zij
onderzoekt de elementen van de opgelopen schade en stelt aan de getroffene of aan
zijn rechtverkrijgenden de betaling van een
rente voor. Wordt een akkoord bereikt, dan
wordt het voorstel verwerkt in een beslissing van de overheid welke vaststelt dat
een akkoord tot stand gekomen is en
waarin worden vermeld de bezoldiging
waarop de rente wordt berekend, de aard
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van de ziekte, de verminderde geschiktheid en de datum waarop de ongeschiktheid een blijvend karakter vertoont''; de blijvende arbeidsongeschiktheid dient te worden onderscheiden van de
blijvende invaliditeit en de graad van de
ene niet noodzakelijk overeenkomt met de
graad van de andere; uit de bovenaangehaalde bepalingen volgt dat de geneeskundige dienst weliswaar het percentage
van de "blijvende invaliditeit" vaststelt,
maar niet bevoegd is om de verminderde
geschiktheid te berekenen; de overheid, te
dezen eiseres, daartoe een voorstel moet
doen aan de getroffene of aan zijn rechtverkrijgenden en, in geval van een akkoord, een beslissing moet nemen; de administratieve gezondheidsdienst bijgevolg
de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerder niet kon vaststellen; hij zich diende te beperken tot de
vaststelling van diens graad van blijvende
invaliditeit; de bovenaangehaalde arresten derhalve, door te beslissen dat de administratieve gezondheidsdienst bevoegd
was om de graad van arbeidsongeschiktheid van verweerder te ramen en dat zijn
beslissing bindend is voor eiseres, in zoverre zij die graad had geraamd, de in de
aanhefvan het middel aangegeven bepalingen, meer bepaald de artikelen 10 en 11
van het koninklijk besluit van 5 januari
1971 schenden;
tweede onderdeel, ook al zou worden aangenomen dat de administratieve gezondheidsdienst zijn bevoegdheid niet te buiten is gegaan door de graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid van verweerder vast
te stellen (op 30 pet.), dan nog kan alleen
het geneeskundig element van zijn beslissing krachtens de artikelen 10 en 11 niet
worden betwist door de overheid, werkgever; zijn beslissing daarentegen door de
overheid wel degelijk kan worden aangevochten, in zoverre de administratieve
gezondheidsdienst, zoals te dezen, de graad
van de blijvende arbeidsongeschiktheid van
de getroffene heeft vastgesteld op grond onder meer van zijn ongeschiktheid op de algemene arbeidsmarkt; volgens de artikelen 10 en 11 van het koninklijk besluit van
5 januari 1971 immers, zoals gezegd, de
vaststelling van het invaliditeitspercentage
(geneeskundig element) geschiedt door de
geneeskundige dienst; de overheid van haar
kant "de elementen van de schade onderzoekt en aan de getroffene een schadeloosstelling voorstelt op basis van zijn "verminderde geschiktheid" (economisch element); de arresten bijgevolg, nu zij
beslissen dat eiseres de raming van de
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graad van arbeidsongeschiktheid (30 pet.)
door de administratieve gezondheidsdienst
niet meer kan betwisten, de in de aanhef
van het middel aangegeven bepalingen,
meer bepaald de artikelen 10 en 11 van het
koninklijk besluit van 5 januari 1971
schenden:

Overwegende dat artikel10 van het
koninklijk besluit van 5 januari 1971
betreffende de schadevergoeding voor
beroepsziekten in de overheidssector
bepaalt dat de geneeskundige dienst
het percentage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van de beroepsziekte, vaststelt en dat die dienst
voor de uitvoering van zijn opdracht
een beroep moet doen op de geneeskundige medewerking van het Fonds
voor de beroepsziekten;
Dat de geneeskundige dienst bij de
vaststelling van de blijvende invaliditeit die, krachtens artikel3, eerste lid,
r, b, van de wet van 3 juli 1967, recht
geeft op een rente, onder meer rekening houdt met de vermindering van
de waarde van de getroffene op dealgemene arbeidsmarkt;
Dat artikelll van genoemd koninklijk besluit bepaalt dat de geneeskundige dienst zijn met redenen omklede
beslissing omtrent de vaststelling van
het invaliditeitspercentage bekendmaakt aan de overheid; dat de overheid gebonden is door die beslissing
welke ertoe strekt de omvang van haar
verplichtingen vast te stellen;
Overwegende dat het arrest van 14
juni 1995 vaststelt "dat het Fonds voor
de beroepsziekten op grond van voornoemd artikel 10 op 26 januari 1982
tot de volgende bevindingen is gekomen: de getroffene lijdt aan een beroepsziekte. Die beroepsziekte komt in
Belgie in aanmerking voor vergoeding. (. .. ) Blijvende lichamelijke ongeschiktheid : 30 pet. met ingang van 1
juni 1981" en dat de geneeskundige
dienst "uitdrukkelijk verwezen heeft
naar het advies van het Fonds voor de
beroepsziekten"; dat het arrest vermeldt dat "de op 30 pet. vastgestelde
ongeschiktheidsgraad wei degelijk betrekking heeft op de raming van een
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voor vergoeding in aanmerking komende blijvende ongeschiktheid, zoals het Fonds voor de beroepsziekten
in zijn advies van 26 januari 1982
zegt"; dat het arrest toegeeft dat bij de
vaststelling van die ongeschiktheidsgraad "rekening gehouden is met de
algemene arbeidsmarkt";
Dat uit die vermeldingen volgt dat
de geneeskundige dienst, naar het oordeel van het arbeidshof, bij de vaststelling van het percentage van blijvende invaliditeit de hem bij het
koninklijk besluit van 5 januari 1971
toegekende bevoegdheden niet te buiten is gegaan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 maart 1997 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk eensluidende conclusie (3) van de h.
Leclercq, advoaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Van Ommeslaghe.
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1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- TERMIJNVERTREKPUNT- VONNIS ALVOR.ENS RECHT TE
DOEN- GETUIGENVERHOOR
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1o De kennisgeving van het vonnis dat het

getuigenverhoor heeft toegestaan of bevolen, doet de appeltermijn tegen dat vonnis niet lopen (1). (Art. 919 Ger.W.)
2° De vernietiging van de beslissing waarbij het principaal beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, leidt tot vernietiging van de beslissing waarbij het
incidenteel beroep niet ontvankelijk wordt
verklaard, nu die beslissing uit de eerste volgt (2).
(SOFT-SHARP B.VB.A. T. MARTIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0044.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 25 januari 1995 en 25
oktober 1995 door het Arbeidshof te
Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 57, 919, 920, 1051, 1055 en 1496
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 25 januari 1995
de rechtspraak van het arrest van 9 maart
1993 van het Hof van Beroep te Bergen
overneemt luidens welke "uit de samenlezing van de artikelen 919 en 920 van het
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de kennisgeving van het vonnis dat het getuigenverhoor beveelt of toestaat - die door de
griffier met toepassing van voormeld artikel 919 moet worden gedaan- eveneens
beoogt de appeltermijn te doen lopen" en,
na erop te hebben gewezen dat die beslissing enkel uitspraak deed over een hoger
beroep dat beperkt was tot de beschikkingen van een vonnis die een getuigenverhoor toestonden, de heropening van het debat beveelt om de partijen de mogelijkheid
te bieden hun standpunt uiteen te zetten
nopens de mogelijkheid om het in die beslissing vervatte beginsel op een gemengd
vonnis toe te passen;

2° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN- PRINCIPAAL BEROEP
- NIET-ONTVANKELIJKHEID - BESLISSINGVERNIETIGING- GEVOLG- INCIDENTEEL BEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID- BESLISSING- GEVOLG- VERNIETIGING.

(3) Het O.M. concludeerde tot de verwerping,
maar was van oordeel dat het middel feitelijke
grondslag miste.

(1) Vgl. Cass., 23 maart 1990, A.R. nr. 6694
(A.C., 1989-90, nr. 443) met cone!. proc.-gen.
Krings; zie ook noot 3 infra.
(2) Zie Cass., lljan. 1974 (A.C)1974, 523); A.
Meeus, lJetendue de Ia cassation en matiere civile, noot onder Cass., 18 maart 1983, R.C.J.B.,
1986, p. 276, nr. 23; zie ook art. 1054, tweede lid,
Ger.W.
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en doordat het arrest van 25 oktober
1995 het principaal hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart op grond
"dater blijkbaar geen argumenten zijn om
bij een gemengd vonnis af te wijken van de
rechtsleer en rechtspraak inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen een
beslissing waarvan met toepassing van artikel 919, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven (Cass. 12 februari 1990, A. C. 1989-90, nr. 362; Bergen
9 maart 1993, J.L.MB 1993, 975; A. Fettweis, Manuel de procedure civile, 1985, nr.
489)",
terwijl, eerste onderdeel, in de regel, ingevolge de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, de betekening het vertrekpunt is van de termijn om hoger beroep
in te stellen tegen een vonnis; daarvan enkel kan worden afgeweken als uit de wettelijke bepalingen die op de bewuste rechtspleging van toepassing zijn, volgt dat de
kennisgeving het doen lopen van de appeltermijn beoogt; uit geen enkele wettelijke
bepaling, en inzonderheid niet uit de artikelen 919 en 920 van het Gerechtelijk
Wetboek, volgt dat de wetgever zou hebben gewild dat door de kennisgeving van
het vonnis dat getuigenverhoren toestaat,
de appeltermijn begint te lopen; die afwijking van de regel integendeel nutteloos zou
zijn nu, ingevolge artikel 1496 van hetzelfde wetboek, de beslissing die het getuigenverhoor toestaat, van rechtswege uitvoerbaar is niettegenstaande hoger beroep
en nu, ingevolge artikel1055 van hetzelfde
wetboek, de partijen de beslissing alvorens recht te doen steeds samen met het
eindvonnis aan de appelrechter kunnen
voorleggen; de arresten die beslissen dat de
kennisgeving die overeenkomstig artikel
919 van het Gerechtelijk Wetboek is gedaan, de appeltermijn doet lopen, bijgevolg de artikelen 57, 919, 920, 1051, 1055
en 1496 van het Gerechtelijk Wetboek
schenden;
tweede onderdeel, ook al zou de kennisgeving die overeenkomstig artikel 919 van
het Gerechtelijk Wetboek is gedaan, de
appeltermijn doen lopen tegen de beschikking die getuigenverhoren toestaat, toch uit
geen enkele wettelijke bepaling volgt, en inzonderheid niet uit de artikelen 919 en 920
van dat wetboek, dat bij een gemengd vonnis de kennisgeving eveneens het vertrekpunt zou zijn van de appeltermijn tegen de
eindbeslissingen in de zin van artikel19
van het Gerechtelijk Wetboek; het tweede
arrest dat zegt dat het hoger beroep van eiseres tegen de eindbeslissingen van het beroepen vonnis, waarin is beslist, enerzijds,
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dat de partijen sedert 26 februari 1988 tot
het einde van hun contractuele betrekkingen door een arbeidsovereenkomst waren
verbonden en, anderzijds, dat de vordering tot schadevergoeding van eiseres wegens vernietiging van het informaticamateriaal moet worden afgewezen, niet
ontvankelijk is op grond dat dat hoger beroep niet is ingesteld binnen de maand na
de kennisgeving van het vonnis, bijgevolg de artikelen 57, 919, 920 en 1051 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Wat betreft het eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel57 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
termijn voor hoger beroep begint bij de
betekening, tenzij de wet anders bepaalt;
Dat artikel1051, eerste lid, van dat
wetboek dat de duur van de appeltermijn bepaalt, een toepassing van artikel 57 uitmaakt;
Dat het in artikel 57 gemaakte voorbehoud geen uitdrukkelijke afwijkende
beschikking vereist; dat het volstaat
dat de afwijking uit de op de betrokken rechtspleging toepasselijke wettelijke bepalingen kan worden afgeleid;
Overwegende dat artikel 919 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
het vonnis waarbij het getuigenverhoor wordt toegestaan of bevolen, niet
vatbaar is voor verzet en dat de griffier er aan de partijen kennis van gee:ft
bij gerechtsbrief; dat die kennisgeving met zich meebrengt dat de partijen worden opgeroepen;
Dat artikel 920 de rechtspleging
vastlegt die moet worden gevolgd indien het vonnis in hoger beroep wordt
bevestigd en er voor het hof geen red en is om de zaak aan zich te trekken;
Overwegende dat de bepalingen van
de artikelen 919 en 920 een snelle en
weinig kostelijke rechtspleging beogen zonder dat daaruit kan worden
afgeleid dat daartoe van het in artikel 57 vermelde beginsel wordt afgeweken;
Dat immers, enerzijds, ingevolge artikel1496 van het Gerechtelijk Wethoek, de voorlopige tenuitvoerlegging
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Nr. 147

]_.-------'....=--=-:::..:::_____________

HOF VAN CASSATIE

van het vonnis dat het getuigenverhoor heeft toegestaan of bevolen, van
rechtswege geschiedt wat die
onderzoeksmaatregel betreft; dat tegen het vonnis, in zoverre het alvorens recht te doen is gewezen, ingevolge artikel 1055 van hetzelfde
wetboek, hoger beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het
eindvonnis, zelfs als de termijn van hoger beroep tegen de beslissing alvorens recht te doen, is verstreken;
Dat, anderzijds, wanneer het vonnis dat het getuigenverhoor heeft toegestaan of bevolen, andere beslissingen omvat, inzonderheid eindbeslissingen in de zin van artikel19, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het
belangrijk is dat het door de partijen
ingestelde hoger beroep de eenheid
van het geschil niet schaadt en dat tegen het geheel van die beslissingen die
al dan niet betrekking hebben op de
beschikking inzake de onderzoeksmaatregel, bijgevolg hoger beroep kan
worden ingesteld binnen dezelfde termijn, te weten de in artikel1051 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn;
Overwegende dat daaruit volgt dat,
in tegenstelling tot hetgeen de arresten beslissen, de kennisgeving van het
vonnis dat het getuigenverhoor heeft
toegestaan of bevolen, die met toepassing van artikel 919, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek is gedaan, de
appeltermijn tegen dat vonnis niet
doet lopen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij het principaal beroep van eiseres niet ontvankelijk wordt verklaard leidt tot vernietiging van de beslissing waarbij het
incidenteel beroep van verweerster
niet ontvankelijk wordt verklaard, nu
die beslissing uit de eerste volgt;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde arresten;
houdt de kosten aan en laat de beslis-

--=--=~
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sing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) van de
h. Lerclercq, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. Draps en Geinger.
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1 o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- GERECHTSBRIEF- RECHTERLIJKE BESLISSING- KENNISGEVING- DATUM - '!DEZENDING.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - RECHTERLIJKE BESLISSING GERECHTSBRIEF- KENNISGEVING- DATUM
- '!DEZENDING.

(3) Het O.M. concludeerde tot gedeelteijke vernietiging en tot verwerping voor het overige. Het
O.M. deed inzonderheid opmerken dat, volgens
hem:
1 o de kennisgeving de termijn doet lopen om
principaal beroep in te stellen tegen het vonnis
voor zover dat het getuigenverhoor heeft toegestaan ofbevolen; die regel doet evenwel geen afbreuk aan de toepassing van art. 1055 Ger.W. dat
zegt dat tegen ieder vonnis alvorens recht te doen
hoger beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonniss (artt. 57, 919 en
1055 Ger.W.);
2o de gevolgen van art. 919 Ger.W. inzake het
vertrekpunt van de ternrijn van het principaal beroep aileen het dictum betreffen van het gemengd vonnis dat het getuigenverhoor toestaat
of beveelt en niet een eindbeslissing van het gemengd vonnis (artt. 19, 57 en 919 Ger.W.)
Daarover, zie Cass., 6 dec. 1974 (A.C., 1975,
408); 12 feb. 1990, A.R. nrs. 6866 en 6974 (ibid.,
1989-90, nr. 362); 23 maart 1990, A.R. nr. 6694
(ibid., 1989-90, nr. 443, met concl. proc.-gen.
Krings, inz. p. 965 en 966; Cass., 2 april 1990,
A.R. nrs. 8545 en 86~0 (ibid., 1989-90, nr. 462,
met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 462,
inz. p. 898 tot 902; A FETTWEIS, Manuel de procedure civile, 2e uitg., Luik, 1987, nr. 489.
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1o en 2° De kennisgeving van een vonnis of

arrest geschiedt op de datum van toezending van die rechterlijke beslissing en niet
op de datum van de ontvangst ervan (1);
die regel is toepasselijk op de kennisgevingen van vonnissen en arresten bepaald bij de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden. (Artt. 2 en 32,
2°, Ger.W.; artt. 10 en 11 wet 19 maart
1991.)
(JOBCHEN E.A. T. OMNICHEM N.V)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 32, enig lid, 2°, 46, § 2, 1056, enig
lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 10,
laatste lid en 11, § 1, eerste lid, van de wet
van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden,
doordat het arbeidshof in het arrest het
hager beroep ontvankelijk verklaart, het beroepen vonnis vernietigt en in een nieuwe
uitspraak verweerder toestaat eiser wegens de aangevoerde dringende reden te
ontslaan, op grand: "dat het hager beroep moet worden ingesteld binnen tien
werkdagen vanaf de kennisgeving (artikelll van de wet van 19 maart 1991); dat
onder kennisgeving wordt verstaan de toezending van een akte van rechtspleging ...
dat zij geschiedt langs de post (artikelen 32
en 1056, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek);
dat het hager beroep in de regel wordt ingesteld binnen een termijn die vanaf de betekening begint te lopen (artikel 1056 van
(1) Cass., 20 mei 1996, A.R. nr. S.95.0087.F, en
9 dec. 1996, volt. zitting, A.R. nr. S.96.0098.N
(A. C., 1996, nrs. 182 en 494), en de noot 1 on-

der het eerste arrest; 17 maart 1997, A.R. nr.
S.96.0133.F, infra, nr. 150.
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het Gerechtelijk Wetboek); dat te dezen het
hager beroep evenwel bij verzoekschrift
wordt ingesteld binnen tien dagen vanaf de
kennisgeving; dat in beide gevallen de
appeltermijn loopt zodra het vonnis met zekerheid is ontvangen, dat wil zeggen op de
datum van de betekening door een gerechtsdeurwaarder of op de datum van ontvangst van de kennisgeving door de post;
dat in algemene zin 'de datum van kennisgeving door de post ten aanzien van degene die de kennisgeving doet de datum
van de verzending is, en ten aanzien van
degene aan wie ze wordt gedaan, de datum van ontvangst van de brief (... ); dat die
rechtspraak zinvol is en moet worden aangenomen; dat het vonnis te dezen op 23 oktober 1995 in ontvangst is genomen en dat
het verzoekschrift van hager beroep op 2
november 1995 ter post is neergelegd, nu
1 november 1995 (Allerheiligen) een feestdag was; dat zelfs als men rekening houdt
met zaterdag 28 oktober 1995, een werkdag die niet op de laatste dag van de termijn valt, het hager beroep ontvankelijk is
(artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek) :
nazicht:
23 tot 28/10 : 6 dagen,
29/10 : zondag,
30 en 31/10 : 2 dagen,
1/11 : feestdag,
2/11: 1 dag
9 dagen (arrest p. 2-3, punt I)",
terwijl, volgens artikel10 van de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, het eindvonnis van de
arbeidsrechtbank, op de rechtsvordering tot
erkenning van een dringende reden voor
het ontslag van een beschermde werknemer, aan de partijen ter kennis moet worden gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de
derde werkdag na de uitspraak; volgens artikel32, enig lid, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan de bepalingen, volgens
zijn artikel 2, in beginsel van toepassing
zijn op alle rechtsplegingen, onder kennisgeving moet worden verstaan de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift; zij in beginsellangs
de post geschiedt; de datum van de kennisgeving de datum is waarop de brief ter
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post is neergelegd; het vonnis te dezen, zoals het arbeidshofvaststelt, nu het ter kennis moest worden gebracht, door de griffie op 19 oktober 1995 ter post werd
neergelegd; volgens artikelll, § 1, van de
genoemde wet van 19 maart 1991, tegen
het eindvonnis van de arbeidsrechtbank
met een verzoekschrift boger beroep kan
worden aangetekend binnen tien werkdagen vanaf de kennisgeving; dat verzoekschrift, als toegestaan bij artikel1056, enig
lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt
ingediend bij een ter post aangetekende
brief en vervolgens door de griffie aan alle
partijen wordt toegezonden; de zaak wordt
geacht aanhangig te zijn gemaakt bij het
arbeidshof de dag dat de brief ter post werd
neergelegd; het verzoekschrift te dezen, zoals het arbeidshofvaststelt, op 2 november 1995 ter post werd neergelegd om als
aangetekende brief te worden verstuurd;
het aantekenen van het boger beroep bijgevolg niet is gedaan "binnen tien werkdagen vanaf de kennisgeving" en het boger beroep bijgevolg niet kon ontvankelijk
worden verklaard, zoals de eisers in hun
appelconclusie (p. 2 tot 4) en hun aanvullende appelconclusie (p. 2-3) betoogden
(schending van alle in limine van het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, ingevolge artikel 11, § 1, van de wet van 19 maart
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, het hoger beroep wordt aangetekend binnen tien werkdagen vanaf de kennisgeving van het eindvonnis van de
arbeidsrechtbank, waarbij de zaak geacht wordt aanhangig te zijn gemaakt
bij het arbeidshof op de dag dat de
aangetekende brief met het verzoekschrift van hoger beroep ter post werd
neergelegd; dat volgens artikel 10,
laatste lid, van die wet, het vonnis aan
de partijen ter kennis wordt gebracht
bij gerechtsbrief;
Overwegende dat, naar luid van artikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, onder kennisgeving wordt verstaan de toezending van een akte van
rechtspleging in origineel of in afschrift langs de post of, in de geval-
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len die de wet bepaalt, in de vormen
die deze voorschrijft;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het beroepen vonnis op 19 oktober 1991 ter kennis van verweerster
is gebracht door toezending langs de
post, dit overeenkomstig de wet van 19
maart 1991, en dat verweerster het
verzoekschrift van hoger beroep op 2
november 1995 ter post heeft neergelegd;
Dat het arrest, nu het hoger beroep
buiten de termijn van tien werkdagen vanaf de kennisgeving is ingesteld, niet wettig beslist dat verweersters hoger beroep ontvankelijk is;
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
Arbeidshof te Bergen.
17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
B-litzler en Draps.

Nr. 148
3e KAMER- 17 maart 1997

1o ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
(IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING- ADMINISTRATIEVE CONTROLE- TERUGVORDERING VAN
HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE- NIET TERUGGEVORDERDE
PRESTATIES
VERZEKERINGSINSTELLING- BOEKING -ADMINISTRATIEKOSTEN - NALATIGHEID -MISDRIJF - TIJDSTIP.
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2° ZIEKTE-

EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- ADMINISTRATIEVE CONTROLE - ONVERSCHULDIGD
BETAALDE - TERUGVORDERING- NIET TERUGGEVORDERDE
PRESTATIES
VERZEKERINGSINSTELLING- BOEKING- ADMINISTRATIEKOSTEN- NALATIGHEID- MISDRIJF - TIJDSTIP.

EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- VERJA-
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[Artt. 99 (2) en 106, § 1, eerste lid, so (3),
Z.I.V.-wet; artt. 254, 18°, 260, b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid (4), K.B. 4
nov. 1963.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. NATIONAAL VERBOND
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

3° ZIEKTE-

RING- TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG.
EINDE) -AANVANG -ADMINISTRATIEVE CONTROLE- ONVERSCHULDIGD BETAALDE- TERUGVORDERING- NIET TERUGGEVORDERDE
PRESTATIES - VERZEKERINGSINSTELLING BOEKING-ADMINISTRATIEKOSTEN- NALATIGHEID - MISDRIJF - TIJDSTIP.

4o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENTERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)AANVANG - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ADMINISTRATIEVE CONTROLE
- TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE- NIET TERUGGEVORDERDE
PRESTATIES - VERZEKERINGSINSTELLING BOEKING- ADMINISTRATIEKOSTEN- NALATIGHEID - MISDRIJF- TIJDSTIP.

5o TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ADMINISTRATIEVE CONTROLE - NIET TERUGGEVORDERDE PRESTATIES- VERZEKERINGSINSTELLING - BOEKING - ADMINISTRATIEKOSTEN - NALATIGHEID - MISDRIJF TIJDSTIP ..

1°, 2°, 3°,4° en 5° Art. 262, eerste lid, KB.
4 nov. 1963 ter uitvoering van Z.I. Vwet bepaalt dat bij afloop van de termijnen bepaald in art. 261 van hetzelfde KB.
de ten onrechte betaalde prestaties, die
nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze te doen boeken als administratiekosten door de verzekeringsinstelling; de overtreding van die
bepaling, in de zin van de wetgeving en
van de reglementering inzake ziekte- en
invaliditeitsverzekering, is voltrokken alleen door het niet boeken als administratiekosten op het tijdstip waarop die hoeking diende te gebeuren, te dezen bij het
verstrijken van de in voornoemd artikel
261 bedoelde termijn van twee jaar (1).
(1) Over de boeking als administratiekosten
door de verzekeringsinstelling zie Cass., 13 jan.
1992, A.R. nr. 9263, en 27 april 1992, A.R. nr.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0075.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 1995 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 99, 106, § 1, 8', van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, dat artikel als
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408
van 18 april 1986, 254, 18', 260b, 261b,
262, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat artikel254, 18', als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 mei 1986, en de artikelen 260b, 261b en 262 in de bewoordingen
die bij het koninklijk besluit van 30 september 1976 opnieuw zijn ingevoerd en,
voor zoveel als nodig, van de artikelen 166,
17 4, 8', van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoiirdineerd op 14
juli 1994, 254, 18', 260b, 261b en 262, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen,
9040 (A. C., 1991-92, nrs. 241 en 449); 1 maart
1993, A.R. nr. 9595 (ibid., 1993, nr. 121), en de
concl. O.M. in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 121.
(2) Art. 99 na zijn wijziging bij K.B. nr. 408 van
18 april 1986; zie art. 166 Z.I.V.-wet 1994.
(3) Zie art. 174, eerste lid,

so, Z.I.V.-wet 1994.

(4) K.B. 4 nov. 1963 in zijn eerste versie na de
wijziging bij K.B. 14 mei 1986; zie artt. 318, eerste lid, 18°, 325, b, 326, eerste lid, b, en 327, eerste lid, K.B. 3 juli 1996 (B.S., 31 juli 1996, p.
20285).
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doordat het arrest, nu eiser aan verweerder bij beslissing die hem op 13 juli 1993
ter kennis is gebracht, de bij artikel 254,
18° van voornoemd koninklijk besluit van
4 november 1963 bepaalde administratieve geldboete heeft opgelegd, die toepasselijk is op de verzekeringsinstelling die
niet binnen de bij artikel 262 van hetzelfde
koninklijk besluit bepaalde termijn van
twee jaar, de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn,
heeft afgeschreven door ze te boeken als administratiekosten, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de beslissing waarvan op
13 juli 1990 is kennisgegeven, vernietigt nu
het vermelde misdrijf"reeds was verjaard
toen het door (eiser) werd vastgesteld",
doordat het arrest om aldus te beslissen, - erop wijst : dat eiser op 25 februari
1977 aan verweerder heeft gemeld dat hij
aan een van zijn leden ten onrechte een
prestatie had betaald; dat hij op 24 november 1987 heeft vastgesteld dat hij niet was
ingegaan op de aanmaning om het nog niet
teruggevorderde bedrag als administratiekosten te boeken; dat hij op 30 november
1987 het bedrag op de passende rekening
heeft geboekt, en vervolgens hierop steunt
dat het arbeidshof ''heeft vastgesteld dat artikel 254 (van het koninklijk besluit van 4
november 1963) einde februari 1981 geen
enkele geldstrafbepaalde (... ),en zich houdt
aan de tekst, waardoor het meteen het onderscheid heeft verworpen tussen een voortdurend en een aflopend misdrijf, nu die
tekst een precies tijdstip vastlegt" en dat
"nu artikel 262, eerste lid, bepaalt dat bij
a:floop van de termijnen bepaald in artikel261 (twee jaar met ingang van de datum van de kennisgeving door de Dienst
voor administratieve controle) de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, dienen afgeschreven te
worden door ze te boeken als administratiekosten, de eventuele tekortkoming die
wordt vastgesteld op het einde van die eerste termijn een precies tijdstip uitmaakt dat
het vertrekpunt vormt van de verjaringstermijn, hetzij te dezen, einde februari 1979",
terwijl, volgens artikel 261b van het koninklijk besluit van 4 november 1963, wanneer de Dienst voor administratieve controle die bij eiser is ingesteld, zoals te
dezen, aan de verzekeringsinstelling kennis heeft gegeven van zijn (niet betwiste)
vaststelling van door haar ten onrechte betaalde prestaties, de terugvordering van die
prestaties door de verzekeringsinstelling
wordt gedaan binnen een termijn van twee
jaar, met ingang van de datum van die ken-
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nisgeving; naar luid van artikel 262 van
hetzelfde koninklijk besluit bij afloop van
die termijn de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze te boeken als
administratiekosten; artikel 254, 18°, van
het koninklijk besluit bepaalt dat ten laste
van de verzekeringsinstelling een straf
wordt toegepast van 5000 frank per inbrenk op de bepalingen van artikel 262; uit
de bepalingen van dat artikel 262 blijkt dat
zij weliswaar precies het tijdstip bepalen
vanaf wanneer de verzekeringsinstelling
het bedrag van prestaties die zij ten onrechte heeft betaald maar niet teruggevorderd, als administratiekosten dient te hoeken om ze ten haren laste te nemen,
waarbij haar misdrijf dat erin bestaat dat
zij die boeking verzuimt, voortduurt zolang zij ze niet uitvoert en bijgevolg een
voortdurend misdrijfis waarvan de verjaring pas begint te lopen op het ogenblik
waarop het eindigt; verweerder, zoals het
arrest vaststelt, op 30 november 1987 de
ten onrechte betaalde prestatie die hij nog
niet heeft teruggevorderd binnen de gestelde termijn op een passende rekening
heeft geboekt; de datum van 30 november 1987 het vertrekpunt vormt van de verjaring van twee jaar, die ingevolge artikel106, § 1, 8°; van de wet van 9 augustus
1963 op zijn overtreding toepasselijk is; die
verjaring, nu zij nadien op regelmatige
wijze was gestuit, niet was ingetreden toen
aan verweerder, bij beslissing waarvan op
13 juli 1990 kennis werd gegeven, de bij artikel 254, 18° van het koninklijk besluit van
4 november 1963 bepaalde sanctie werd opgelegd; daaruit volgt dat het arrest door integendeel te beslissen dat de verjaring die
geldt voor de door verweerder begane overtreding, reeds einde februari 1979 zou zijn
beginnen lopen en volledig zou zijn ingetreden voor elke stuitende daad, het geheel van de in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen schendt en
inzonderheid artikel 262, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 4 november 1963 :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt : a) dat verweerder over een termijn van twee jaar beschikte als bepaald bij artikel 261, b, van het koninklijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, om
de prestaties terug te vorderen die hij
ten onrechte had betaald, en dat hij bij
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het verstrijken van die termijn, op 25
februari 1979, die terugvordering niet
had uitgevoerd; b) dat verweerder het
bedrag van die prestaties pas op 30
november 1987 als administratiekosten heeft geboekt terwijl hij, ingevolge artikel 262 van voormeld besluit, die boeking had moeten doen bij
het verstrijken, op 25 februari 1979,
van de in artikel261, b, van hetzelfde
besluit bepaalde termijn; c) dat eiser
op 13 juli 1990 de beslissing ter kennis van verweerder heeft gebracht
waarbij te zijnen laste met toepassing van artikel 254, 18., van voormeld besluit een sanctie van 5000
frank werd uitgesproken;
Overwegende dat krachtens artikel 99 van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, zoals het te
dezen van toepassing is, het Comite
van de Dienst voor administratieve
controle ten laste van onder meer de
verzekeringsinstellingen administratieve geldboeten kan uitspreken in geval van overtreding van de bepalingen van deze wet, haar uitvoeringsbesluiten of -verordeningen; dat
ingevolge artikel106, 8°' van die wet,
de in dat artikel 99 bedoelde overtredingen verjaard zijn na verloop van
tweejaar, te rekenen vanafhet einde
van de maand waarin zij zijn begaan;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de verjaringstermijn van
twee jaar vanaf einde februari 1979 is
beginnen lopen en dat de overtreding
van artikel 262 verjaard was op het
tijdstip waarop eiser aan verweerder
een sanctie heeft opgelegd, nu de door
eiser aangevoerde verjaringstuitende
daden van na februari 1981 dateren;
Overwegende dat ingevolge artikel
262, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 november 1963, bij afloop
van de termijn bepaald bij artikel261,
de ten onrechte betaalde prestaties, die
nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze te boeken als
administratiekosten; dat uit die tekst
blijkt dat het misdrijfis voltrokken aileen door het niet boeken als admini-
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stratiekosten op het tijdstip waarop die
boeking diende te gebeuren, te dezen bij het verstrijken op 25 februari
1979, van de in voomoemd artikel261,
b, bedoelde termijn van twee jaar;
Dat de beslissing van het arbeidshof dat te dezen de verjaringstermijn
einde februari 1979 was beginnen lopen, naar recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Aduocaten :mrs. Simont en Draps.

Nr. 149
3e KAMER- 17 maart 1997

1o ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
(IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERSPARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHE.
RAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VERPLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE
- INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN AARD.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERS- PARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEUTEN
VERPLEEGKUNDIGEN
VERPLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE
SANCTIES- ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
-AARD.
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3o ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
(IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERSPARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VERPLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE
- INBREUKEN -ADMINISTRATIEVE SANCTIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN WET- OVEREENSTEMMING.

4o ZIEKTE- EN
VERZEKERING -
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INVALIDITEITS-

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERS- PARAMEDISCHE MEDEWERKERS - KINESITHERAPEUTEN
VERPLEEGKUNDIGEN
VERPLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE - INBREUKEN- ADMINISTRATIEVE
SANCTIES -ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
-WET- OVEREENSTEMMING.

so GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) -ART. 159- WETTIGHEID- 'IDETSING ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERS- PARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEUTEN
- VERPLEEGKUNDIGEN- VERPLICHTINGENADMINISTRATIEVE CONTROLE- INBREUKEN
- ADMINISTRATIEVE SANCTIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN- WET- OVEREENSTEMMING.

bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften zijn
administratieve sancties in de zin van art.
101 Z.I.V.-wet (1). [Artt. 37ter en 101
Z.I.V.-wet (2); artt. 6 en 7 K.B. 4 juni
1987 (3).]
3°, 4°, so, 6° en 7o De artt. 6 en 7 K.B. 4
juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot
bepaling van de administratieve geldboeten in geval van inbreuk op deze voorschriften voeren, volgens de regels die zij
bepalen, administratieve geldboeten in ten
last~ van de zorgverstrekkers, in casu, kine.s~therapeuten en verpleegkundigen, in
ww: hoofde een overtreding van de bepalmgen van dat koninklijk besluit werd
vastgesteld; beide verordenende bepalingen zijn conform de artt. 37ter en 101
Z.I. V. -wet en kunnen derhalve door de hoven en rechtbanken worden toegepast (4).
[Art. 1S9 Gw. (1994); artt. 37ter en 101
Z.I.V.-wet (S); artt. 1, 3°, § 4, 4, § 2, en 6
wet 27 maart 1986; art. 10, P, wet 1S
dec. 1986; artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987
(6).]
R.I.Z.I.V. T. DRAYE)

6° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WETTIGHEID VAN
BESLillTEN ENVERORDENINGEN- ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERSPARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VERPLICHTINGEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE
- INBREUKEN- ADMINISTRATIEVE SANCTIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN WET- OVEREENSTEMMING.

7° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHTGRONDWET (1994), ART. 159- WETTIGHEID'IDETSING ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZORGVERSTREKKERS- PARAMEDISCHE MEDEWERKERS- KINESITHERAPEUTEN
- VERPLEEGKUNDIGEN- VERPLICHTINGENADMINISTRATIEVE CONTROLE- INBREUKEN
- ADMINISTRATIEVE SANCTIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN- WET- OVEREENSTEMMING.

1o en 2° De administratieve geldboeten be-

paald bij de artt. 6 en 7 KB. 4 juni 1987
tot vaststelling van de regelen inzake het

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0119.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1996 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
(1) Zie Cass., 21 feb. 1975 (A. C., 1975, 705); A
A Ar.EN en J. DUJARDIN, Precis de droit administratif belge, Brussel, 1989, nr. 15; A MAsT,
J. DuJ~IN, M. VANDAMME en J. VANDE LANOTTE,
Ouerzzcht van het Belgisch administratief recht
B;russel, 12e uitg., 1992, nr. 15; Antwerpen, 14~
mtg., 1996, nr. 15.
MAsT,

(2) Z.I.V.-wet na de wijziging ervan bij KB. nr.
408 van 18 april 1986 en bij wet 29 dec. 1990; zie
ook artt. 76 en 168, inzonderheid vierde lid, Z.I.V.wet 1994; art. 21 wet 20 dec. 1995.
(3) K.B. 4 juni 1987 v66r de wijziging ervan bij
K.B. 12 aug. 1984 (B.S., 27 sept. 1994, biz. 24428.)
(4) Zie noot 1.
(5) Zie noot 2.
(6) Zie noot 3.
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Over het middel gesteld als volgt : schending van artikel6.1.7, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 augustus 1955,
10, 11, 14, 33, 105, 159 van de gecoordineerde Grondwet van 1994, 583 van het
Gerechtelijk Wetboek, 76, 166, 167, 168 van
de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoordineerde wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, (voorheen de artikelen 37ter, 99, 100, 101 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 408 van 18 april1986)
en v66r de wijzigingen ingevoegd bij de artikelen 72 en 74 van de wet van 15 februari
1993 tot hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, 1, Ibis, 5, 7 van de
wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, 1, 3", 3, § 4, 4, § 2, 6 van de wet van 27
maart 1986 tot toekenning van bepaalde
bijzondere machten aan de Koning, 10, 1",
van de wet van 15 december 1986 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten
vastgesteld ter uitvoering van artikell van
de wet van 27 maart 1986 tot toekenning
van bepaalde bijzondere machten aan de
Koning, 1, 2, 3, 5, 6, 7 van het koninklijk
besluit van 4 juni 1987 tot vaststelling van
de regelen inzake het bijhouden van een
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboetes in
geval van inbreuk op deze voorschriften,
doordat het arrest, met gedeeltelijke bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing van eiser van 4 juli 1991 vernietigt en de door eiser tegen verweerster
ingestelde tegenvordering tot betaling van
het bedrag van 354.284 frank verwerpt op
de volgende gronden : er moet worden nagegaan of de Koning op grond van de hem
toegekende machten, de regelen inzake bet
bouden van een verstrekkingenregister kan
vaststellen, een nieuwe sanctie kan invoeren in de vorm van een bijzonder zware administratieve geldboete om een feit dat
geen misdrijf is te straffen. Wat de administratieve sancties betreft - Het vroegere artikellOl van de wet van 9 augustus 1963 verleende de Koning de
bevoegdheid om de administratieve saneties vast te stellen die toepasselijk zijn in
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geval van overtreding van de bepalingen
van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten en -verordeningen, de bewoordingen "op de rechtbebbenden" die oorspronkelijk erin voorkwamen, werden bij
het koninklijk besluit nr. 408 van 14 april
1986 geschrapt. Met toepassing van artikel 101 van de wet van 9 augustus 1963
beeft de Koning het koninklijk besluit van
10 januari 1969 genomen tot vaststelling
van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de
regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering. Nocb de administratieve geldboete noch, vanzelfsprekend,
de strafrechtelijke sancties maken deel uit
van de administratieve sancties die de Koning in voornoemd besluit van 10 juni 1969
had vastgesteld ... In la Revue du travail
van april, mei enjuni 1991, omscbrijft mevrouw Godelieve Ponnet de administratieve sanctie als "une sanction qui est prononcee par une autorite administrative,
qu'il y ait une sanction penale ou non, et
par laquelle un certain droit est denie a un
sujet de l'autorite parce qu'il ne respecte
plus un certain nombre de dispositions legales. Elle est infligee par !'administration
elle-meme et un recours au juge n'est possible qu'a posteriori. Elle a essentiellement pour but de proteger le fonctionnement du service public. Des exemples
classiques en sont la suspension du droit
aux allocations de chomage ou le retrait
d'un permis d'exploitation". De administratieve sancties waarin het koninklijk besluit van 10 januari 1969 voorziet, beantwoorden aan die omschrijving. Volgens H.
Bosly onderscheidt de administratieve sanetie zich hoofdzakelijk van de strafrechtelijke sanctie door de inhoud ervan (verlies van een sociaal voordeel) en door bet
orgaan dat die sanctie uitspreekt ofkennis neemt van de geschillen daaromtrent
(H. D. Bosly, Les sanctions en droit penal
social belge, hfdst. II). Wat de administratieve geldboeten betreft.- Artikell van de
wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten bepaalt dat die administratieve
geldboeten enkel toepasselijk zijn op feiten die ook voor strafvervolging vatbaar zijn
en die in extenso worden opgesomd in artikel 1 en voor zover het openbaar ministerie ofwel niet strafrechtelijk heeft vervolgd ofwel van zijn beslissing geen kennis
heeft gegeven binnen de termijn van zes
maanden (artikelen 5 en 7). In verband met
de administratieve geldboeten schreef R.
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Legros dat het om een werkelijke strafrechtelijke sanctie gaat aangezien zij feiten straft die een misdrijf uitmaken en zij
derhalve de oorspronkelijke strafrechtelijke sanctie vervangt (R. Legros, A propos du projet de loi sur les amendes administratives, J.T.T., 1971, p. 97 tot 100) ... Uit
het geheel van de bovenstaande citaten en
overwegingen blijkt dat de administratieve geldboeten die bij de wet van 30 juni
1971 zijn ingevoerd, erg omstreden waren en blijven maar dat ze geenszins als administratieve sancties kunnen worden aangemerkt aangezien ze niet leiden tot een
verlies van sociale voordelen en ze enkel feiten kunnen straffen die door een vroegere
wet als misdrijf zijn omschreven. Wat de bij
het koninklijk besluit van 12 juni 1987 ingevoerde administratieve geldboeten betreft. - Het wetskrachtige koninklijk besluit nr. 408 van 18 april1986 heeft, in de
bepalingen waarbij aan de Koning de bevoegdheid wordt toegekend om de regelen vast te stellen inzake het houden van
een verstrekkingenregister, de sancties die
toepasselijk zijn bij inbreuk op die administratieve bepaling niet nader bepaald.
Het Verslag aan de Koning voorafgaand
aan het advies van de Raad van State vermeldde evenwel bij artikel 11 : "deze saneties zullen, bij koninklijk besluit dat in Ministerraad wordt overlegd, worden vastgesteld naar rato van een percentage van
het bedrag der geneeskundige verstrekkingen die niet in het verstrekkingenregister werden ingeschreven". Ondanks de
erg korte termijn die de Raad van State
had om zijn advies uit te brengen, had de
Raad in dat verband erop gewezen dat die
diverse intenties niet in de tekst van het
antwerp terug te vinden zijn en ook niet
zijn begrepen in de huidige tekst van het
tweede lid van het bedoelde artikel 101. In
het nieuwe verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit nr. 408,
vermeldt de minister van Sociale Zaken bij
de commentaar op artikel 11 dat "overtreding van deze bepaling voortaan aanleiding zal geven tot het toepassen van administratieve sancties. Daarom wordt in
artikel 11 voorgesteld de wettelijke basis
voor het opleggen van administratieve saneties, die in de huidige omschrijving enkel
toelaat overtredingen van rechthebbenden te beteugelen, uit te breiden. Er werd
rekening gehouden met de opmerkingen
van de Raad van State". Geen enkele wetsbepaling omschrijft een andere vorm van
administratieve geldboete dan die waarvan sprake in de wet van 30 juni 1971. Vergeefs houdt eiser in zijn aanvullende con-
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clusie p. 3, onder de titel 'wat de aard van
de administratieve sanctie (soms administratieve geldboete genoemd) betreft'
staande dat de administratieve sanctie in
casu kennelijk van burgerlijke aard is. De
burgerlijke sanctie wordt door de burgerlijke rechter uitgesproken naar aanleiding van een burgerlijk geschil (dus geen
misdrijf) waarin een der partijen in haar
belangen is geschaad. In casu is zulks kennelijk niet het geval, aangezien de sanetie niet door een onafhankelijke rechter
maar door een ambtenaar van de betrokken dienst wordt uitgesproken om de nietnakoming van een administratieve verplichting te straffen, zonder dat bewezen is
dat die niet-nakoming aan zijn bestuur
enige schade heeft berokkend, die door de
administratieve geldboete wordt vergoed.
Die administratieve geldboete kan evenmin beschouwd worden als een voorwaarde
voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de
verstrekkingen van de betrokken paramedische medewerkers. Lagasse haalt (J.T.T.
1993, p. 182, noot 12) weliswaar het voorbeeld aan van een autonome administratieve geldboete in het koninklijk besluit nr.
230 van 21 december 1983 betreffende de
stage en de inschakeling van jongeren in
het arbeidsproces. Artikel 26 van dat genummerd wetskrachtig besluit bepaalt dat
de administratieve geldboeten kunnen worden opgelegd volgens dezelfde voorwaarden en toepassingsregels als die welke zijn
vastgesteld bij de wet van 30 juni 1971, en
straft bovendien de in artikel 25, 1° en 2°
omschreven feiten die een misdrijfuitmaken. Wat het arrest nr. 70/95 van het
Arbitragehofvan 17 oktober 1995 betreft.
-In dat arrest, tijdens het beraad gewezen als antwoord op de prejudiciele vraag
die door het Arbeidshof te Gent is gesteld
in zijn arrest van 14 november 1994 en als
volgt luidt : "Schenden de artikelen 37 en
101 van de wet van 9 augustus 1963 voor
instelling en organisatie van een verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, dewelke enkel aan de
verpleegkundigen en kinesitherapeuten administratieve geldboeten opleggen wegens het niet of het niet volledig bijhouden van een verstrekkingenregister, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre aan andere zorgenverstrekkers geen
verstrekkingenregister wordt opgelegd en
nog aan andere zorgenverstrekkers wel het
bijhouden van dergelijk register wordt opgelegd, doch zonder enige sanctie daaraan verbonden, laat staan een dergelijk
hoge administratieve geldboete, zoals aan
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de verpleegkundige opgelegd?" In bet onderhavige geschil gaat bet precies om die
vraag. In de memorie van antwoord van de
Ministerraad en van bet R.I.Z.I.V., geeft de
Ministerraad weliswaar toe dat bet niet bijhouden van een verstrekkingenregister
door de logopedisten en orthopedisten niet
wordt gestraft, maar schrijft hij dat de wetgever ertoe kan worden aangezet op een bepaald ogenblik ook voor de laatste categorie in een sanctie te voorzien. Het
Arbitragehof beantwoordt weliswaar de
vraag over de grondwettigheid van artikel 37ter, maar neemt niet openlijk een
standpunt in betreffende de administratieve geldboete, aangezien zij vastgesteld is
bij een koninklijk besluit dat niet valt onder de toetsingsbevoegdheid van het Hof.
Bij de toetsing van de grondwettigheid van
artikel101, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963, zoals het bestond v66r de wijziging ervan bij de wet van 15 februari
1993, in zoverre bet de Koning de bevoegdheid verleende om de administratieve saneties vast te stellen die toepasselijk zijn in
geval van overtreding van de bepalingen
van deze wet of van haar uitvoeringsbesluiten of -verordeningen, wijst bet
Arbitragehof evenwel erop dat de ruime delegatie die aan de Koning is verleend om de
administratieve sancties te bepalen die van
toepassing zijn bij overtreding van de wet
van augustus 1963 of van haar uitvoeringsbesluiten en -verordeningen, niet inhoudt
dat de wetgever aan de Koning zou hebben toegestaan de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie te miskennen.
Vervolgens verklaart het Arbitragehof zich
niet bevoegd om uitspraak te doen over de
vraag of de Koning in de uitoefening van de
bevoegdheid die hij ontleent aan artikel
101, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet al dan niet heeft geschonden.
Wat de eventuele machtsoverschrijding door
de Koning betreft - Kon de Koning, op
grond van artikel101 van de wet van 9 augustus 1963, zoals ze is gewijzigd, bij wijze
van administratieve sanctie een administratieve geldboete opleggen die gelijk was
aan een hoog percentage van de
verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen die niet werden ingeschreven in het verstrekkingenregister, en zonder daarenboven aan de rechter die
daarvan kennis neemt op bet bij hem ingestelde beroep, een ruime beoordelingsvrijheid over de omvang van de sanctie te
laten? Aangezien de niet-nakoming van de
administratieve verplichting die bij artikel 37ter aan de kinesitherapeuten en de
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verpleegkundigen is opgelegd, geen misdrijf is, vormt die bijzonder zware administratieve geldboete een nieuwe geldstraf die niet als een administratieve
sanctie kan worden aangemerkt. De wetgever heeft, toen hij de Koning de bevoegdheid verleende om de regelen inzake bet
bijhouden van een verstrekkingenregister
vast te stellen, de Koning niet opgedragen om bij niet-nakoming van de verplichting andere sancties te bepalen dan die
waartoe hij gemachtigd was bij artikel101
van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de administratieve en de strafrechtelijke sancties. De Koning was derhalve
niet bevoegd om een administratieve geldboete in te voeren voor een feit dat geen
misdrijf opleverde en waarop bet geschil betrekking had. Artikel 74 van de wet van 15
februari 1993 heeft artikel101 aangevuld
met een derde lid, het heeft de Koning die
ontbrekende bevoegdheid verleend en de
administratieve geldboeten een wettelijke grondslag gegeven door te bepalen
dat : "in geval van overtreding van de bepalingen van artikel37ter, de administratieve geldboete wordt opgelegd aan de kinesitherapeut of de verpleegkundige ten
laste van wie de overtreding is vastgesteld. De persoon die overeenkomstig artikel 1384 van bet Burgerlijk Wetboek ter
zake burgerrechtelijk aansprakelijk is, is er
echter toe gehouden de geldboete te betalen die aan zijn aangestelde is opgelegd".
Die bepaling welke een wettelijke grandslag geeft aan de administratieve geldboete, was evenwel niet van toepassing ten
tijde van de beroepen beslissing. Terecht
voert verweerster aan dat de administratieve geldboete, die bij de artikelen 6 en 7
van bet koninklijk besluit van 14juni 1987
wordt vastgesteld, buiten de bevoegdheid
valt die het koninklijk besluit nr. 408 aan
de Koning heeft verleend. Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet dient de
toepassing ervan te worden geweigerd,

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest ten
onrechte beslist dat de litigieuze boete die
aan de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen is opgelegd, een nieuwe sanctie
is die niet als een administratieve sanetie kan worden aangemerkt en die aan verweerster niet kan worden opgelegd op
grond van de artikelen 76 en 168 van de
gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994 (voorheen de artikelen 37ter en 101 van de wet
van 9 augustus 1963 gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april1986);
die boete immers wordt opgelegd door een
bestuurslichaam, namelijk de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve
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controle en niet door een rechtbank (scherrding van artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 juni 1987); enerzijds het feit dat
de litigieuze administratieve geldboete overeenstemt met een percentage van de tegemoetkomingen van de verzekering voor de
verstrekkingen die niet in het
verstrekkingenregister werden ingeschreven en bijzonder zwaar is, niet tot gevolg
heeft dat die boete niet kan worden aangemerkt als een administratieve sanctie in
de zin van artikel 168 van de gecoi:irdineerde wet van 14 juli 1994 (voorheen artikel101 van de wet van 9 augustus 1963,
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408
van 18 april 1986); die geldboete immers
niet beoogt feiten te stra:ffen die onder de
strafwet vallen; die boete niet van toepassing is op alle burgers maar enkel op een
welbepaalde groep personen, die zoals kinesitherapeuten of verpleegkundigen hun
medewerking verlenen aan de openbare
dienst van de sociale verzekering; het hoge
en proportionele bedrag van de boete bedoeld is als tegemoetkoming van de verzekering voor de verstrekkingen die door
verweerster niet regelmatig werden ingeschreven; de litigieuze boete, gelet op die
kenmerken een administratieve sanctie
blijft in de zin van artikel 168 van de gecoi:irdineerde wet van 14 juli 1994 en noch
een strafrechtelijke sanctie noch een andere nieuwe geldstraf wordt' (schending van
de artikelen 6, § 1, 7 van het Verdrag van
4 november 1950, 76, 166, 168 van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994, voorheen de artikelen 37ter, 99, 101 van de wet
van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986,
1, 2, 3, 6, 7 van het koninklijk besluit van
4 juni 1987); anderzijds het feit dat de rechter die van geschillen kennis neemt op een
eventueel bij hem aanhangig gemaakt beroep, geen ruime beoordelingsvrijheid bezit wat de omvang van de sanctie betreft,
niet tot gevolg heeft dat de litigieuze administratieve geldboete onwettig wordt of
niet onder de toepassing valt van artikel
168 van de gecoiirdineerde wet van 14 juli
1994 (voorheen artikel101 van de wet van
9 augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986); de
administratieve beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd immers onderworpen aan de wettigheidstoetsing door de arbeidsrechtbanken; die
rechtbanken inzonderheid nagaan of de opgelegde boete regelmatig en wettig is, of de
grenzen van de sanctie in acht genomen
zijn, of het recht van verdediging niet is
miskend; uit de omstandigheid dat de rech-
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ter niet de volle rechtsmacht heeft wat het
bedrag van de opgelegde boete betreft niet
kan worden afgeleid dat die boete geen administratieve sanctie meer zou zijn in de
zin van artikel 168 van de gecoiirdineerde
wet van 14 juli 1994 (schending van de artikelen 76, 166, 167, 168 van de gecoi:irdineerde wet van 14 juli 1994, voorheen artikelen 37ter, 99, 100, 101 van de wet van
9 april1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april1986, 583 van het
Gerechtelijk Wetboek, 5, 6, 7 van het koninklijk besluit van 4 juni 1987); het feit
tenslotte dat de litigieuze administratieve
geldboete bestaat in een geldsom niet beschouwd kan worden als een voorwaarde
voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de
verstrekkingen van de kinesitherapeuten
of de verpleegkundigen, en evenmin het
verlies van een sociaal voordeel meebrengt,
aan die boete haar karakter van administratieve sanctie in de zin van artikel 168
van de gecoiirdineerde wet van 14juli 1994
(voorheen artikel101 van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986) niet ontneemt; er immers vele soorten administratieve sancties bestaan waaronder onder
meer de geldboeten (schending van de artikelen 76, 166, 168 van de gecoiirdineerde
wet van 14 juli 1994, voorheen de artikelen 37ter, 99, 101 van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986); de Koning
bovendien, door bijzonder zware, proportionele administratieve geldboeten op te
leggen aan de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen die de administratieve verplichting niet nakomen welke hun bij artikel 76 van de gecoiirdineerde wet van 14
juli 1994 is opgelegd, het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor
de wet niet heeft miskend; die geldboeten
immers zijn ingevoerd voor een bepaalde
groep burgers, de kinesitherapeuten en verpleegkundigen, die als medewerkers aan de
openbare dienst van de sociale verzekering, hun verplichtingen niet nakomen
(schending van de artikelen 10, 11 van de
gecoiirdineerde Grondwet, 168 van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994, voorheen artikel 101 van de wet van 9 augus-.
tus 1963, gewijzigd bij het koninklijk
besluit nr. 408 van 18 april1986); de bij het
koninklijk besluit van 4 juni 1987 ingevoerde administratieve geldboete bijgevolg niet strijdig is met de wetten en de Koning, door ze op te leggen, zijn
bevoegdheden niet te buiten is gegaan
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(schending van de artikelen 159 van de gecoordineerde Grondwet, 76, 166, 168 van de
gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994, voorheen de artikelen 37ter, 99, 101 van de wet
van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986,
6, 7 van het koninklijk besluit van 4 juni
1987);

tikelen 159 van de gecoiirdineerde Grandwet, 76, 166, 168 van de gecoordineerde wet
van 14 juli 1994, voorheen de artikelen
37ter, 99, 101 van de wet van 9 augustus
1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.
408 van 18 aprill986, 6, 7 van het koninklijk besluit van 4 juni 1987);

tweede onderdeel, het feit dat de nietnakoming van de administratieve verplichting die bij artikel 76 van de gecoordineerde
wet van 14juli 1994 (voorheen artikel37ter
van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van
18 april1986) aan de kinesitherapeuten en
de verpleegkundigen is opgelegd, geen misdrijf is, niet tot gevolg heeft dat de wegens niet-nakoming van die verplichting opgelegde administratieve geldboete een
nieuwe geldstraf zou zijn die niet als een
administratieve sanctie zou kunnen worden aangemerkt; immers, enerzijds de wet
van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval
van inbreuk op sommige sociale wetten, die
administratieve geldboeten invoert, voor zover de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, de Koning niet verbiedt om op
grand van andere wetsbepalingen administratieve geldboeten op te leggen wegens de
niet-nakoming van administratieve verplichtingen die niet voor strafvervolging
vatbaar zijn (schending van de artikelen
105 van de gecoiirdineerde Grondwet, 1,
Ibis, 5, 7 van de wet van 30 juni 1971, 76,
166, 168 van de gecoiirdineerde wet van 14
juli 1994, voorheen de artikelen 37ter, 99,
101 van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van
18 aprill986, 1, 2, 3, 6, 7 van het koninklijk besluit van 4 juni 1987); anderzijds, de
administratieve sancties, bepaald bij artikel168 van de gecoiirdineerde wet van 14
juli 1994, talrijke varianten kennen en
geenszins administratieve sancties van geldelijke aard uitsluiten (schending van de
artikelen 76, 166, 168 van de gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994, voorheen de
artikelen 37ter, 99, 101 van de wet van 9
augustus 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986); die
administratieve geldboeten niet krachtens een wet ingevoerd of toegepast hoeven te worden, aangezien ze niet van strafrechtelijke aard zijn (schending van artikel
14 van de gecoiirdineerde Grondwet); de bij
het koninklijk besluit van 4 juni 1987 ingevoerde administratieve geldboete niet in
strijd is met de wet en de Koning, door die
boeten op te leggen, zijn bevoegdheden niet
te buiten is gegaan (schending van de ar-

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals ze in casu van toepassing is, bepaalt : a) in artikel 37ter dat de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen
ertoe gehouden zijn, overeenkomstig
de door de Koning nader te bepalen regels, aile verstrekkingen die zij verlenen, op te tekenen in een verstrekkingenregister, b) in artikel101, dat de
Koning op voorstel van de Dienst voor
Administratieve Controle de administratieve sancties vaststelt die toepasselijk zijn in geval van overtreding van
de bepalingen van deze wet of van
haar uitvoeringsbesluiten en
-verordeningen en dat de Koning tevens de nadere regelen tot toepassing van die sanctie bepaalt;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 4 juni 1987, ter uitvoering van de voornoemde artikelen,
de regelen vaststelt inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en de administratieve
geldboetes bepaalt in geval van inbreuk op deze voorschriften; dat
krachtens de artikelen 6 en 7 van dat
koninklijk besluit de leidend ambtenaar van de Dienst voor Administratieve Controle van eiser ten laste van
de zorgverstrekker in wiens hoofde een
overtreding van de bepalingen van dat
koninklijk besluit werd vastgesteld,
een administratieve geldboete uit
spreekt : a) van minimum 33 pet. en
maximum 50 pet. van de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen die niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 werden ingeschreven of waarvoor het verstrekkingenregister niet overeenkomstig de
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bepalingen van de artikelen 1, 2 of 4
werden bijgehouden ofbewaard; b) van
minimum 5 pet. en maximum 20 pet.
van de verzekeringstegemoetkoming
voor de verstrekkingen die niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 werden ingesehreven;
Overwegende dat het arbeidshof de
volgende kenmerken van de boeten
heeft opgesomd : 1) zij brengen geen
verlies van soeiale voordelen mee; 2) zij
kunnen niet besehouwd worden als
een voorwaarde voor de tegemoetkoming van de verzekering in de verstrekkingen van de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen; 3) het zijn
geldstra:ffen; 4) zij zijn bijzonder
zwaar; 5) de reehter heeft op het bij
hem ingestelde beroep sleehts een beperkte beoordelingsvrijheid wat de
sanetie betreft, gelet op de bij het koninklijk besluit van 4 juni 1987 vastgestelde minima; 6) die boeten zijn
geen vergoeding voor aan het bestuur
berokkende sehade;
Overwegende dat de aldus door
het arbeidshof opgesomde kenmerken de door het hof gemaakte gevolgtrekking niet verantwoorden, namelijk dat die boeten geen administratieve sancties zijn in de zin van artikel
101 van de wet van .9 augustus 1963
en dat de Koning zijn bevoegdheden is
te buiten gegaan door ze in te voeren;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het feit, waarop
het arbeidshof wijst, dat de nietnakoming van de administratieve verpliehting die bij artikel 37ter van de
wet van 9 augustus 1963 aan de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen wordt opgelegd, geen misdrijf is,
niet tot gevolg heeft dat de wegens de
niet-nakoming van die verpliehting opgelegde administratieve geldboete niet
zou kunnen worden aangemerkt als
een administratie sanetie die door de
Koning kraehtens artikel 101 van de
wet van 9 augustus 1963 kan worden vastgesteld;
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Dat het arbeidshof, nu het hierover
anders beslist, het voornoemde artikel101 en de artikelen 6 en 7 van het
koninklijk besluit van 4 juni 1987
sehendt;
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenreehter over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 150
3e KAMER- 17 maart 1997

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- GERECHTSBRIEF- RECHTER·
LIJKE BESLISSING - KENNISGEVING - DATUM -1DEZENDING.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BEGIN- MINDERVALIDEN- RECHTERLIJKE BESLISSING - KENNISGEVING.

3o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BEGIN - BESTREDEN BESLISSING - ElSER TOT
CASSATIE- BESLISSING OP TEGENSPRAAKVERWEERDER IN CASSATIE- BESLISSING BIJ
VERSTEK TERMIJN VOOR VERZET CASSATIEBEROEP VAN ElSER- ONTVANKELIJKHEID.

1o De kennisgeving van een vonnis of

arrest geschiedt op de datum van de toezending eruan en niet op de datum van

HOF VAN CASSATIE

372

ontvangst (1). (Artt. 32, 2°, en 792,
tweede en derde lid, Ger.W.)
2° Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat tegen een arrest inzake uitkeringen aan mindervaliden wordt ingesteld, meer dan drie
maanden na de kennisgeving van de beslissing door de griffier overeenkomstig
art. 792, tweede en derde lid, Ger. W. (2)
(Artt. 32, 2°, 582, 1o, 704, eerste lid, 792,
tweede en derde lid, 1073, eerste lid,
1078 en 1079, eerste lid, Ger.W.)
3° Ten aanzien van de partij die geen verstek laat gaan, loopt de termijn om
cassatieberoep in te stellen vanaf de dag
van de betekening van de bestreden beslissing of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid, Ger. W. (3) (Artt. 1073
en 1076 Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. CAMBRON)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0133.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1996 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen;
Over het door het openbaar ministerie tegen de voorziening aangevoerde
(1) Cass., 20 mei 1996, A.R. nr. 8.95.0087 .F, en
9 dec. 1996, voltallige zitting, AR nr. 8.96.0098.N
CA. C., 1996, nrs. 182 en 494), en noot 1 onder het
eerste van die arresten, blz. 473; Cass., 17 maart
1997, A.R nr. 8.96.0056.F, supra nr. 147.
(2) Zie Cass., 20 mei 1996, A.R nr. 8.95.0087 .F
(A.C., 1996, nr. 182).
,
(3) Zie Cass., 16 maart 1950 (Bull. en Pas.,
1950, I, 505) en de door R.H. ondertekende noot
1, blz. 505 en 506; 6 sept. 1990, A.R. nr. 7062
(A. C., 1990-91, nr. 9); E. Gurr en A.M. 8TRANARDTHILLY, Examen de jurisprudence de 1965 a 1970
sur le droitjudiciaire prive, R.C.J.B., 1974, blz.
617 en 618. Uit de in het onderhavige arrest uitgedrukte en in de samenvatting opgenomen
rechtsregel volgt dat de termijn waarover de eiser tot cassatie beschikt om cassatieberoep in te
stellen tegen een beslissing die in laatste aanleg te zijnen aanzien op tegenspraak, en bij verstek ten anzien van de verweerder in cassatie, is
gewezen, dus niet loopt vanaf de dag waarop het
verzet van de niet verschenen partij tegen die beslissing niet meer toelaatbaar is. (Artt. 608, 1073,
1076 en 1077 Ger.W.)
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middel van niet-ontvankelijkheid,
waarvan conform artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven en volgens hetwelk de voorziening laattijdig is :
Overwegende dat uit het onderling
verband tussen de artikelen 1073, eerste lid, en 1076 van het Gerechtelijk
Wetboek blijkt dat ten aanzien van de
partij die geen verstek laat gaan de
termijn om cassatieberoep in te stellen, begint te lopen vanaf de dag
waarop de bestreden beslissing is betekend of ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 792, tweede en
derde lid, van genoemd wetboek;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de bestreden beslissing, die
ten aanzien van verweerder bij verstek maar ten aanzien van eiser op tegenspraak gewezen is, aan laatstgenoemde op 18 april 1996 ter kennis is
gebracht, conform artikel 792, tweede
en derde lid, van het Gerechtelijk Wethoek;
Dat het cassatieberoep, nu het werd
ingesteld op 13 augustus 1996, dus
buiten de bij artikel1073, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
termijn, laattijdig is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

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

17 maart 1997- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Marchal, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Van Heeke.
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(DEDIER T. COMMERCIAL UNION BELGIUM N.V.)
ARREST

3e KAMER- 17 maart 1997

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0166.F)

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN - AFSTAND - ADVOCAAT BIJ HET HOF
VAN CASSATIE - AKTEVERLENING.

2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
-KOSTEN- CASSATIEBEROEP- GETROFFENE -AFSTAND.

3° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- ARBEIDSONGEVAL- GETROFFENE- CASSATIEBEROEP- AFSTAND.

4 o GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) -ARBEIDSONGEVAL- PROCEDURE IN CASSATIE GETROFFENE
CASSATIEBEROEP -AFSTAND.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1995
gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorziening; gelet op
artikel 68 van de wet van 10 april
1971, veroordeelt verweerster in de
kosten.
17 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Simont.

1o In burgerlijke zaken verleent het Hof akte

van de door een advocaat bij het Hof
van cassatie gedane afstand van het
cassatieberoep (1). (Artt. 824 en 1112
Ger.W.)
Nr. 152

2°, 3° en 4° Wanneer het Hof, inzake arbeidsongevallen, akte verleent van de door
een advocaat bij het Hofvan Cassatie gedane afstand van het cassatieberoep, veroordeelt het in de regel de arbeidsongevallenverzekeraar in de kosten
van het cassatiegeding (2). [Artt. 824 en
1112 Ger.W.; art. 68 Arbeidsongevallenwet (3).]
(1) Cass., 14 dec. 1978 (A. C., 1978-79, 443), en
de noot E.K.; 11 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 28);
14 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 33) met concl.
eerste adv.-gen. Duchatelet, toen adv.-gen., in
Bull. en Pas., 1982, I, 62.

2e KAMER -18 maart 1997

STRAF -ANDERE

STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- VERMOGENSVOORDELEN- MISDRIJF GEPLEEGD DOOR RECHTSPERSOON VERMOGENSVOORDELEN RECHTSTREEKS
DOOR DE RECHTSPERSOON VERKREGEN.

(2) Cass., 14 sept. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 33)
met concl. eerste adv.-gen. Duchatelet, toen adv.gen., in Bull. en Pas., 1982, I, inzonderheid blz.
62; zie Cass., 24 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr. 567);
zie oak noot 3 infra.

Naar recht verantwoord is de beslissing van
de strafrechter dat het wettelijk niet mogelijk is de verbeurdverklaring uit te spreken van het uit geldsommen bestaand
vermogensvoordeel dat de rechtspersoon
rechtstreeks heeft verkregen uit het misdrijf dat hij, door toedoen van de beklaagde, heeft gepleegd (1) (impliciet).
(Artt. 42, 3°, en 43, eerste lid, Sw.)

(3) Vgl. art. 827 Ger.W. Art. 68 Arbeidsongevallenwet is evenwel een bepaling die de openbare orde raakt en het is in algemene bewoordingen gesteld.

(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT
T. DE VELDER E.A.)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd :
De procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Gent geeft in deze zaak niet aan
welke middelen hij meent te kunnen aanvoeren tegen het op 20 juni 1996 gewezen arrest.
Dit ontslaat het Hof niet van de verplichting om de wettigheid van het bestreden arrest te onderzoeken en het eventueel op een ambtshalve middel geheel of
gedeeltelijk te vernietigen.
Uit de feitelijke vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat DB Invest N.V.
van maart 1987 tot juli 1994 vier zonder
vergunning opgerichte reclamepanelen in
stand heeft gehouden, en van januari 1993
tot juli 1994 geweigerd heeft die panelen
weg te nemen.
De eerste rechter (2) raamde het
vermogensvoordeel dat de vennootschap uit
deze misdrijven heeft verkregen in de periode tussen 25 augustus 1990, datum dat
het nieuwe artikel 42, 3°, Sw. is in werking getreden, en 29 juli 1994 op 3.760.000
frank.
Maurice De Velder werd wegens de vermelde tenlasteleggingen veroordeeld tot gevangenisstraf met uitstel, en een geldboete, gedeeltelijk eveneens met uitstel.
Alhoewel zij vaststellen dat DB Invest
terzake handelde door het persoonlijk toedo en van De Velder, weigeren de appelrechters gemotiveerd de vermogensvoordelen te verbeurdverklaren die
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen; vermits die verbeurdverklaring facultatief is, zal de beslissing van de appelrechters slechts kunnen worden vernietigd
indien zij op een onjuiste rechtsopvatting
berust.
De appelrechters gaan ervan uit dat de
illegale vermogensvoordelen, de gelden ontvangen voor de verhuring van de reclamepanelen, rechtstreeks verkregen zijn door
DB Invest N.V.
Om tot het besluit te komen dat die
vermogensvoordelen niet kunnen worden
verbeurdverklaard, stellen zij vooreerst vast
dat deze niet in het vermogen van de beklaagde De Velder zijn terechtgekomen,
niet rechtstreeks en oak niet onrechtstreeks.
(2) Correctionele Rechtbank Gent, 13 juni 1995.
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Daarnaast onderzoeken zij de beslissing van de eerste rechter die de
vermogensvoordelen t.b.v. 3.760.000 frank
had verbeurdverklaard "lastens de gedaagde, de N.V. DB Invest".
Zij oordelen dat het niet vereist is dat de
vermogensvoordelen eigendom van de veroordeelde zijn om te kunnen worden verbeurdverklaard, dat in geval van verbeurdverklaring van een sam geld evenwaardig
aan de als vermogensvoordelen ontvangen gelden, vermeld dient te worden wie de
sam geld verbeurt, en dat de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen
geen veiligheidsmaatregel is maar een bijkomende straf.
En zij vervolgen: "Noch uit de tekst van
de wet, noch uit de voorbereidende werken blijkt dat de wetgever heeft willen afwijken van het persoonlijk karakter van de
straf. Dit brengt mede dat deze verbeurdverklaring in de huidige stand van de wetgeving enkel aan de zysieke persoon die als
dader of medeplichtige wordt veroordeeld
kan worden opgelegd.
Uit art. 43bis, 2° al. Strafwetboek dient
a contrario te worden afgeleid dat deze verbeurdverklaring van een geldsom evenwaardig aan het vermogensvoordeel enkel aan de veroordeelde wordt opgelegd (... ).
De bijzondere verbeurdverklaring van het
vermogensvoordeel genoten door de vennootschap, weze het door toedoen van de
veroordeelde, was ten dezen derhalve niet
wettelijk mogelijk."
Naar mijn mening hechten de appiHrechters ten onrechte belang aan de vraag
in wiens vermogen de illegale vermogensvoordelen zich bevinden, en vindt hun redenering geen steun in het recht, zeker niet
in de ter zake toepasselijke wetsbepalingen.
Dat vermogensvoordelen die geen eigendom zijn van de veroordeelde, met toepassing van art. 42, 3", Sw. kunnen worden
verbeurdverklaard, wordt immers bijna algemeen aanvaard, oak door de appelrechters. Dezelfde opvatting blijkt oak uit
het arrest van het Hofvan 31 juli 1995 (3),
dat genoemd wetsartikel kwalificeert als
een wetsbepaling die de rechter bij uitzondering rechtsmacht verleent om de verbeurdverklaring uit te spreken tegen een
derde.
(3) A.R. nr. P.95.0807.F, A. C., 1995, nr. 352.

]::....:.=__--===-==-
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De opwerping dat uit het tweede lid van
artikel 4abis Sw. (4) moet worden afgeleid dat de verbeurdverklaring op basis van
artikel 42, a·, Sw. slechts mogelijk is indien de illegale primaire vermogensvoordelen in het vermogen zijn van de veroordeelde, is een onrechtsreekse en m.i.
ondoordachte deductie.
Uit de voorbereidende werken blijkt dat
die bepaling niet de betekenis heeft, en ook
niet berust op de grondgedachte dat een illegaal verkregen vermogensvoordeel slechts
kan worden verbeurdverklaard voor zover het in het vermogen van de veroordeelde is.
De memorie van toelichting vermeldt
desaangaande dat artikel4abis, tweede lid,
Sw. een aanvullende voorziening is, "noodzakelijk om de gevallen op te lossen waarin
geweten is dat een bepaalde persoon een
misdrijf heeft gepleegd waaruit hij
vermogensvoordelen heeft verkregen, zonder dat evenwel kan worden bepaald wat
er van die voordelen is geworden" (5).
Die toelichting, die tijdens de parlementaire bespreking nooit werd bekritiseerd,
toont aan dat het doel van deze bepaling
niet is als bijkomende voorwaarde voor de
verbeurdverklaring op te leggen dat de
vermogensvoordelen in het vermogen van
de veroordeelde moeten te vinden zijn.
Het tweede lid van artikel 4abis Sw. geeft
integendeel meer armslag aan de strafrechter die, wanneer het onderzoek er niet
is in geslaagd om de verkregen vermogensvoordelen terug te vinden, om alsdan een
daarmee overeenstemmend geldbedrag verbeurd te verklaren, uiteraard ten laste van
de veroordeelde.
De opvatting dat het vermogensvoordeel
slechts kan worden verbeurdverklaard indien het in het vermogen van de veroordeelde is terechtgekomen, mag dan wel
haar oorsprong vinden in het tweede lid
van art. 4abis Sw., zij is er niet minder onjuist om.
(4) Het eerste en tweede lid van artikel43bis
luiden als volgt:
"Bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op
de zaken bedoeld in artikel42, 3·, kan door de
rechter in elk geval worden uitgesproken.
Indien de zaken niet kunnen worden teruggevonden in het vermogen van de veroordeelde,
raamt de rechter de geldwaarde ervan en heeft
de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend bedrag.
(. .. )"

(5) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 987/1, p. 5.
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De letterlijke lezing van artikel 42 Sw.
leidt tot de conclusie dat artikel42, a·, Sw.
niet eraan in de weg staat dat de strafrechter als vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, verbeurd verklaart de geldbedragen die te
vinden zijn in het vermogen van de rechtspersoon die het misdrijf heeft gepleegd, en
niet in het vermogen van de natuurlijke
persoon door wiens toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld en die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid ervoor draagt.
Vermogensvoordelen die rechtstreeks uit
het misdrijf zijn verkregen kunnen worden verbeurdverklaard zonder dat zij eigendom van de veroordeelde hoeven te zijn;
artikel 4abis, eerste lid, Sw. voegt daaraan toe dat die verbeurdverklaring in elk
geval door de rechter kan worden uitgesproken. De ruime, algemene bevoegdheid om die vermogensvoordelen verbeurd
te verklaren, lijkt maar te kunnen worden beperkt door een ondubbelzinnige wettekst.
Wanneer na de inwerkingtreding van de
wet van 9 juli 1975 het Hof op 4 juli 1986
(6), met wat genoemd is een "subtiele uitlegging" (7), vaststelde dat de verbeurdverklaring op grond van artikel4, § 6 van
de Drugwet mogelijk is voor de geldsommen die het voorwerp van het misdrijf uitmaken ook als ze geen eigendom van de
veroordeelde zijn, heeft het Hof zich ook
niet bekommerd om de vraag of die gelden wel tot het vermogen van de veroordeelde behoorden.
Zo is er evenmin reden om voor de toepassing van artikel42, a·, Sw. bijkomende
voorwaarden op te leggen die berusten op
een oppervlakkige lezing van een zelfs niet
toepasselijke wetsbepaling.
In dit verband verdient een op til zijnde
wijziging van artikel a5 Sv. de aandacht.
Volgens het reeds door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat
goedgekeurde artikel 16 van het wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerleggging van
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (8), neemt de procureur des Konings in
(6) A.R. nr. 5169,A.C., 1985-86, nr. 685, en de
voetnoot.
(7) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 987/1, p. 2.
(8) Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, Gedr. St., Kamer, 1995-96, nr. 427/10.
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beslag de voorwerpen bedoeld in artikel 42
Sw., de wapens en tevens alles wat een uit
het misdrijfverkregen vermogensvoordeel
schijnt te vormen.
Vermits ook deze wetswijziging een algemene draagwijdte heeft in de zin dat niet
wordt vereist dat het vermogensvoordeel eigendom is of gevonden wordt in het vermogen van de veroordeelde, zal de toepassing van het gewijzigde artikel35 Sv. ertoe
leiden dat de procureur des Konings het uit
het misdrijfverkregen vermogensvoordeel
in beslag neemt in wiens vermogen het zich
ook bevindt; de rechter die uitspraak doet
over de strafVordering kan, als bijkomende
straf bij een hoofdstraf, het in beslag genomene verbeurdverklaren zonder dat hij
zich uit eigen beweging hoeft te bekommeren om eigendom of patrimonium; de derde
te goeder trouw kan overeenkomstig het
derde dan wel het vierde lid van artikel
43bis Sw. zijn rechten doen gelden.
In strijd met het oordeel van de appelrechters ben ik dus van mening dat zij met
toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis,
eerste lid, Sw. het uit geldsommen bestaande vermogensvoordeel dat rechtstreeks uit een misdrijf is verkregen, hadden kunnen verbeurdverklaren alhoewel
het niet in het vermogen van de veroordeelde is.
"

*

*

*

Maar ook indien het Hof van mening zou
zijn dat het vermogensvoordeel waarvan
sprake slechts kan worden verbeurdverklaard wanneer het in het vermogen van de
veroordeelde is, dan nog lijkt de beslissing van de appelrechters dat geen verbeurdverklaring mogelijk is van het
vermogensvoordeel dat de vennootschap
door toedoen van de veroordeelde rechtstreeks uit het misdrijfheeft verkregen, te
berusten op een onjuiste rechtsopvatting.
Indien al niet ge!nspireerd door het
woordgebruik (vermogensvoordeel), lijkt die
opvatting te stoelen op het tweede lid van
artikel 43bis Sw. waarin het vermogen van
de veroordeelde ter sprake komt.
De reeds aangehaalde memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat geleid heeft
tot de invoering van de artikelen 42, 3", en
43bis Sw., toont aan dat met "veroordeelde"
in het tweede lid van artikel 43bis Sw. bedoeld is de misdrijfpleger (9).
(9) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 987/1, p. 3 tot
en met 6.
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Gewoonlijk vallen die beide begrippen samen, maar er is een onderscheid in het geval dat de misdrijfpleger een rechtspersoon is, die wel misdrijven kan plegen maar
niet vermag gestraft te worden.
Nu kan worden aangenomen dat de wetgever geen aandacht heeft besteed aan het
specifieke geval dat de vermogensvoordelen
van een door een rechtspersoon gepleegd
misdrijfrechtstreeks in het vermogen van
die rechtspersoon terechtkomen. Uit het
consequente verwijzen in de memorie van
toelichting naar "de misdrijfpleger" dient te
worden besloten dat het gelijkstellen, voor
de toepassing van artikel 43bis Sw., van
"veroordeelde" en "misdrijfpleger" zeker
niet strijdig is met de wil van de wetgever.
Wanneer men dan ervan uitgaat dat door
die lezing van "veroordeelde" artikel 43bis
Sw. in beginsel de verbeurdverklaring toelaat van het vermogensvoordeel dat de
rechtspersoon rechtstreeks heeft verkregen, blijft nog de hindernis van het persoonlijk karakter van de straf.
In beginsel kan naar Belgisch recht ten
laste van een rechtspersoon geen straf worden uitgesproken (10). Ret lijdt geen twijfel dat de bijzondere verbeurdverklaring
van vermogensvoordelen principieel een
straf is (11).
Er zijn echter uitzonderingen waardoor
de rechtspersoon via de omweg van de
strafrechtelijke vervolging van de natuurlijke persoon toch zelf aangesproken wordt
voor de door hem gepleegde misdrijven
(12) : ik denk in de eerste plaats aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid, in de gevallen die de wet bepaalt, voor de betaling van de vermogensstraffen die zijn
uitgesproken ten laste van de natuurlijke
persoon door wiens toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld.
Waar deze civielrechtelijke aansprakelijkheid van burgerlijke aard is, is het anders met de straffen waarvan de uitwerking zich uitstrekt tot de rechtspersoon,
zoals de sluiting van de inrichting en de
aanplakking en/of de bekendmaking van de
rechterlijke beslissing.
(10) F. Deruyck, De rechtspersoon in het straf
recht, Mys en Breesch, 1996, p. 4, nr. 6 e.v.
(11) E. Van Muylem, (Bijzondere) Verbeurdverklaring, Comm. Straf, p. 3 nr. 5.(12) F. Deruyck, o.c., p. 44, nr. 58 e.v.
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Een belangwekkend voorbeeld lijkt mij te
vinden in artikel 9, § 5a, van de wet van 22
januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, dat bepaalt :
'1ndien de inbreuk door een invoerder, een
voortbrenger, een fabrikant, een verdeler of
een handelaar is gepleegd, kunnen de hoven en rechtbanken de sluiting van de inrichting uitspreken voor een tijdsbestek dat
een jaar niet te boven gaat."
Deze sluiting is een straf (13). Alhoewel die straf geen reeel karakter heeft en
de wet niets expliciet bepaalt over de sluiting van een inrichting die eigendom is van
een rechtspersoon, wordt niet betwist dat
de sluiting kan worden uitgesproken ook
als de inrichting niet aan de veroordeelde
toebehoort maar aan een rechtspersoon
waarvan de veroordeelde als orgaan ofwettelijk vertegenwoordiger gehandeld heeft.
In zijn arrest van 12 mei 1947 (14) oordeelde het Hof dat "opdat de sluiting moge
bevolen worden, de inrichting moet toebehoren aan een dader van of een medeplichtige aan de inbreuk, ofwel, zo het over een
zedelijk wezen gaat, het orgaan of de wettelijke vertegenwoordiger ervan, dader of
medeplichtige aan de overtreding moet
zijn".
Het Hofheeft aldus in het persoonlijk karakter van de straf geen beletsel gezien om
te beslissen dat de inrichting die niet aan
de veroordeelde maar aan de rechtspersoon toebehoort, toch kan worden gesloten, en dit, het weze herhaald, ondanks het
ontbreken van een wettekst die de sluiting toelaat van een inrichting die niet aan
de veroordeelde toebehoort.
Ik zie niet in waarom het Hof thans een
grotere terughoudendheid aan de dag zou
moeten leggen dan in 1947; het is een vergelijkbare beslissing om thans aan te nemen dat de bijkomende straf, die de verbeurdverklaring is, de rechtspersoon kan
treffen in het geval dat het illegale
vermogensvoordeel rechtstreeks verkregen is door die rechtspersoon.
Een dergelijke beslissing brengt beslist
geen grote omwenteling teweeg in het strafrecht; het zou een bescheiden maar
betekenisvolle stap zijn om de misdrijfplegers te ontmoedigen die denken de
(13) R. Screvens, £'interdiction professionneUe en droit penal, Brussel1957, 316, nr. 284.
(14) Arr. Verbr., 1947, 155, met de conclusie
van eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt in Bull. en Pas., 1947, I, 199.
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profijtontneming te kunnen ontlopen door
de illegale vermogensvoordelen rechtstreeks
aan de rechtspersoon te laten toekomen.
Ik hoefhet Hofniet uit te leggen welke
voordelen het moderne instrument van de
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen heeft, hoe groot het ontradend effect kan zijn, met name in het geval van
misdrijven gepleegd uit winstbejag.
lndien het Hof zou beslissen dat de
appelrechters terecht hebben geoordeeld
dat in dit geval wettelijk geen verbeurdverklaring van de illegaal verkregen
vermogensvoordelen mogelijk is, wordt des
te prangender de vraag welke afschrikwekkende of preventieve werking het strafrecht nog heeft op rechtspersonen (15), en
in hoeverre het Belgisch grondgebied aantrekkelijk wordt voor rechtspersonen van
verdacht allooi die een doortastende plukze-wetgeving in het buitenland ontvluchten (16).
Het rechtsgevoel wordt geschokt indien
degene van wie vaststaat dat hij een misdrijf he eft gepleegd, niet zelf kan worden
gestraft, wat het geval is bij een misdrijf gepleegd door een rechtspersoon, en meer nog,
indien hij ongestoord in het bezit kan blijven van de rechtstreeks uit dat misdrijf
verkregen vermogensvoordelen.
Als een onbevangen lezing van de artikelen 42, 3', en 43bis, eerste lid, Sw. een
maatschappelijk zinvolle oplossing toelaat van een specifieke situatie waaraan de
wetgever niet heeft gedacht, lijkt het mij
moeilijk te verantwoorden dat de voorkeur zou worden gegeven aan een beslissing die een lacune in de wetgeving in het
licht wil stellen.
Mijn conclusie strekt tot gedeeltelijke
vernietiging (17) van het bestreden arrest.
(15) F. Deruyck, F., o.c., p. 42, nr. 52.
(16) Voor een beknopt overzicht van de toestand in Nederland, waar de nieuwe wetgeving
op het gebied van de voordeelsontneming "de
strafrechtspleging in een klap een ander aanzien heeft gegeven", zie M.S. Groenhuijsen, Het
juridisch tekort in het strafrecht, NJB, 1996
(1527) 1528, nr. 3.2.
(17) De vernietiging wordt slechts uitgesproken in zoverre het bestreden arrest beslist over
de vordering tot verbeurdverklaring van de
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen (Cass., 21 mei 1986, A.R. nr.
5022,A.C., 1985-86, nr. 581). Dit arrest in nog interessant omdat het een arrest van het hof van
beroep vernietigt dat, bij ontstentenis van een ondubbelzinnige afwijkende wetsbepaling, gewei-
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ARREST

(A.R. nr. P.96.104l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de substanWile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
18 maart 1997 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.
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2e KAMER - 18 maart 1997
UITLEVERING

OVERMAKEN VAN
OVERTUIGINGSSTUKKEN- EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN- VERZOEK AAN BELGTE - RECHT OM DE GEVRAAGDE RECHTSHULP TE WEIGEREN ONDERZOEK
BETREFFENDE FEITEN WAARVOOR DEVERDACHTE IN BELGIE WORDT VERVOLGD -BETEKENIS VAN HET VOORBEHOUD.

Het voorbehoud dat Belgie bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken heeft gemaakt
om geen gevolg te geven aan een verzoek
dat betrekking heeft op een onderzoek betreffende feiten waarvoor de verdachte in
Belgie wordt vervolgd, houdt geen verplichting in om in dat geval rechtshulp te
weigeren. (Art. 23.1 Europees Verdrag
van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
gerd had de verbeurdverklaring uit te spreken
van zendapparatuur die a an een rechtspersoon en
niet aan de veroordeelde toebehoorde.

Nr. 153
(VANDEWEYER E.A.)
ARREST

(A.R. nrs. P.97.0148.N en P.97.0149.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten nr. 2370 en nr. 2371, op
19 december 1996 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat er reden is om de
beide voorzieningen samen te voegen;
Over het eerste middel :
schending van artikel 2 en 23 van het
Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, goedgekeurd bij wet van 19 juli
1975, artikelll van de Wet van 15 maart
1874 op de uitleveringen, het algemeen
rechtsbeginsel houdende het recht op tegenspraak, en van de wetten van 25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19 augustus 1920 van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en van de
artikelen 61 en 64 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden arrest de beschikking van de Raadkamer te Antwerpen dd.
23 februari 1995 bevestigt, waarin bevolen werd dat de voorwerpen ter correctionele gri:ffie neergelegd onder de staat der
overtuigingsstukken met nummer 9.845/95
en 9.846/95 van het jaar 1995 zullen worden overgedragen aan de verzoekende
Duitse overheid; het bestreden arrest terzake overweegt "dat geen rechten van verdediging worden geschonden doordat verdachte niet op andere dan door de geldende
wet voorziene tijdstippen op regelmatige
wijze op de hoogte werd gebracht van het
verzoek tot rechtshulp en de hierdoor geviseerde onderzoekshandelingen, het is te
zeggen de inbeslagname van papieren zoals in casu; dat ook door het overdragen
van die stukken de rechten van verdediging en deze van derden niet worden geschonden; dat een in Belgie ingestelde informa tie of onderzoek dat tot vervolging
aanleiding kan geven met betrekking tot alhier eventueel gepleegde misdrijven welke
mogelijk in de toekomst kunnen worden beoordeeld, als in verband met in het Duitse
dossier aangewezen feiten, gegeven waaraan eventueel in de toekomst de gepaste
rechtsgevolgen dienen verbonden te worden, thans de overmaking van de in beslag genomen stukken zoals beperkend
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aangewezen in de rechtsvordering, en waarvan het hof (van beroep), de kamer van inbeschuldigingstelling, is gevat, niet in de
weg staat; dat het de Belgische gerechtelijke overheid zal behoren ten gepaste tijde
al dan niet vervolgingen in te stellen binnen de grenzen van de wetgeving en zonder dat alsdan de heersende rechtsbeginselen worden geschonden; dat niets in de
weg staat dat zo vervolgingen in Belgie zouden moeten worden ingesteld met betrekking tot feiten waarnaar de ondertussen
aan Duitsland overgemaakte papieren verwijzen, ter vrijwaring van welk recht dan
ook, indien noodzakelijk, tijdig de terugzending, eventueel in afschrift, van voordien naar de Duitse gerechtelijke overheden gezonden stukken wordt bewerkstelligd; dat de Belgische overheid bij het
instellen van vervolgingen zoals bedoeld in
de beroepsconclusies van verdachte zo nodig de gepaste beslissingen zal treffen met
betrekking tot de bepalingen van het verdrag van 20.9.1959 artikel23 oak ter vrijwaring van de rechten van verdediging en
zulks opdat welke bewijsvoering dan ook
niet worden gehinderd en verdachte in de
gelegenheid wordt gesteld zijn verdediging alhier te organiseren en bij het instellen van vervolging in Belgie; dat thans
geen enkel rechtsbeginsel noch rechtmatig belang de overmaking van de betrokken stukken in de weg staat en daardoor
het belang van derden geenszins blijkt geschaad te zijn";

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in hun
voor het hofvan beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, neergelegde besluiten, gesteld hadden dat, blijkens inlichtingen verstrekt door onderzoeksrechter
Moyersoen en door de heer Procureur des
Konings te Antwerpen, er op dat ogenblik reeds een gerechtelijk onderzoek, en
dus een strafvordering, tegen eerste eiser
liep; de eisers meer bepaald preciseerden
dat de onderzoeksrechter had te kennen gegeven dat bij de boekhouder een huiszoeking werd uitgevoerd, die kaderde in het
gerechtelijk onderzoek lastens eerste eiser; de eisers hieruit afleidden dat, zowel
vanuit de zorg van de rechten van de verdediging als om het de Belgische regering mogelijk te maken - op grond van de
door Belgie bij het verdrag van 20 april
1959 gemaakte voorbehouden -, geen gevolg te geven aan het verzoek tot rechtshulp, niet kon worden ingegaan op de vraag
tot overmaking van de stukken zolang het
hof van beroep niet kon nagaan of het gerechtelijk onderzoek in Belgie dezelfde feiten betreft als het verzoek tot rechtshulp;
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de eisers het hof (van beroep), in het beschikkend gedeelte van de beroepsbesluiten,
in ondergeschikte orde verzochten vast te
stellen dat de zaak niet in staat was, zolang niet uitgemaakt was ofhet verzoek tot
rechtshulp van de Duitse overheid betrekking heeft op feiten waarvoor in Belgie een
gerechtelijk onderzoek gevoerd werd; de eisers, tot staving van dit verzoek, meer bepaald lieten gelden dat "Blijkens inlichtingen verstrekt door de heer onderzoeksrechter Moyersoen en door de heer
Procureur des Konings, concluant vernam dat hij thans het voorwerp uitmaakt
van een gerechtelijk onderzoek in Belgie in
het kader waarvan een huiszoeking met
mandaat plaatsvond bij de boekhouder; dat
concluant niet weet welke de tenlasteleggingen in deze zaak zijn, doch duidelijk is
dat het gaat om een onderzoek in verband
met boekhoudkundig relevante feiten; dat,
in de mate dit onderzoek betrekking heeft
op dezelfde feiten als diegene waarvoor de
Duitse overheid het verzoek tot rechtshulp richtte aan de Belgische autoriteiten, concluant wijst op het uitdrukkelijke
voorbehoud dat Belgie maakte bij het Verdrag van 20 april 1959 inzake de Europese rechtshulp in strafzaken, op grand van
artikel 23 van dit verdrag; aangezien,
krachtens dit artikel 23, de Belgische regering zich het recht heeft voorbehouden
geen gevolg te geven aan een verzoek tot
rechtshulp, in de mate waarin dit verzoek
betrekking heeft op een onderzoek betreffende feiten waarvoor de verdachte in Belgie wordt vervolgd; dat dit voorbehoud door
Belgie werd toegevoegd aan het verdrag, in
artikel2 (c.); aangezien dit voorbehoud duidelijk mede ge'inspireerd werd door de zorg
voor de rechten van de verdediging; dat immers, op het ogenblik waarop het gerechtelijk onderzoek in Belgie wordt afgesloten door de raadkamer, en bij de
behandeling van de zaak voor de vonnisgerechten, de verdachte in de mogelijkheid moet zijn de in beslag genomen stukken in te zien; dat in het geval de stukken
zouden worden overgemaakt, het risico bestaat dat het recht van verdediging wordt
geschonden omdat de bewijsvoering wordt
verhinderd (zie voor een vergelijkbare toepassing: Carr. Gent, 7 maart 1990. T.G.R.,
1990, 73); dat reeds eerder, met name in
verband met bepaalde boekhoudkundige
stukken van een firma, werd beslist dat de
neerlegging van deze stukken verplicht is,
opdat de verdachte deze stukken nog kon
zien (Carr. Gent, 6 september 1989, T.G.R.,
1990, 674); (. .. ) dat aldus een overmaking
in dit stadium, zonder verder nagaan van
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de identiteit van feiten of de relevantie van
de in beslag genomen stukken, waarvan de
overmaking wordt gevraagd, een schending zou inhouden van de rechten van de
verdediging en zou indruisen tegen de door
Belgie gemaakte voorbehouden; (. .. ) aangezien er, op het ogenblik waarop het verzoek tot rechtshulp aan de Belgische autoriteiten werd gericht, nog geen
gerechtelijk onderzoek gevoerd werd lastens concluant; dat dit thans klaarblijkelijk dus wel het geval is; dat dit o.m. is gebleken uit het feit dat een huiszoeking met
mandaat werd uitgevoerd bij het
accountantsbureau Vercammen; dat hieruit volgt dat de Belgische regering thans in
de mogelijkheid moet worden gesteld gebruik te maken van haar recht om, vermits het verzoek tot overmaking betrekking heeft op feiten waarvoor de verdachte
thans in Belgie wordt vervolgd, aan dit verzoek geen gevolg te verlenen; dat bijgevolg, het Hofthans niet kan ingaan op de
vraag tot overmaking van stukken; dat
vooreerst teneinde de geldigheid en devolledigheid van de procedure te waarborgen is nate gaan ofhet onderzoek betrekking heeft op dezelfde feiten"; de
appelrechters hun antwoord op dit regelmatig bij conclusies voorgedragen verweer beperken tot de loutere overweging
dat het de Belgische gerechtelijke overheid zal behoren ten gepaste tijde aldan
niet vervolgingen in te stellen binnen de
grenzen van de wetgeving en dat, zo vervolgingen in Belgie zouden moeten worden ingesteld met betrekking tot feiten
waarnaar de ondertussen aan Duitsland
overgemaakte papieren verwijzen, niets in
de weg staat dat tijdig de terugzending,
eventueel in afschrift, van de stukken
wordt bewerkstelligd; het arrest bijgevolg, hoewel de eisers in hun conclusies
hadden gesteld dat er reeds een gerechtelijk onderzoek tegen hen liep in Belgie,
slechts uitgaat van de hypothese dat dergelijk onderzoek in de toekomst zou worden gevoerd; het arrest dan ook het verweer van de eisers, dat het hof (van
beroep), vooraleer over het verzoek tot overmaking kon beslist worden, diende na te
gaan welke de feiten waren waarop dit gerechtelijk onderzoek betrekking had, niet
beantwoordt; zodat het arrest, dat het door
de eisers in hun besluiten geformuleerde
verzoek om nate gaan ofhet gerechtelijk
onderzoek dat in Belgie tegen hen wordt gevoerd, betrekking heeft op dezelfde feiten
als die waarvoor rechtshulp gevraagd wordt
door de Duitse overheid, en de tot staving
van dit verzoek ingeroepen middelen, niet
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beantwoordt, niet naar recht gemotiveerd
is (schending van artikel 11 van de
Uitleveringswet van 15 maart 1874, van
het algemeen rechtsbeginsel houdende het
recht op tegenspraak, en van de wetten van
25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19
augustus 1920);
terwijl, tweede onderdeel, eiser in zijn
beroepsbesluiten gesteld had dat de stukken niet konden worden overgemaakt omdat het verzoek tot overmaking betrekking had op een vervolging of een procedure
die onverenigbaar is met het beginsel "Non
his in idem"; eiser meer bepaald had laten gelden "Dat Belgie, krachtens art. 23
van voornoemd Verdrag, zich het recht
heeft voorbehouden geen gevolg te geven
aan een verzoek tot rechtshulp, in de mate
waarin dit verzoek betrekking heeft op een
vervolging of een procedure die onverenigbaar is met het beginsel 'Non his in idem'"
(zie artikel2 b); het arrest dit regelmatig
bij conclusie voorgedragen verweer niet beantwoordt, en bijgevolg niet naar recht gemotiveerd is (schending van het algemeen
rechtsbeginsel houdende het recht op tegenspraak, van artikel 11 van de
Uitleveringswet van 15 maart 1874 en van
de wetten van 25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19 augustus 1920);
terwijl, derde onderdeel, art. 23 van het
Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, goedgekeurd bij wet van 19 juli
1975, bepaalt dat iedere verdragsluitende
partij bij de ondertekening van hetzelfde
verdrag of bij de neerlegging van haar akte
van bekrachtiging of van toetreding een
voorbehoud kan maken met betrekking tot
een of meer daarbij aangegeven bepalingen van het verdrag; de Belgische Regering, krachtens het geciteerde artikel 23
van het verdrag, zich bij art. 2 van het verdrag het recht heeft voorbehouden om geen
gevolg te verlenen aan een verzoek tot
rechtshulp in de mate waarin dit verzoek
betrekking heeft op een onderzoek betreffende feiten waarvoor de verdachte in Belgie wordt vervolgd; het bestreden arrest
niet de vaststelling inhoudt dat geen gerechtelijk onderzoek in Belgie aanhangig is,
of dat de feiten die het voorwerp uitmaken van het verzoek tot rechtshulp verschillend zijn van de feiten die het voorwerp uitmaken van het in Belgie
aanhangige gerechtelijk onderzoek; het bestreden arrest, in het licht van het gestaafde verweer van de eisers, diende nate
gaan of aanleiding bestond tot afwijzing
van het verzoek tot rechtshulp op grond
van het door Belgie bij artikel 2 van het
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Verdrag van 20 april 1959 geformuleerde
voorbehoud; het bestreden arrest aldus niet
wettelijk kon beslissen tot afwijzing van het
verzoek van de eisers om vast te stellen dat
de zaak niet in staat is, zolang niet is uitgemaakt ofhet verzoek tot rechtshulp van
de Duitse overheid betrekking heeft op feiten waarvoor in Belgie lastens hen een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd (scherrding van artikel 2, en van het hierbij
gemaakte voorbehoud, en 23 van het Verdrag van 20 april 1959 inzake de Europese Rechtshulp in Strafzaken);
terwijl, vierde onderdeel, in de mate het
bestreden arrest oordeelt dat het verweer
van de eisers steunt op de mogelijkheid van
een eventuele latere vervolging, de rechters de conclusie van de eisers interpreteren op een wijze die onverenigbaar is met
de inhoud en de bewoordingen ervan; de eisers in conclusie lieten gelden, op grond van
een uitgevoerde huiszoeking, dat lastens
hen een gerechtelijk onderzoek bestond
(conclusie, blz. 2 e.v.); het bestreden arrest aldus de bewijskracht van de conclusie van de eisers schendt (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
terwijl, uijfde onderdeel, overeenkomstig de artikelen 61 en 64 van het Wethoek van Strafvordering, de strafvervolging kan worden ingesteld via een door het
Openbaar Ministerie aan de Onderzoeksrechter gerichte vordering tot gerechtelijk onderzoek; aldus, in de mate het bestreden arrest oordeelt dat bij een
gerechtelijk onderzoek er geen aanhangige strafvervolging is, er schending is van
de artikelen 61 en 64 van het Wetboek van
Strafvordering :
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
met de aangehaalde considerans rekening houden met de hypothese dat
in Belgie reeds een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, wat het instellen van strafvervolgingen impliceert;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
met de aangehaalde considerans de
conclusie van de eisers ten betoge dat
het beginsel "non his in idem" een
overmaking van de in beslag genamen overtuigingsstukken in de weg
staat, beantwoorden, hierdoor de beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat Belgie bij het Europees Verdrag van 20 april1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken volgend voorbehoud heeft
gemaakt: "I. Voorbehouden (krachtens het artikel 23). a) Artikel 2. De
Regering van het Koninkrijk Belgie behoudt zich het recht voor geen gevolg
te geven aan een verzoek om rechtshulp, ... c. in de mate waarin dit verzoek betrekking heeft op een onderzoek betreffende feiten waarvoor de
verdachte in Belgie wordt vervolgd ... ";
Overwegende dat het gemaakte
voorbehoud geen verplichting inhoudt
om rechtshulp te weigeren in het vermelde geval; dat de appelrechters derhalve niet wettelijk verplicht waren
Overwegende dat de appelrechters vast
te stellen dat geen gerechtelijk
in beide arresten considereren : "dat onderzoek in Belgie aanhangig is of
een in Belgie ingestelde informatie of dat de zaak niet in staat is zolang niet
onderzoek dat tot vervolging aanlei- is uitgemaakt of het verzoek tot
ding kan geven met betrekking total- rechtshulp van de Duitse overheid behier eventueel gepleegde misdrijven trekking
op feiten waarvoor in
welke mogelijk in de toekomst kun- Belgie tenheeft
laste van de eisers een genen worden beoordeeld, als in ver- rechtelijk onderzoek wordt gevoerd;
band met in het Duitse dossier aanWat het vierde onderdeel betreft :
gewezen feiten, gegeven waaraan
Overwegende dat de appelrechters
eventueel in de toekomst de gepaste
rechtsgevolgen dienen verbonden te met de in het middel aangehaalde conworden, thans de overmaking van de sideransen en onder meer met deze die
in beslag genomen stukken zoals be- hierboven werden aangehaald, de conperkend aangewezen in de rechtsvor- clusie van de eisers ten betoge dat er
dering, en waarvan het hof (van be- in Belgie reeds een gerechtelijk onroep), de kamer van inbeschuldiging- derzoek bestaat, niet tegenspreken
stelling, is gevat, niet in de weg staat"; maar deze een irrelevante hypothese
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achten, mitsdien de bewijskracht van
die conclusie niet miskennen;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
niet oordelen dat bij een gerechtelijk
onderzoek er geen aanhangige strafvervolging is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

slaggenomen stukken welke in hun
samenhang rechtstreeks blijken in verband te staan met de vervolging in Duitsland, de feiten die strafbaar zijn nader in
rechte en in feite te omschrijven en te oordelen of onder andere de eventueel wederrechtelijk toegeeigende gelden provisies dan
wel al dan niet geheel of ten dele smeergelden of gelden voortkomende van actieve corruptie uitmaken welke laatste twee
feiten eventueel niet strafbaar zouden zijn";

Over het tweede middel :
schending van artikel 51 van de overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord
van Schengen van 14 juni 1985 tussen de
regeringen van de staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek
Duitsland, betreffende de geleidelijke afscha:ffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te
Schengen op 19 juni 1990 en goedgekeurd
bij wet van 18 maart 1993, van het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht op
tegenspraak, van de wetten van 25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19 augustus 1920 en van artikel149 van de Grondwet, en van artikel 11 van de
Uitleveringswet van 15 maart 1874,
hetzij wat het arrest nr. 2370 betreft,
doordat het bestreden arrest de beschikking van de raadkamer te Antwerpen dd.
23 februari 1996 bevestigt, waarin bevolen werd dat de vooiwerpen neergelegd ter
correctionele gri:ffie onder de staat der
overtuigingsstukken met nummer 9.845/95
en 9.846/95 van het jaar 1995 zullen worden overgedragen aan de verzoekende
Duitse overheid, ondermeer op grond van
de motieven,
hetzij wat het arrest nr. 2371 betreft,
doordat het bestreden arrest de beschikking van de raadkamer te Antwerpen dd.
23 februari 1996 bevestigt, waarin bevolen werd dat de voorwerpen neergelegd ter
correctionele gri:ffie onder de staat der
overtuigingsstukken met nummer 10.284
van het jaar 1995 zullen worden overgedragen aan de verzoekende Duitse overheid, ondermeer op grond van de motieven,
"dat de feiten, waarvoor de overlevering van de onder de voormelde staat neergelegde overtuigingsstukken wordt gevraagd door de verzoekende Duitse
overheid, naar Belgisch recht de misdrijven misbruik van vertrouwen en belastingfraude (inkomstenbelastingen) uitmaken; dat het de rechter in Duitsland zal behoren op grond van de toegezonden inbe-

terwijl artikel51 van de Overeenkomst
van 14 juni 1985 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14juni 1985 tussen de Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek,
betreffende de geleidelijke afscha:ffing van
de controle aan de gemeenschappelijke
grenzen, goedgekeurd bij wet van 18 maart
1993, bepaalt dat de Overeenkomst sluitende Partijen de inwilligbaarheid van rogatoire commissies strekkende tot huiszoeking en inbeslagneming niet aan
verdergaande voorwaarden onderwerpt dan
dat (a) het aan de rogatoire commissie ten
grondslag liggende feit naar het recht van
beide Overeenkomst sluitende Partijen
strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf
of een tot vrijheidsbeneming strekkende
maatregel met een maximum van tenminste zes maanden, dan wel naar het recht
van een van beide Overeenkomst sluitende
Partijen strafbaar gesteld met een sanetie met een zelfde maximum en naar het
recht van de nadere Overeenkomst sluitende Partij als een vergrijp tegen voorschriften betreffende de orde door de bestuurlijke autoriteiten wordt bestraft, mits
van hun beslissingen beroep openstaat op
een ook in strafzaken bevoegde rechter en
(b) de uitvoering van de rogatoire commissie overigens verenigbaar is met het recht
van de aangezochte Overeenkomst sluitende Partij;
en terwijl het bestreden arrest enerzijds vaststelt dat de feiten in Belgie misbruik van vertrouwen en belastingfraude
uitmaken, en anderzijds stelt dat het de
Duitse rechter toekomt na te gaan of deze
feiten als corruptie te beschouwen zijn; het
bestreden arrest in dit verband in aanmerking neemt dat de feiten alsdan eventueel
niet strafbaar zouden zijn; het arrest aldus geen vaststelling inhoudt van de strafbaarheid van de feiten zowel in Duitsland
als in Belgie (schending van artikel 51 van
de Overeenkomst van 14 juni 1985 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,
goedgekeurd bij wet van 18 maart 1993);
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en terwijl het bestreden arrest bovendien is aangetast door dubbelzinnigheid in
de motieven, door enerzijds de feiten als
misbruik van vertrouwen en als belastingfraude te beschouwen en anderzijds ervan uit te gaan dat de feiten als corruptie zouden kunnen worden beschouwd; het
arrest aldus niet toelaat uit te maken ofhet
hof (van beroep) steunde op het bestaan
van een belastingfraude of misbruik van
vertrouwen, in welk geval de overmaking
wettig verantwoord zou zijn, dan wel op feiten van corruptie, in welk geval de overmaking niet wettig verantwoord is, gelet op
voomoemd artikel 51 (schending van deartikelen 51 van de Overeenkomst van 14
juni 1985 ter uitvoering van het Akkoord
van Schengen, goedgekeurd bij wet van 18
maart 1993, 149 van de Grondwet, 11 van
de Uitleveringswet van 15 maart 1874, van
het algemeen rechtsbeginsel houdende het
recht op tegenspraak, en van de wetten van
25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19
augustus 1920) :

Overwegende dat de appelrechters
in het arrest nr. 2370 eerst considereren: "dat uit de processtukken, en
meer bepaald uit de omschrijving van
de overtuigingsstukken onder de staten 9.845/95 en 9.846/95, zoals weergegeven in het proces-verbaal AN-20/
01/16.389/95 van de gerechtelijke
politie te Antwerpen, aanwijzingen
blijken dat deze overtuigingsstukken
wel degelijk verband houden met de
feiten uiteengezet in de rogatoire opdrachten, en die in hoofde van Fink
Hans Dieter, (de eiser) Franky Vandeweyer en Mottie Maurice de tenlasteleggingen mededaderschap, minstens medeplichtigheid aan misbruik
van vertrouwen en aan belastingfraude (inkomstenbelastingen) uitmaken";
Overwegende dat de appelrechters
in het arrest nr. 2371 eerst considereren: "dat uit de processtukken, en
meer bepaald uit de omschrijving van
de overtuigingsstukken onder de staat
10.284/95, zoals weergegeven in het
proces-verbaal AN 20/01/170344/95
van de gerechtelijke politie te Antwerpen, a·anwijzingen blijken dat deze
overtuigingsstukken wel degelijk verband houden met de feiten uiteengezet in de rogatoire opdrachten, en die
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in hoofde van Fink Hans Dieter, (de eiser) Franky Vandeweyer en Mottie
Maurice de tenlasteleggingen mededaderschap, minstens medeplichtigheid aan misbruik van vertrouwen en
aan belastingsfraude (inkomstenbelastingen) uitmaken";
Overwegende dat de appelrechters
verder in de beide arresten considereren : "dat het de rechter inDuitsland zal behoren op grond van de toegezonden in beslag genomen stukken,
welke in hun samenhang rechtstreeks
blijken in verband te staan met de vervolging in Duitsland, de feiten die
strafbaar zijn nader in rechte en in
feite te omschrijven en te oordelen of
onder andere de eventueel wederrechtelijk toegeeigende gelden provisies
dan wel al dan niet geheel of ten dele
'smeergelden of gelden voortkomende
van actieve corruptie uitmaken welke
laatste twee feiten eventueel niet strafbaar zouden zijn; dat mede op grond
van de overgemaakte papieren de
bodemrechter in Duitsland de betrokkenheid van verdachten kan (uitmaken) met feiten van belastingontduiking in Duitsland";
Dat de appelrechters met deze
consideransen van de respectieve arresten- gelezen in context met onder meer de vorige aangehaalde consideransen waarin ze oordelen
dat het verzoek om rechtshulp
stoelt op feiten van misbruik van vertrouwen en belastingfraude - slechts
vermelden dat het de Duitse rechter
behoort uit te maken of de ten laste
gelegde feiten mededaderschap dan
wel medeplichtigheid aan misbruik
van vertrouwen dan wel belastingontduiking uitmaken en te oordelen of
het door de eisers tegen deze telastleggingen aangevoerde verweer gegrond is;
Dat het middel op een onjuiste lezing van de bestreden arresten
berust, mitsdien feitelijke grondslag
mist;

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

Nr. 154
(B ... L ... )

ARREST

Om die redenen, voegt de beide zaken samen; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de e_isers in ~e
kosten van hun respectleve voorZieningen.
18 maart 1997 - 2° kamer - Voorzitter :. de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. R.
Verstraeten, Brussel.

Nr. 154

2° KAMER - 19 maart 1997
1 o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING- VEROORDEELDE GEINTERNEERD BIJ BESLISSING VAN
DE MINISTER VAN JUSTITIE - BESLISSING VAN
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ- GUNSTIG ADVIES OVER DE
OPHEFFING VAN DE INTERNERING CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING- VEROORDEELDE GEINTERNEERD BIJ BESLISSING
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ- GUNSTIG ADVIES
OVER DE OPHEFFING VAN DE INTERNERINGONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Niet vatbaar voor cassatieberoep is

de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die vaststelt dat de geestestoestand van de veroordeelde v66r het verstrijken van de
straftijd, v~ldoende is verbeterd zodat zijn
internering niet meer nodig is (1). (Art. 21
Wet Bescherming Maatschappij.)
(1) Zie Cass., 6 dec. 1994, A.R. nr. P.94.1258.N
(A.C., 1994, nr. 538).

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0218.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 16 januari 1997 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van de
gevangenis te Vorst;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen het gunstig advies va~
de commissie over de opheffing van etsers internering, die krachtens artikel 21 van de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij bij
beslissing van de minister van Justitie was bevolen;
Overwegende dat het derde lid van
voornoemd artikel bepaalt dat "indien de geestestoestand van de veroordeelde v66r het verstrijken van de
straftijd voldoende is verbeterd zodat zijn internering niet meer nodig is,
de commissie dat vaststelt en de minister van Justitie de terugkeer gelast van de veroordeelde naar de
strafinrichting waar hij voordien in
hechtenis was";
Overwegende dat de vaststellingen die de commissie met toepassing
van de voornoemde wettelijke bepaling heeft gedaan, niet voor cassatieberoep vatbaar zijn;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de door
eiser neergelegde memorie, die buiten de bij artikel 420bis van het Wethoek van Strafvordering bepaalde termijn ter gri:ffie van het ~o\ is
ingekomen; verwerpt de voorztemng.
19 maart 1997- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal.
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2e KAMER- 19 maart 1997

1o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- BEVEL TOT AANHOUDING- MOTIVERING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD EERBIEDIGING.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.2VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVINGBEVEL TOT AANHOUDING- MOTIVERINGVERMOEDEN VAN ONSCHULD- EERBIEDIGING.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.2- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- BEVEL
TOT AANHOUDING- MOTIVERING- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- EERBIEDIGING.

en 3° Het in de artt. 6.2 E. VR.M. en
14.2 I. VB.P.R. vastgelegde vermoeden van
onschuld wordt miskend door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waaraan het bevel tot eerste verschijning, dat volgt op het bevel tot
aanhouding, voorgelegd wordt en dat,
met verwijzing naar de reden van het bevel tot aanhouding, uitspraak doet over
de schuld van de beklaagde (1). (Artt. 6.2
E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R.)

1°, 2°

(DAMANET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0330.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 4 maart 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 6.2 van het Ver-

drag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden en 14.2
van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
(1) Zie Cass., 20 sept. 1983,A.R. nr. 8316 (A. C.,
1983-84, nr. 38).
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Overwegende dat het arrest de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant bevestigt, door onder meer te
steunen op de gronden van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, "die bij de motivering van het
aanhoudingsbevel moeten worden gevoegd";
Overwegende dat het aanhoudingsbevel, waarnaar het arrest verwijst,
onder meer gegrond is op het feit "dat
de golfvan verkrachtingen de bevolking van Ciney in opschudding heeft
gebracht en zij niet zou begrijpen
waarom de dader van ten minste een
ervan in vrijheid wordt gesteld";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling waaraan is voorgelegd de beschikking van eerste verschijning volgend op het bevel tot
aanhouding, geen uitspraak mag doen
over de schuld van een verdachte door
naar de gronden van dat aanhoudingsbevel te verwijzen; dat het arrest door
de hierboven weergegeven bewoordingen het vermoeden van onschuld miskent, dat is vastgelegd in de artikelen 6.2 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
en 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
Om die redenen, zonder dat de door
eiser aangevoerde middelen moeten
worden onderzocht, 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 dater geen grond is tot verwijzing.
19 maart 1997 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -Andersluidende conclusie (2) van de h. De Riemaecker,
(2) Het O.M. oordeelde dater geen grond tot
cassatie was. Het meende dat het bestreden arrest, dat tevens op de redenen van de vorde-
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advocaat-generaal - Advocaat : mr. Dujardin, Dinant.

Nr. 156

ze KAMER- 19 maart 1997

Nr. 156

processtukken blijkt dat de onderzoeksrechter, die oorspronkelijk van de zaak
kennis genomen had, melding had gemaakt van een verhindering die door de
voorzitter van de rechtbank wettig werd
geacht en is vervangen door een werkend rechter die overeenkomstig art. 80,
eerste lid, Ger. W. te dien einde is aangewezen.
(SIMON)

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- MOTIVERING.

zo

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- BELANG- GEWETTIGDE VERDENKINGONDERZOEKSRECHTER WETTIG VERHINDERD
EN VERVANGEN- ONTVANKELIJKHEID.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECHTER WETTIG VERHINDERD EN VERVANGEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- CASSATIEBEROEP- CASSATIEMIDDEL
- ONTVANKELIJKHEID.

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

slissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis (1).

zo en 3°

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel ten betoge dat wegens gewettigde verdenking de verwijzing kan worden gevraagd van de ten
laste van eiser in onderzoek genomen
zaak van de bij vordering van het O.M.
geadieerde onderzoeksrechter naar een
andere onderzoeksrechter, wanneer uit de

ring van het O.M. steunde, overeenkomstig art.
16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis, het door art.
365 Sv. gestrafte feit dat aan de verdachte ten last
is gelegd, verduidelijkte en preciseerde dat de
hechtenis om redenen van openbare veiliglieid in
casu nodig was, gelet op het risico dat de in vrijheid gelaten eiser nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, onder vermelding van de fei~
telijke omstandigheden van de zaak en van eisers
persoonlijkheid die de handhaving van de hechtenis verder wettigden. De redenen van het be- ·
streden arrest hielden niet noodzakelijk in dat de
kamer van inbeschuldigingstelling, door de redenen van het bevel tot aanhouding over te nemen, het misdrijf bewezen verklaard had.
Overigens lijkt de beslissing zonder verwijzing strijdig met de vroegere rechtspraak van het
Hof(raadpl. Cass., 11 juni 1985, A.R. nr. 9607,
A. C., 1984-85, nr. 619, en de verwijzingen).
(1) Cass., 14jan. 1997,A.R. nr. P.97.0005.N, supra, nr. 30.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.. 97.0336.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat artikel149 van de
Grondwet niet toepasselijk is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis;
Dat het middel, wat dat betreft,
faalt naar recht;
Overwegende dat bovendien, ook al
zou de omschrijving van verdachtes
gedrag bij een mogelijke invrijheidstelling kunnen worden beschouwd als
een verzoek tot invrijheidstelling onder door het onderzoeksgerecht opgelegde voorwaarden, het arrest waarbij de hechtenis wordt gehandhaafd op
eisers conclusie antwoordt door te beslissen dat die voorstellen in casu niet
gepast waren;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel betoogt dat er wegens het bestaan van
gewettigde verdenking aanleiding bestand om de ten laste van eiser in onderzoek genomen iaak te onttrekken
aan de bij vordering van het openbaar ministerie geadieerde onderzoeksrechter en ze te verwijzen naar een andere onderzoeksrechter;
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Dat uit de processtukken blijkt dat
de aanvankelijk geadieerde onderzoeksrechter melding had gemaakt
van een door de voorzitter van de ·
rechtbank wettig geachte verhindering en vervangen werd door een werkend rechter die overeenkomstig artikel 80, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek te dien einde is
aangewezen;
Overwegende dat het middel derhalve, ook al zou het als een dergelijk verzoek kunnen worden opgevat,
zonder belang is;
Dat de aangevoerde grieven voor het
overige geen grond opleveren tot verdenking van voornoemde onderzoeksmagistraat;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde middel :
Overwegende dat de middelen kritiek uitoefenen op de op artikel 80,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek gegronde beslissing van de voorzitter van de rechtbank, waarbij een
werkend rechter is aangewezen om de
verhinderde onderzoeksrechter te vervangen;
Dat ze geen verband houden met
het bestreden arrest en dus niet ontvankelijk zijn;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op een grond van het arrest betreffende de regelmatigheid van
de opdrachten die de nieuw aangewezen onderzoeksrechter zou kunnen bevel en;
Dat het middel niets uitstaande
heeft met de gronden, die de regelmatigheid van de handhaving van de
voorlopige hechtenis verantwoorden,
en bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Ph. Thirion, Hoei.

Nr. 157
1e KAMER- 20 maart 1997

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELSWETTELIJK STELSEL - GEMEENSCHAPPELIJKE SCHULDEN- MEDISCHE KOSTEN.

In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel
worden de medische kosten van een van
de echtgenoten geacht gemeenschappelijke schulden te zijn, zelfs als de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn (1). (Art.
1408, achtste lid, B.W.)
("CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC" V.Z.W.
T. WEETS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0189.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1390, 1391, 1398, 1408 en
1414, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de met name op artikel 1408 in fine van het Burgerlijk Wethoek gegronde vordering van eiseres die ertoe stnikt verweerster te doen veroordelen
om haar het bedrag van 95.660 frank te betalen, zijnde het bedrag van facturen voor
de door eiseres verstrekte geneeskundige
(1) L. RAUCENT, Les regimes matrimoniaux,
Louvain-la-Neuve, Cabay, 1986, p. 185, nr. 227.
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verzorging en de ziekenhuisopname van
Antoine Reniers, de op 28 december 1991
overleden echtgenoot van verweerster, verwerpt, op grond dat "de partijen het erover eens zijn dat die bepaling een vermoeden juris tantum invoert" en dat
genoemd vermoeden "in casu hierdoor
wordt weerlegd dat de schulden die wijlen Reniers heeft aangegaan om zijn eigen gezondheid te verzorgen, terwijl hij zich
om die van zijn echtgenote niet bekommerde vanzelfsprekend, een persoonlijk karakter dragen"; dat het impliciet beslist dat
de litigieuze schuld eigen was aan de echtgenoot van verweerster,
terwijl verweerster in conclusie had toegegeven dat zij met Antoine Reniers gehuwd was "zonder contract of overeenkomst", wat eiseres niet betwistte; het dus
vaststond dat verweerster en haar echtgenoot gehuwd waren onder het wettelijk
huwelijksvermogensstelsel en dat, in dat
stelsel, de schuldeiser van de ene echtgenoot de andere echtgenoot kan doen veroordelen wanneer het een gemeenschappelijke schuld betreft; artikel1408 in fine
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat,
wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel "de schulden waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen
zijn ingevolge enige wetsbepaling, gemeenschappelijk zijn"; noch de wet van 14 juli
1976 betre:ffende de huwelijksvermogensstelsels, waarbij voomoemd artikel van het
Burgerlijk Wetboek is gewijzigd, noch enige
andere wet bepaalt dat de schuld die een
der echtgenoten aangaat om "zijn eigen gezondheid te verzorgen" aan hem eigen is,
ook al draagt zij "vanzelfsprekend" "een
persoonlijk karakter", en ook al is die echtgenoot al jaren feitelijk gescheiden van de
andere echtgenoot en "bekommerde hij zieh
helemaal niet om hem"; het arrest bijgevolg niet, op de weergegeven gronden, impliciet kon beslissen dat de litigieuze schuld
eigen was aan de echtgenoot van verweerster en door eiseres niet op haar kon
worden verhaald:

Over het door verweerster aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid volgens netwelk het middel niet nader aangeeft in welk opzicht
de erin aangegeven wetsbepalingen geschonden zijn :
Overwegende dat uit de bewoordingen van het middel blijkt dat het aan
het arrest verwijt dat het, enerzijds, in
strijd met artikel 1408 van het Bur-
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gerlijk Wetboek heeft beslist dat de litigieuze schuld eigen was aan de echtgenoot van verweerster en, anderzijds,
dat die schuld door eiseres niet op verweerster kon worden verhaald;
Overwegende dat het middel daarentegen niet aangeeft in welk opzicht
de erin vermelde artikelen 1390, 1391
en 1398 van het Burgerlijk Wetboek
zijn geschonden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid, in zoverre het de scherrding van laatstgenoemde artikelen
aanvoert, gegrond is;
Over het overige gedeelte van het
middel:
Overwegende dat, luidens artikel
1414 van het Burgerlijk Wetboek, "gemeenschappelijke schulden verhaald
kunnen worden zowel op het eigen
vermogen van elk der echtgenoten als
op het gemeenschappelijk vermogen"
met uitzondering onder meer van "de
schulden door een der echtgenoten ,
aangegaan ten behoeve van de huishouding ... wanneer zij las ten meebrengen die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn";
Dat artikel1408, laatste lid, van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de
schulden waarvan niet bewezen is dat
zij aan een der echtgenoten eigen zijn
ingevolge enige wetsbepaling, gemeenschappelijk zijn";
Overwegende dat het arrest, met
goedkeuring van de gronden van de
eerste rechter, beslist dat het uit voornoemd artikel voortvloeiende vermoeden "juris tantum" "in casu hierdoor
wordt weerlegd dat de schulden die
wijlen (de echtgenoot van verweerster)
heeft aangegaan om zijn eigen gezondheid te verzorgen, terwijl hij zich helemaal niet om zijn echtgenote bekommerde, vanzelfsprekend een persoonlijk karakter dragen";
Overwegende dat het hof van beroep, nu het niet aangeeft op grond
van welke wetsbepaling de litigieuze
schulden eigen zouden zijn aan de
echtgenoot van verweerster en nu het
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niet vaststelt dat de door hem aangegane schulden, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn, de beslissing waarbij afwijzend
wordt beschikt op de vordering van eiseres die ertoe strekt verweerster te
doen veroordelen tot betaling van kosten voor de geneeskundige verzorging en de ziekenhuisopname van de
echtgenoot van verweerster, door de
voornoemde considerans niet verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
20 maart 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. T'Kint en Delahaye.
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DING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- BEPALING VAN DE BIJDRAGE IN ONDERHOUD EN
OPVOEDING VAN DE KINDEREN- WIJZIGINGVOORWAARDEN.

4 ° CAS SATIE- ALLERLEI- VERWEEKDERDOSSIER- VEREISTE -MEDEWERKING VAN
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF.

1o, 2° en 3° Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de
echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst over hun respectieve bijdrage in
het onderhoud en de opvoeding van de
kinderen de ouders jegens elkaar en kan
niet worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat
een van de ouders, gelet op zijn vermogen en die bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en de vereiste
opvoeding van het kind dat hij onder zijn
bewaring heeft; het vonnis dat dit niet
vaststelt, schendt artikel1134 B. W. (1).
(Art. 1134 B.W.; artt. 1287 en 1288, 3°,
Ger.W.)
4 o Het Hof slaat geen acht op het dossier
dat door de raadsman van de verweerder is neergelegd zonder de medewerking van een advocaat bij het Hof
(L ... T.D ... )
ARREST

(A.R. nr. C.96.0406.N)
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1e KAMER- 21 maart 1997

1o LEVENSONDERHOUD -

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOE STEMMINGOVEREENKOMST- KINDEREN- WIJZIGINGVOORWAARDEN.

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- ECHTSCHEIDING
DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- VOORAFGAANDE OVEREENKOMST- BEPALING VAN
DE BIJDRAGE IN ONDERHOUD EN OPVOEDING
VAN DE KINDEREN- WIJZIGING- VOORWAARDEN.

3° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING)- ECHTSCHEI-

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 4 januari 1996 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending v.an de artikelen 149 van de
Grondwet, 203 (zoals van kracht na wijzigingen door de Wet van 31 maart 1987 en
v66r de wijzigingen door de Wet van 13
april 1995), 208, 303 (zoals van kracht voor
de ophe:ffing door de Wet van 13 april
1995), 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
1287 en 1288, 3° van het Gerechtelijk Wethoek (beide bepalingen zoals ze van kracht
(1) Zie Cass., 24 sept. 1993~ A.R. nr. 8230 (A. C.,
1993, nr. 376). Dit arrest koppelt het levensonderhoud aan het inkomen. Het hieronder afgedruk arrest beoordeelt het, overeenkomstig art.
208 B.W., in verhouding tot het vermogen. Zie
ook: Cass., 14 april1994,A.R. nr. 9625 (A.C.,
1994, nr. 177).
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waren v66r de wijzigingen door de Wet van
30 juni 1994, doch na de wijzigingen door
de Wet van 1 juli 1972 en tevens na de wijzigingen door de Wet van 14 mei 1981),

doordat de appelrechters vooraf vaststellen dat de partijen door onderlinge toestemming uit de echt zijn gescheiden, dat
het vonnis waarbij de echtscheiding werd
toegestaan op 16 maart 1994 werd overgeschreven, en dat bij voorafgaande overeenkomst op grond van artikel 1288 van
het Gerechtelijk Wetboek eiser zich ertoe
verbonden heeft om verweerster een niet
ge'indexeerde uitkenng te betalen van vijfduizend frank per kind, en zij vervolgens,
met bevestiging van de beroepen beslissing, de door verweerster ingestelde vordering tot verhoging van de onderhoudsbijdrage en tot aanpassing ervan aan de
evolutie van de index der kleinhandelsprijzen gedeeltelijk gegrond verklaren, op
grond dat "er niet (kan) worden betwist dat
de clausule betreffende het bezoekrecht, en
vooral de uitdrukkelijke clausule namelijk dat (eiser) gehouden is om vergoedingen te betalen voor de opvang van de kinderen, de weekends en feestdagen dat
(verweerster) moet werken, voor zover (eiser) zijn bezoekrecht niet kon uitoefenen,
zijn oorzaak vindt in het feit dat bij het opstellen van de akte (verweerster) tijdens het
weekend was tewerkgesteld. Ten gevolge
van een onvoorziene werkherverdeling moet
(verweerster) beroep doen op betaald
kinderonthaal tijdens de werkdagen die
door de eerste rechter op 6. 754 frank per
maand wordt begroot en door partijen niet
wordt betwist. Deze maandelijkse kost zou,
indien de werkverdeling van (verweerster)
niet was gewijzigd, voor het grootste deel
gedragen zijn geweest door (eiser). De
rechtbank neemt aan dat, indien de nieuwe
werkverdeling van (verweerster) was gekend geweest op het ogenblik van het ontstaan der overeenkomst of tijdens de periode, voorafgaand aan de echtscheiding, de
clausule niet op deze wijze zou zijn opgesteld of zeker zou gewijzigd zijn geworden. Ook het belang van de kinderen dient
niet uit het oog te worden verloren. De kinderbijslag (in november ten belope van
8.138 frank, zie stuk 23 verweerster), dient
bijna volledig besteed aan onthaal in plaats
van ten goede te komen aan de kinderen.
Ret is dan ook in het belang van de kinderen, dat de eerste rechter, die er terecht
op wijst dat iedere ouder ook bij een echtscheiding door onderlinge toestemming gehouden blijven bij te dragen tot het onderhoud en de opvoeding van de kinderen,
naar evenredigheid van zijn middelen, de
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door (eiser) verschuldigde onderhoudsbijdrage verhoogd heeft van 5.000 frank naar
7.000 frank per maand en per kind en aangepast aan de index" (blz. 3, nr. B.3. van
het bestreden vonnis),
terwijl, eerste onderdeel, hoewel de tussen de echtgenoten in het kader van de procedure tot echtscheiding door onderlinge
toestemming gesloten overeenkomst de verplichtingen jegens hun kinderen, welke
voor beide ouders uit de bepalingen van de
artikelen 203 en 303 (oud) van het Burgerlijk Wetboek voortvloeien, niet kan wijzigen of beperken, die overeenkomst echter beide ouders overeenkomstig artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboekjegens elkaar verbindt; daaruit volgt dat de bij die
overeenkomst ten laste van een van de
ouders bepaalde bijdrage slechts dan kan
worden verhoogd wanneer vaststaat dat de
andere, gelet op zijn vermogen en op bedoelde bijdrage, niet in de mogelijkheid verkeert aan de kinderen het nodige levensonderhoud en de nodige opvoeding te
verschaffen;
hieruit volgt dat de vermindering van de
inkomsten van de schuldenaar, of een verhoging van de lasten van de ouder aan wie
de bewaring van het kind is toevertrouwd,
ook als ze de omvang zou kunnen be!nvloeden van de bij de wet jegens de kinderen opgelegde verplichting tot onderhoud en
tot opvoeding, op zichzelf geen rechtvaardiging is voor de wijziging door de rechter van de bijdrage die zonder voorbehoud
ten laste van een van de ouders is vastgesteld in de overeenkomst die de partijen
hebben opgemaakt;
gezien de overeengekomen onderhoudsbijdrage enkel gewijzigd kan worden ingeval de ouder aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd, gelet op
zijn vermogen en op bedoelde bijdrage, niet
in de mogelijkheid verkeert aan de kinderen het nodige levensonderhoud en de nodige opvoeding te verschaffen, de rechter de
overeengekomen onderhoudsbijdrage enkel kan wijzigen na onderzoekvan het vermogen van de ouder aan wie de bewaring
van het kind is toevertrouwd;
de appelrechters in het bestreden vonnis evenwel enkel vaststellen dat de verhoging van de onderhoudsbijdrage in het
belang is van de kinderen, doch geen onderzoek instellen naar het vermogen van
verweerster en evenmin vaststellen dat verweerster niet in de mogelijkheid verkeert
aan de kinderen het nodige levensonderhoud en de nodige opvoeding te verschaffen;

T
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de appelrechters derhalve, door zonder
een onderzoek in te stellen naar het vermogen van verweerster en zonder vast te
stellen dat verweerster niet in de mogelijkheid verkeert aan de kinderen het nodige levensonderhoud en de nodige opvoeding te verschaffen, de door partijen
overeengekomen onderhoudsl;:>ijdrage te verhogen, de verbindende kracht van de overeenkomst van 6 november 1992 die de echtscheiding door onderlinge toestemming
voorafging miskennen (schending van de
artikelen 203, 208, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1287 en 1288, inzonderheid
3' van het Gerechtelijk Wetboek, (... ) :

Overwegende dat, bij echtscheiding
door onderlinge toestemming, de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en
de opvoeding van de kinderen, de
ouders jegens elkaar verbindt en niet
kan worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat een van de ouders, gelet op
zijn vermogen en die bijdrage, in de
onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het nodige levensonderhoud
en de vereiste opvoeding van het kind
dat hij onder zijn bewaring heeft;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de partijen uit de echt
zijn gescheiden bij onderlinge toestemming en dat in de aan die echtscheiding voorafgaandelijke overeenkomst
een maandelijkse niet-ge!ndexeerde
bijdrage van eiser was bepaald van
5.000 frank per kind;
Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder vast te stellen dat verweerster, gelet op haar vermogen en
haar bijdrage in het onderhoud van de
kinderen van de partijen, in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor
het nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding van die kinderen, de
bijdrage van eiser in het onderhoud
van die kinderen wijzigt;
Dat het aldus artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het dossier dat door de raadsman van verweerster ter griffie werd
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neergelegd op 15 november 1996, zonder de medewerking van een advocaat bij het Hofvan Cassatie, 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 deRechtbank van Eerste Aanleg te leper, zitting houdende in hoger beroep.
21 maart 1997- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.

Nr. 159
3e KAMER- 24 maart 1997
1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN -SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS)- MINDERVALIDENWET- INTEGRATIETEGEMOETKOMING- MINISTERIELE BESLISSING BEROEP ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- BEPERKING.

2° MINDERVALIDEN

INTEGRATIETEGEMOETKOMING - MINISTERIELE BESLISSING- BEROEP -ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - BEPERKING.

1 o en 2° Het arbeidsgerecht dat kennis

neemt van het beroep tegen de beslissing van de minister ten aanzien van
rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan alleen oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het
recht op tegemoetkoming heeft beslist en
kan derhalve geen kennis nemen van aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die aan het bestuur niet zijn
voorgelegd (1). (Art. 19 Mindervalidenwet Tegemoetkomingen; art. 582, 1°,
Ger.W.)
(1) Zie Cass., 14 dec. 1992, A.R. nr. 8017 (A. C.,
1991-92, nr. 790) met concl. proc.-gen. Lenaerts; Cass., 9 okt. 1995, A.R. nr. S.95.0025.N
(A.C., 1995, nr. 421).
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(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS
VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
T. DESPLENTER)
ARREST

(A.R. nr. 8.96.0117 .N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1996 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 582-1° van
het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 19 van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 26 tot
28 en 33 van het koninklijk besluit van 5
maart 1990 betreffende de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden,
doordat het bestreden arrest, recht sprekend over een beroep tegen de administratieve beslissing die het recht van verweerster op een tegemoetkoming met
uitwerking op 1 oktober 1992 betrof, beslist dat verweerster met ingang van 1
maart 1994 aanspraak heeft op de tegemoetkoming, zulks op grond van de overwegingen dat "de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank niet beperkt is tot de toetsing van de wettigheid van die bedoelde beslissing maar dat zij ook dient te statueren over de gegrondheid van de
aanspraken van de gehandicapte, geput uit
de gehandicaptenwet en dat niets dus belet dat met eventuele verslechtering van de
gezondheidstoestand, die zich voordoet in
de loop van het geding, rekening zou worden gehouden" en dat "de mogelijkheid tot
het indienen van een nieuwe aanvraag
slechts werd gecreeerd ten voordele van gehandicapten die beschikken over een definitieve beslissing betreffende hun eerdere aanvraag om tegemoetkoming",
terwijl de rechter die kennis neemt van
het beroep tegen een beslissing van de Minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor minder-validen alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond
waarvan de minister heeft beslist of had
moeten beslissen zodat de gehandicapte zijn
vordering voor de rechter niet kan uitbreiden tot aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen ofwijzigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn
overgelegd,
en terwijl een verslechtering van de gezondheidstoestand van verweerster op 1
maart 1994, nadat bij beslissing van 23 juli
1993 de graad van zelfredzaamheid op 1
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oktober 1992 was bepaald, het voorwerp
moet zijn van een nieuwe aanvraag overeenkomstig de gehandicaptenwetgeving
met het oog op een medisch onderzoek, zodat het bestreden arrest, door zich uit te
spreken over de graad van zelfredzaamheid van verweerster op 1 maart 1994 zonder dat verweerster daartoe eerst een
nieuwe administratieve aanvraag had ingediend, alle ingeroepen bepalingen heeft
geschonden :
Overwegende dat uit de samenhang
van de artikelen 19 van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en 582,
1°, van het Gerechtelijk Wetboek blijkt
dat, zo de geschillen over de rechten,
ontstaan uit de wet van 27 februari
1987, tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, die gerechten hun bevoegdheid terzake uitoefenen door kennis te nemen van de beroepen tegen beslissingen van de
minister ten aanzien van de hiervoren
bedoelde rechten;
Dat het arbeidsgerecht derhalve aileen kan oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het
arbeidsgerecht alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op
grond waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen;
Dat hieruit volgt dat het arbeidsgerecht geen kennis kan nemen van
aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die het bestuur niet zijn voorgelegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser bij beslissing van 23 juli
1993 de aanvraag van verweerster tot
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met ingang van 1 oktober 1992
heeft verworpen omdat de graad van
zelfredzaamheid van verweerster het
vereiste minimum van 9 punten op 18
niet bereikte; dat het arrest, op grond
van een deskundigenverslag waarin
gesteld is dat de graad van zelfredzaamheid van verweerster vanaf 3 februari 1994 10 punten beliep, beslist
dat verweerster met ingang van 1
maart 1994 aanspraak heeft op de

Nr. 160

HOF VAN CASSATIE

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, categorie 1, op voorwaarde dat
het in aanmerking te nemen inkomen het bedrag van de tegemoetkoming niet overtreft;
Dat het arrest aldus een aanspraak
toekent die niet voor het bestuur werd
aangebracht, mitsdien de voormelde
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het "voor
recht zegt dat (verweerster) met ingang van 1 maart 1994 aanspraak
heeft op de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden, categorie 1, op voorwaarde dat het in aanmerking te nemen inkomen het bedrag van de tegemoetkoming niet overtreft"; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
24 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. van Heeke.
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3° LOON- ALLERLEI- SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST -ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- VERGOEDING- CARENSDAG- SECTORIELE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- CARENTIEVERGOEDING- AARD - GEVOLG.

4o ZIEKTE- EN
VERZEKERING -

INVALIDITEITS-

ARBEIDSONGESCHIKT·
HEIDSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING - ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORSING - CARENSDAG SECTORIELE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- CARENTIEVERGOEDING -AARDGEVOLG.

1°, 2°, 3° en 4° De carentievergoeding die de
werkgever krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn werknemer, bij ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies
op de eerste werkdag van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet beschouwd worden als een aanvulling van het gewaarborgd loon dat na
de eerste dag van werkongeschiktheid
moet worden uitgekeerd en niet als een
aanvulling van een voordeel toegekend
door een der takken van de sociale zekerheid; op de carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald. (Art. 52, § 1, eerste en tweede lid,
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 49 Z.I.V.wet van 9 aug. 1963; art. 1 K.B. 31 dec.
1963; art. 2, eerste lid, 3°, Loonbeschermingswet; art. 14, § 2, SocialeZekerheidswet Werknemers 1969.)
(BEKAERT N.V. T. R.S.Z.)
ARREST

Nr. 160
3e KAMER - 24 maart 1997
1o ARBEIDSOVEREENKOMST- SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST- WERKNEMER
-ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERGOEDING
- CARENSDAG- SECTORIELE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST- CARENTIEVERGOEDING- AARD - GEVOLG.

2o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS- SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST
-ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERGOEDING
- CARENSDAG- SECTORIELE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST- CARENTIEVER·
GOEDING- AARD - GEVOLG.

(A.R. nr. S.96.0135.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1995 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 14, §§ 1 en 2,
van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 23, inzonderheid eerste en tweede lid, van de Wet van 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers, 2,
inzonderheid derde lid, 3° van de Wet van
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12 april1965 betre:ffende de bescherming
van het loon der werknemers, en voor zoveel als nodig van artikelen 46, eerste lid,
49, 56 en 57 van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen
(thans artikelen 87, respektievelijk 92, 100
en 103 van het koninklijk besluit van 14
juli 1994 houdende coordinatie van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), 1 van het koninklijk besluit van 31 december 1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 52, § 1 van
de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten, 3 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nummer 12bis van 26
februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 12
van 28 juni 1973 betre:ffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan
de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de· wet van 3 juli 1978
betre:ffende de arbeidsovereenkomst, deze
artikelen aldus gewijzigd : - artikel 23 van
de wet van 29 juni 1981, zoals van kracht
v66r zijn wijziging bij wetten van 30 maart
1994 en 21 december 1994;- artikel 46,
eerste lid van de wet van 9 augustus 1963
zoals gewijzigd bij wetten van 27 juni 1969
en 5 januari 1976, bij koninklijk besluit
nummer 22 van 23 maart 1982, koninklijk besluit nummer 176 van 30 december 1982 en koninklijk besluit nummer 422
van 23 juli 1986; - artikel 56 van de wet
van 9 augustus 1963 zoals gewijzigd bij
wetten van 27 december 1967 en 27 juni
1969, bij koninklijk besluit nummer 22 van
23 maart 1982 en bij wet van 22 december 1989;- artikel57, § 1, 1" van de wet
van 9 augustus 1963 zoals vervangen bij
wet van 27 juni 1969; - artikel 52, § 1 van
de wet van 3 juli 1978 zoals gewijzigd bij
wetten van 23 juni 1981 en 17 juli 1985 en
bij koninklijk besluit nummer 465 van 1 oktober 1986, - artikel 3 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nummer 12 his van
26 februari 1979, zoals vervangen bij collectieve arbeidsovereenkomst nummer
12quinquies van 16 december 1986;

doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, door afwijzing van eiseres' hager beroep en bevestiging van het vonnis
van de eerste rechter, eiseres veroordeelt tot
betaling van : - 2.398.923,- frank met
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verwijlrente tegen 8 % vanaf 7 oktober 1992
op het bedrag van 1.821.860,- frank tot 20
oktober 1992 en van dan af de gerechtelijke intrest, - 1.690.876,- frank vermeerderd met de verwijlrente tegen 8 % vanaf
2 april1993 op het bedrag van 1.279.529,frank tot 14 april 1993 en van dan af de gerechtelijke intrest,- 3.246.051,- frank vermeerderd met de verwijlrente tegen 8 %
vanaf 1 Juli 1993 op het bedrag van
2.480,939,- frank tot 22 juli 1993 en van
dan af de gerechtelijke intrest, op volgende
gronden: (. .. ) dat de hamvraag in huidige betwisting is of de zogenaamde carentievergoeding die door (eiseres) aan haar
arbeiders wordt uitbetaald in uitvoering
van een sectoriele collectieve arbeidsovereenkomst al dan niet te kwalificeren valt
als "een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de
sociale zekerheid" en derhalve al dan niet
als loon dient te worden beschouwd conform artikel 2, derde lid, 3" van de wet van
12 april1965; dat dit laatstgenoemd artikel van de loonbeschermingswet letterlijk bepaalt dat voor de toepassing van deze
wet niet als loon worden beschouwd de vergoedingen door de werkgever rechtstreeks
of onrechtstreeks betaald ... : 3" welke moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de
verschillende takken van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld aanvullend ziekengeld,
aanvullende kinderbijslag); (. .. ) dat uit de
in dit artikel2, derde lid, 3" gebruikte bewoordingen blijkt dat er duidelijk sprake is
van vergoedingen welke moeten worden beschouwd als een aanvulling van de verschillende takken van de sociale zekerheid en de rechter derhalve niet moet
onderzoeken of de vergoedingen werden betaald aan werknemers die reeds gelijkaardige sociale zekerheidsvergoedingen
hebben genoten (Cass. 10 september 1990,
R. W. 1990-91, 960) en aangehaalde voorbeelden onder verwijzing naar rechtspraak
(. .. )van aanvullingen betaald door de werkgever welke geen loon zijn in de zin van de
loonbeschermingswet; (. .. ) dat de eerste
rechter terecht opmerkt dat in geval van
schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens onmogelijkheid van de werknemer zijn
werk te verrichten tengevolge van ziekte of
ongeval, de Arbeidsovereenkomstenwet en
de C.A.O. nr. 12bis gesloten in de Nationale Arbeidsraad aan de werklieden ten
laste van de werkgever een maandloon
waarborgen in geval van arbeidsongeschiktheid; dat dit betekent dat voor wat betreft het loon (in de ruime zin van het
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woord) waarop een werkman recht heeft ingeval van schorsing van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst ingevolge arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
van gemeen recht, bijgevolg de reeds vermelde bronnen dienen te worden geraadpleegd nl. : a) de Arbeidsovereenkomstenwet inzonderheid de artikelen 52, 53, 56 en
57 van deze wet van 3 juli 1978, en b) de
C.A.O. nr. 12bis gesloten in de Nationale
Arbeidsraad op 26 februari 1979 tot aanpassing van de C.A.O. nr. 12 van 23 juni
1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan werklieden in
geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval ofberoepsziekte, aan de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 maart
1979; ( ... ) dat overeenkomstig artikel 57
§ 2 van de ziekte- en invaliditeitsverzekeringswet van 9 augustus 1963, de
werknemer geen aanspraak op uitkeringen heeft voor de periode waarop hij recht
heeft op loon; dat het begrip loon bepaald
wordt bij artikel 2 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers; dat de Koning het aldus bepaalde begrip kan uitbreiden ofbeperken, of met andere woorden, dat uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
slechts worden toegekend nadat de periode waarover de werknemer zijn loon behoudt ( ... ) verstreken is; dat zoals hierboven reeds vermeld, de Arbeidsovereenkomstenwet en de C.A.O. nr. 12bis aan de
werknemer ten laste van zijn werkgever
een gewaarborgd loon waarborgen gedurende een periode van een maand; (... ) dat
krachtens artikel 52, § 1, eerste lid van de
Arbeidsovereenkomstenwet, de werkman
die arbeidsongeschikt is wegens ziekte, andere dan beroepsziekte of wegens ongeval, andere dan een arbeidsongeval of een
ongeval op de weg naar of van het werk,
ten laste van de werkgever recht heeft op
zijn normaalloon gedurende een periode
van zeven dagen; dat wanneer echter de arbeidsongeschiktheid geen "veertien" dagen duurt, de eerste werkdag van een periode van arbeidsongeschiktheid een
carensdag is, en de periode van gewaarborgd loon de volgende dag begint (cfr. artikel 52, § 1, tweede lid van de
Arbeidsovereenkomstenwet) (... ) dat de bedoeling van de carensdag is korte afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid te ontmoedigen; dat in een aantal bedrijfstakken
echter krachtens een C.A.O. in afwijking
van de wettelijke regeling toch gewaar-
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borgd loon wordt toegekend voor de eerste werkdag van de arbeidsongeschiktheid (... ); dat dit laatste blijkbaar het geval
is in de bedrijfstak waartoe (eiseres) behoort, daar zijzelf erkent dat, op grond van
een sectoriele collectieve arbeidsovereenkomst een zogenaamde carentievergoeding aan haar werklieden wordt uitbetaald voor de carensdag die zij bij een
arbeidsongeschiktheid van minder dan
veertien dagen ondergaan en dit reeds sedert 1977; ( ... ) dat de verwijzing van (eiseres) naar de ziekte- en invaliditeitsverzekeringswet, zijnde de wet op instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dan ook niet opga[l.t; dat immers, wanneer de werklieden
voldoen aan de vereisten-voorwaarden om
recht te hebben op het gewaarborgd loon en
op de aanvullende vergoeding toegekend
door de C.A.O. nr. 12bis, nl. o.m. een ancienniteit van tenminste een maand (cfr. artikel 52 § 1, 5e en 6e lid van de Arbeidsovereenkomstenwet), zij normaliter ook
voor de eerste arbeidsongeschiktheidsdag
loon dienen te ontvangen (zo er door de
Arbeidsovereenkomstenwet geen carensdag was voorzien) en geen arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals (eiseres) in
haar verzoekschrift tot hoger beroep voorhoudt; ( ... ) dat uit de schematische voorstelling, zoals in dit verzoekschrift tot hoger beroep uiteengezet, duidelijk kan
worden afgeleid dat er enkel sprake is van
de uitbetaling van een carentievergoeding aan minder dan veertien dagen arbeidsongeschikte werklieden die recht hebben op het behoud van wettelijk
gewaarborgd loon en bijgevolg voldoen aan
de wettelijke vereisten om hierop recht te
hebben; ( ... ) dat de werkman aldus recht
heeft op zijn normaalloon gedurende zeven kalenderdagen (waarvan de eerste
werkdag een carensdag is welke in casu
toch door de werkgever wordt uitbetaald en
dit in afwijking op de wettelijke regeling)
en dat dit gewaarborgd loon, in geval van
schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ongetwijfeld ook loon is in de
zin van (de wet van) 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, of met andere woorden dat
het volledig wordt gelijkgeschakeld met het
loon dat verschuldigd is ingeval van normale uitvoering van de arbeidsovereenkomst; (... ) dat wat betreft de R.S.Z.bijdragen van de werkgever en de
werknemer, deze aileen verschuldigd zijn op
het gewaarborgd weekloon, dus op het loon
van de eerste zeven kalenderdagen, en dat
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op de nadien door de werkgever uitgekeerde vergoedingen geen sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn omdat deze vergoedingen een supplement zijn
bij een voordeel van sociale zekerheid en
daarom geen loon in de zin van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers (cfr. artikel2,
3e lid, 3" van de loonbeschermingswet); dat
ook op het loon dat door de werkgever
wordt betaald na de periode van het eigenlijk gewaarborgd weekloon geen R.S.Z.bijdragen verschuldigd zijn om de redenen zoals hierboven reeds uiteengezet ( ... );
(. .. ) dat volledigheidshalve dient weerhouden dat (verweerder) terecht laat gelden dat
onder verwijzing naar de uitzonderingsbepaling van artikel 2, lid 3, 3" van de loonbeschermingswet, dat stelt dat niet als loon
worden beschouwd, de "vergoedingen door
de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks
betaald (. .. ), welke moeten beschouwd worden als een aanvulling van de voordelen
toegekend voor de verschillende takken van
de sociale zekerheid" geen loon in de zin
van de loonbeschermingswet zijn : (. .. ) dat
het hier inderdaad telkens vergoedingen betreft die door de werkgever werden uitbetaald en een tak van de sociale zekerheid
aanvullen, respectievelijk de pensioenregeling, de ziekte- en invaliditeitsregeling
en de werkloosheidsregeling; (. .. ) dat (eiseres) volhardt dat ook de door haar aan
haar werklieden betaalde carentievergoeding onder deze bepaling valt, en met name
een aanvulling vormt van de ziekte- en
invaliditeitsregeling, d.i. van de primaire
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekeringswet; (... ) dat aldus geen twijfel kan bestaan omtrent het feit dat de
arbeidsongeschiktheidsvergoedingen door
de werkgever betaald, zoals het gewaarborgd maandloon, loon is in de zin van artikel 2 van de loonbeschermingswet; (. .. ) dat
nopens de vraag of de carentievergoeding
te beschouwen is als een aanvulling op de
primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, met (verweerder) dient benadrukt
dat de woorden "in afwijking op" in schril
contrast staan met de woorden "ter aanvulling van"; dat waar de wettelijke regeling er inderdaad in voorziet dat gedurende de eerste dag van arbeidsongeschiktheid (van minder dan veertien dagen)
geen gewaarborgd loon wordt toegekend, dit
teneinde de korte afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid te ontmoedigen, (eiseres) op grond van een C.A.O. toch een gewaarborgd loon toekent voor de eerste dag
van de arbeidsongeschiktheid; dat dit
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vervangingsinkomen dan ook, net als het
gewaarborgd maandloon zelf, als loon dient
gekwalificeerd te worden; dat het feit dat
op de aanvullingen, bedoeld in de C.A.O. nr.
12bis geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, niets ter zake doet; (. .. ) dat
de carensdag volledig buiten het domein
van de sociale zekerheid valt; dat de wet
voor deze carensdag geen enkele vergoeding voorziet, onder geen enkele tak van de
sociale zekerheid en dat er dan ook van
enige aanvulling geen sprake kan zijn; (. .. )
dat, waar (eiseres) voorhoudt dat "geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling
eist dat een aanvulling, hoven op een sociale zekerheidsuitkering voor dezelfde periode moet komen, om uit het loonbegrip
voor de sociale zekerheid te worden gesloten" met (verweerder) dient aanvaard dat
deze opmerking van (eiseres) niets verandert aan het feit dat de vergoeding, wil zij
onder de uitzonderingsbepaling ressorteren, als een aanvulling van de verschillende takken van de sociale zekerheid moet
beschouwd worden( ... ): dat (verweerder)
terecht laat gelden dat de uitbetaling van
de carentievergoeding enkel kan beschouwd
worden als de toekenning, in afwijking van
de wettelijke regeling, van een gewaarborgd loon voor de eerste werkdag van de
arbeidsongeschiktheid, die net als de andere ongeschiktheidsvergoedingen door de
werkgever betaald, zoals het gewaarborgd
loon, loon is in de zin van artikel 2 van de
loonbeschermingswet; (. .. ) dat de door (eiseres) aan haar werklieden betaalde carentievergoedingen geen aanvulling vormen van de ziekte- en invaliditeitsregeling,
dit is een aanvulling van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de
ziekte- en invaliditeitsverzekeringswet; dat
de ziekte- en invaliditeitsverzekeringswet
wel voorziet in een carensdag, maar dat zij
geenszins voorziet in een vergoeding voor
deze dag; dat de wet voor deze carensdag
geen enkele vergoeding, onder geen enkele tak van de sociale zekerheid voorziet; dat deze dag integendeel expliciet uit
alle wettelijke vergoedingen is uitgesloten; dat er geen tussenkomst is van een of
andere sociale zekerheidsorganisatie, en dat
door de wetgever voor de carensdag geen
voordeel ten laste van een van de takken
van de sociale zekerheid voorzien is; dat de
ziekte- en invaliditeitsverzekering pas
tussenkomt na het verstrijken van deze carensdag, zodat de betaling van een vergoeding voor deze carensdag, ter compensatie van het loonverlies, geen aanvulling van
enig sociaal zekerheidsvoordeel, dat er trouwens niet is, kan vormen; dat (eiseres) ten
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onrechte verwijst naar het arrest van het
Hofvan Cassatie van 16 januari 1989,
(R. W. 1988-89,1129) uit hetwelk zou moeten blijken dat aanvullingen van een sociaal zekerheidsvoordeel wel kunnen in de
tijd en niet uitsluitend in de hoogte; dat
(verweerder) niet betwist dat aanvullingen inderdaad mogelijk zijn in de tijd; dat
(verweerder) terecht laat gelden dat dit uitsluitend kan binnen dezelfde omstandigheden als waarin er wel tussenkomst is van
de sociale zekerheid; dat in casu er evenwei op de carensdag geen enkele tussenkomst van de sociale zekerheid is, zodat er
geen uitbreiding of aanvulling naar die carensdag mogelijk is; dat het in het voormeld cassatiearrest gaat over een vrijwillige aanvulling door de werkgever, terwijl
in casu een vergoeding voor de carensdag
door de werknemers afdwingbaar is, en dit
krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst; ( ... ) dat de eerste rechter op oordeelkundige wijze heeft gestatueerd dat de
invoering van de carensdag die in beginsel het gewaarborgd loon voorafgaat, in concreto inhoudt dat de werkman geen loon
ontvangt voor de eerste dag waarop zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst tengevolge van zijn arbeidsongeschiktheid minder dan veertien dagen durend, of met
andere woorden dat de werkgever slechts
het loon dient te betalen van zes in plaats
van zeven kalenderdagen, en dat, in geval de werkgever loonverlies voor die dag
compenseert en zich onvoorwaardelijk verbindt via een collectieve arbeidsovereenkomst, hij beoogt dit loonverlies, dat de
werkman tengevolge van een wettelijke bepaling lijdt, op te heffen of te neutraliseren door dit loon voor de carensdag zelf te
betalen; dat de zogenaamde carentievergoeding derhalve als loon dient te worden gekwalificeerd;" (arrest p.p., 6 tot en
met 16),

terwijl overeenkomstig artikel14 van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, de bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend op grond van het
loon van de werknemer (§ 1) en het begrip loon bepaald wordt bij artikel 2 van de
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (§
2, eerste zin); ook overeenkomstig artikel
23 van de wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, de sociale
zekerheidsbijdragen berekend worden op
basis van het loon (eerste lid) en het begrip loon bepaald wordt bij artikel 2 van de
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genoemde wet van 12 april1965 (tweede
lid, eerste zin); overeenkomstig artikel 2
van de genoemde wet van 12 april1965 onder loon wordt verstaan 1° het loon in geld
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever, 2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking of krachtens het gebruik en 3° de in geld
waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht
heeft ten laste van de werkgever; luidens
het derde lid van genoemd artikel2, niet
als loon worden beschouwd de vergoedingen door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaald 1° als vakantiegeld, 2°
welke moeten worden beschouwd als een
aanvulling van de vergoedingen verschuldigd ten gevolge van een arbeidsongeval of
een beroepsziekte, 3° welke moeten worden beschouwd als een aanvulling van de
voordelen toegekend voor de verschillende
takken van de sociale zekerheid; de in artikel2, derde lid, 3° vermelde regel niet de
vergoedingen bedoelt die een aanvulling
zijn van de voordelen toegekend voor de
verschillende takken van de sociale zekerheid, maar wel de vergoedingen "welke als
dusdanig moeten worden beschouwd"; een
voordeel van een sociale-zekerheidsuitkering kan aangevuld worden door een
toeslag bovenop dit bedrag of door een vergoeding te betalen voor een periode waarvoor de wettelijke sociale-zekerheidsregeling nog niet of niet meer in een vergoeding voorziet; overeenkomstig artikel46,
eerste lid van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
(thans artikel87 van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coiirdinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) dealdaar bedoelde gerechtigde die arbeidsongeschikt is als omschreven in artikel 56
(thans artikellOO van de gecoiirdineerde
wetgeving) over elke werkdag van een eenjarig tijdvak, ingaande de aanvangsdag van
zijn arbeidsongeschiktheid ( ... ), een "primaire ongeschiktheidsuitkering" ontvangt;
de wetgeving op de verzekering tegen ziekte
en invaliditeit (thans geneeskundige verzorging en uitkeringen) derhalve in een uitkering voorziet voor de door de wet omschreven arbeidsongeschikte werknemer, en
dit vanaf de aanvangsdag van zijn arbeidsongeschiktheid; de overeenkomstig de wet
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arbeidsongeschikte werknemer derhalve in de collectieve arbeidsovereenkomst numbeginsel van bij de aanvang van zijn ar- mer 12bis van 26 februari 1979 tot aanbeidsongeschiktheid recht heeft op een pri- passing van de collectieve arbeidsovereenmaire ongeschiktheidsuitkering; overeen- komst nummer 12 van 28 juni 1973
komstig artikelen 49 van de genoemde wet betreffende het toekennen van een gewaarvan 9 augustus 1963 (thans 92 van de ge- borgd maandloon aan de werklieden in gecoiirdineerde wetgeving) en 1 van het ko- v!l-1 van arbeidsongeschiktheid ingevolge
ninklijk besluit van 31 december 1963 hou- z1ekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsdende verordening op de uitkeringen inzake ongeval ofberoepsziekte, aan de wet van 3
verplichte verzekering voor geneeskun- juli 1978 betreffende de arbeidsovereendige verzorging en uitkeringen, de eerste komst, de wegens ziekte (andere dan bewerkdag van een primaire arbeidsonge- roepsziekte) of ongeval (ander dan arbeidsschiktheid nochtans een carensdag vormt, ongeval of arbeidswegongeval) arbeidsonwaardoor de arbeidsongeschikte werkne- geschikte werknemer recht heeft lastens de
mer van de uitkering van enige vergoe- w:erkgever op een aanvullende vergoeding verstoken blijft; de vergoeding die er- dmg voor de arbeidsongeschiktheid gedutoe strekt de ontstentenis van enige rende 23 dagen, volgend op de uitbetauitkering voor de eerste dag arbeidsonge- ling van het gewaarborgd weekloon in
schiktheid op te vangen, derhalve dient be- uitvoering van genoemd artikel 42 (lees :
schouwd te worden als een aanvulling van 52) van de Arbeidsovereenkomstenwet·
de voordelen toegekend voor de verschil- slechts ingevolge het bovengenoemd~
lende takken van de sociale zekerheid· de cumulatieverbod, voorzien in artikel 57 van
omstandigheid dat voor de tweede e;_ de de genoemde wet van 9 augustus 1963
daaropvolgende dagen van arbeidsonge- (thans 103 van de gecoiirdineerde wetgeschiktheid tijdens dewelke een gewaar- ving), de arbeidsongeschikte werknemer
borgd loon wordt uitbetaald, geen uitke- niet het genot van primaire
ring van de verzekeringsinstelling voor ongeschiktheidsvergoedingen, waarop hij
ziekte en invaliditeit kan genoten wor- principieel gerechtigd is, kan hebben voor
den, geen afbreuk doet aan de aard van de deze periode, tijdens dewelke h:ij recht heeft
vergoeding die de werkgever betaalt voor de op loon; de uitkering van een vergoeding
de eerste dag arbeidsongeschiktheid
eerste carensdag, te weten een aanvul- voor
derhalve niet als een aanvulling van het
ling van de voordelen toegekend door een loon,
dat krachtens de wet gedurende een
tak van de sociale zekerheid; aldus im- bepaalde
gewaarborgd blijft, dient
mers slechts ingevolge een door dezelfde te wordenperiode
beschouwd, doch als een aanwetgeving op de verzekering tegen ziekte vulling van een voordeel toegekend door
en invaliditeit ingevoerd cumulatieverbod, een tak van de sociale zekerheid· deze vervoorzien in artikel 57 van de genoemde wet goeding derhalve overeenkomstig artikel 2
van 9 augustus 1963 (thans 103 van de ge- derde lid, 3• van de genoemde wet van 12
coii~dineerde wetgeving), de arbeidsongeapril 1965 uit het loonbegrip wordt gesloschikte werknemer het genot van deze pri- ten en dienvolgens geen grondslag kan opmaire ongeschiktheidsvergoeding, waarop leveren voor sociale zekerheidsbijdragen,
hij principieel gerechtigd is, niet kan hebben voor de periode tijdens dewelke hij
het arbeidshof derhalve niet wetrecht heeft op loon; overeenkomstig arti- tigzodat
eiseres
kon veroordelen tot de gevorkel 52, § 1 van de Wet van 3 juli 1978 be- derde sociale
zekerheidsbijdragen (scherrtreffende de arbeidsovereenkomsten, in ge- ding van alle in de aarihef van het middel
val van arbeidsongeschiktheid wegens aangehaalde wetsbepalingen) :
ziekte, andere dan een beroepsziekte, of wegens een ongeval, ander dan een arbeidsOverwegende dat artikel 2 van de
ongeval of een ongeval op de weg naar of
van het werk, de werkman immers ten Loonbeschermingswet van 12 april
laste van zijn werkgever recht heeft op zijn 1965, waarnaar wordt verwezen door
normaalloon gedurende een periode van de artikelen 23 van de wet van 29 juni
zeven dagen en op 60 %van het gedeelte 1981 houdende de algemene beginsevan dat loon dat een bepaalde loongrens len van de sociale zekerheid voor de
niet overschrijdt, gedurende de zeven daaropvolgende dagen; de eerste werkdag van werknemers, en 14 van de wet van 27
de periode van arbeidsongeschiktheid noch- juni 1969 tot herziening van de
tans een carensdag is, wanneer de arbeids- besluitwet van 28 december 1944 beongeschiktheid geen veertien dagen duurt; treffende de maatschappelijke zekerovereenkomstig inzonderheid artikel 3 van heid der arbeiders, in zijn eerste lid, 3·,
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bepaalt dat in de zin van die wet onder loon wordt verstaan de in geld
waardeerbare voordelen waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever;
0\Jerwegende dat het gewaarborgd
loon, als bedoeld in artikel 52, § 1, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, zulk voordeel uitmaakt, derhalve loon is in de zin van
de Loonbeschermingswet, mitsdien, in
zoverre niet uitdrukkelijk uitgesloten als bedoeld in artikel14, § 2, van
de wet van 27 juni 1969, ook loon is
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen; dat artikel 19, §
2, 10°, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 het in dit artikel bedoeld gewaarborgd loon aileen met betrekking tot de periode van
zeven dagen volgend op het gewaarborgd weekloon en uitsluitend voor de
sociale zekerheid als loon uitsluit;
Overwegende dat bijkomende vergoedingen die de werkgever hoven of
na het gewaarborgd loon betaalt, niet
als loon in de zin van de Loonbeschermingswet worden aangemerkt,
wanneer zij te beschouwen zijn als een
aanvulling van de voordelen toegekend door de verschillende takken van
de sociale zekerheid, zoals bedoeld in
artikel 2, derde lid, 3°, van de Loonbeschermingswet;
Overwegende dat, wanneer de in artikel 52, § 1, eerste lid, van de
Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde
arbeidsongeschiktheid van de werknemer geen veertien dagen duurt, de
eerste dag van de periode van arbeidsongeschiktheid of bij toepassing van
artikel 27 van deze wet de eerstvolgende werkdag een carensdag is; dat
ook, overeenkomstig artikel 49 van de
Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 en artikel 1 van het koninklijk besluit van
31 december 1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, de
hiervoren bedoelde dag een carensdag is;
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Overwegende dat de vergoeding die
de werkgever, krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst, in afwijking van de wettelijke regeling aan
zijn arbeiders voor deze carensdag als
vervangingsinkomen uitbetaalt, niet, te
beschouwen is als een aanvulling van
de voordelen toegekend door de verschillende takken van de sociale zekerheid, maar een conventioneel gewaarborgd loon, derhalve loon in de
zin van de Loonbeschermingswet uitmaakt;
Dat dit voordeel, bij ontstentenis
van uitdrukkelijke uitsluiting als bedoeld in artikel14, § 2, van de wet van
27 juni 1969, ook loon is voor de sociale zekerheid en derhalve onderworpen aan de he:ffing van de socialezekerheidsbijdragen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 maart 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Butzler en De

Bruyn.
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25 maart 1997

1o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMSTOORZAAK- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJKYERBAND- WETTIGREID
- TOETSING VAN RET HOF.

2° CASSATIE- BEVOEGDREID VAN RET HOF
-ALGEMEEN -AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJK
VERBAND- WETTIGHEID- TOETSING VAN
HETHOF.
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3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJK
VERBAND- WETTIGHEID- TOETSING VAN
HETHOF.

4o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMSTOORZAAK- VERKEERSONGEVAL- ONREGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG- STILSTAAN
GEOORLOOFD OP DE PLAATS WAAR HET VOERTUIG ONREGELMATIG GEPARKEERD STONDOORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER- GRENZEN.

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VERKEERSONGEVAL- ONREGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG- STILSTAAN GEOORLOOFD
OP DE PLAATS WAAR HET VOERTUIG ONREGELMATIG GEPARKEERD STOND- OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER- GRENZEN.

1", 2° en 3° De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het
al dan niet bestaan van een oorzakelijk
verband tussen schuld en schade afleidt;
het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft kunnen gronden op
zijn vaststellingen (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
4° en 5° De rechter verantwoordt naar recht

zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de verkeersovertreding van een bestuurder die zijn voertuig onregelmatig geparkeerd had op een
plaats waar stilstaan geoorloofd was en
een verkeersongeval, als hij vaststelt dat
de schade, zoals zij is ontstaan, zich op
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien de aanwezigheid van het voertuig regelmatig zou zijn geweest; de rechter beslist aldus, zonder de omstandigheden
van het ongeval te wijzigen, dat de aanwezigheid van dat voertuig die, op zich,
geen {out oplevert, in geen noodzakelijk
oorzakelijk verband stand met het ongeval en de daardoor veroorzaakte schade
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(1) Cass., 29 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0802.F
(A.C., 1995, nr. 516).
(2) Zie de verwijzingen in concl. O.M., in Bull.
en Pas., 1997, I, nr. 161.
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(ALIBERTO E.A. T. VAN WEERT E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1075.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 juni 1996 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Luik, zitting houdende in hager beroep;
I. Op de voorziening van de eiser
Angelo Aliberto, beklaagde :
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :
Over het middel ( ... ) :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiser niet betwist dat
zijn voertuig onregelmatig geparkeerd
stand op de plaats van het ongeval
maar betoogt dat hij niet de bestuurder ervan was, aangezien hij het aan
een derde had geleend;
Dat de appelrechtbank dat betoog
van de hand gewezen heeft op grand
dat eiser geen gevolg had gegeven aan
de oproeping van de politie om over de
feiten gehoord te worden, dat genoemd
verweermiddel, nu het niet was opgeworpen voor de eerste rechter en gegrond is op een niet gedagtekend attest waarvan hij tot in hager beroep
geen melding had gemaakt, laattijdig is;
Dat de appelrechters aldus, zonder het vermoeden van onschuld of het
algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf te miskennen, hun overtuiging hebben uitgesproken dat eiser het hem ten laste
gelegde feit had gepleegd;
Wat het tweede onderdeel betreft;
Overwegende dat het bestreden vonnis de beslissing, zonder in tegenstrijdigheid te vervallen, op de in het middel weergegeven gronden, naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenk.omstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij het vonnis bindend wordt verklaard voor de
naamloze vennootschap N ationale
Suisse d'Assurances :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
II. Op, de voorziening van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
III. Op de voorziening van eiseres,
het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres haar voorziening heeft doen betekenen aan de partijen tegen wij zij die heeft gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IV. Op de voorzieningen van de eisers litisconsoorten Van Weert, burgerlijke partijen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
door hen tegen Oscar RodriguezVazquez, beklaagde, ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de eisers geen enkel middel aanvoeren;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
door hen tegen German AlonsoGonzalez, beklaagde, ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het mid del in zijn geheel (. .. ) :
Overwegende dat de feitenrechter in
feite oordeelt of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat tussen een
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fout en de schade; dat het evenwel aan
het Hof staat na te gaan of hij uit de
door hem vastgestelde feiten het gebrek aan oorzakelijk verband tussen
de fout en de schade wettig heeft afgeleid;
Overwegende dat de feitenrechters
in casu hebben vastgesteld dat stilstaan toegelaten was op de plaats
waar het voertuig van Alonso-Gonzalez
geparkeerd stand; dat zij hebben
geoordeeld dat de schade, zoals ze ontstaan is, zich op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan indien die aanwezigheid van het voertuig van AlonsoGonzalez regelmatig was geweest; dat
de appelrechters aldus, zonder de omstandigheden van het ongeval te wijzigen, beslist hebben dat de aanwezigheid van dat voertuig die, op zich,
geen fout opleverde, in geen noodzakelijk oorzakelijk verband stand met
het ongeval en de daardoor veroorzaakte schade; dat de appelrechters
met die overwegingen hun beslissing
naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
V. Op de voorziening van Tibor Raffay:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafVordering :
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenk.omstig de wetis gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de
burgerlijke partijen, 1itisconsoorten
Van Weert, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en naamloze vennootschap Zurich, tegen hem
zijn ingesteld :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke
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rechtsvorderingen tegen de verweerder Rodriguez-Vazquez, medebeklaagde:
Overwegende dat tussen eiser en die
medebeklaagde geen geding aanhangig is en dat het vonnis tegen hem
geen veroordeling uitspreekt die de
medebeklaagde ten goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
D. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingwaarbij de rechter zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen tegen de verweerder German Alonso-Gonzalez, medebeklaagde:
Gelet op het uittreksel dat het middel bevat (. .. );
Overwegende dat tussen eiser en die
medebeklaagde geen geding aanhangig is en dat het vonnis tegen hem
geen veroordeling uitspreekt die de
medebeklaagde ten goede komt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
E. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die door verweerster, naamloze vennootschap Zurich, burgerlijke partij, tegen eiser is
ingesteld:
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
F. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij het vonnis bindend wordt verklaard voor de
naamloze vennootschap Nationale
Suisse d'Assurances :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorzieningen van
de eisers Angelo Aliberto, Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en Tibor Raffay in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen die tegen hen ingesteld zijn door de burgerlijke partijen litisconsoorten Van Weert, Nationaal Verbond van Socialistische

Nr. 162

Mutualiteiten en naamloze vennootschap Zurich, en wat de eiser Tibor
Raffay betreft, bovendien, tegen de beslissing waarbij het vonnis bindend
wordt verklaard voor de naamloze vennootschap
N ationale
Suisse
d'Assurances; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers ieder in de kosten van hun voorziening.
25 maart 1997- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Tegenstrijdige conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Gerard; P. Loix, Luik.
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STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL.
WETTIGHEID - MOTIVERING- FElTEN GEPLEEGD NA DE IN DE DAGVAARDING
BEDOELDE PERIODE.

Ter verantwoording van de keuze en de
lengte van de straf kan de rechter acht
slaan op feiten die de beklaagde gepleegd
heeft na het verstrijken van de in de dagvaarding bedoelde periode, op voorwaarde
dat hij geen uitspraak doet over het straf
baar karakter ervan (1). (Art. 195 Sv.)
(SIMONS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0439.F )

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser, in
(1) Vgl. Cass., 25 juni 1996, A.R.
P.95.0756.N (A.C., 1996, nr. 258).
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de zaak I, vrijgesproken wordt van de
tenlastelegging B IV en de tenlastelegging C beperkt wordt :
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing van veroordeling:
Overwegende dat, enerzijds, het hof
van beroep uitspraak heeft gedaan op
grand van feiten waarvan het op regelmatige wijze kennis heeft genamen en eiser veroordeelt wegens een
aantal van die tenlasteleggingen, zonder er andere aan toe te voegen en
zonder de tijdvakken waarbinnen de
bewezen verklaarde feiten zijn gepleegd, te verlengen; dat de appelrechters aldus uitspraak hebben gedaan binnen de perken van hun
saisine;
Overwegende dat, anderzijds, de
rechter ter verantwoording van de
keuze van de straf en van de strafmaat overeenkomstig artikel 195 van
het Wetboek van Strafvordering acht
kan slaan op aanvullende inlichtingen die aan de tegenspraak van de
partijen onderworpen werden en die
volgens hem licht werpen op de persoonlijkheid van de beklaagde, zonder daarom uitspraak te doen over het
strafbaar karakter van feiten waarvan hij geen kennis heeft genomen;
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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 1997 - 2• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaat : mr. D. Tison, Nijvel.
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGBURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN- BENADEELDEBE GRIP.

De burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld voor de strafrechter door
eenieder die beweert zelf benadeeld te zijn
door het misdrijf waarvoor de strafvordering is ingesteld, dat wil zeggen door
eenieder die bewijst dat hij door dat misdrijf in zijn persoon, zijn goederen of zijn
eer kon zijn geschaad (1). (Artt. 3 en 4
VT.Sv.)
(H.G.C. ANTWERPEN N.V. T. DIDION)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1662.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 november 1996 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 3 en
4 van de wet van 17 april 1878 en artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering bepalen dat een burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter kan worden ingesteld door
eenieder die beweert zelf benadeeld te
zijn door het misdrijf waarvoor de
strafvordering is ingesteld, dat wil zeggen door eenieder die bewijst dat hij
door dat misdrijf in zijn persoon, zijn
goederen of zijn eer kon zijn geschaad;
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij beslissen dat de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres, die beweert te zijn benadeeld door de aan
een goed toegebrachte schade, slechts
ontvankelijk is indien zij eigenaar van
(1) Cass., 9 nov. 1983, A.R. nr. 3107 (A C., 198384, nr. 139).
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dat goed is, hun beslissing niet naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te N amen, zitting
boudende in boger beroep.
26 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn en
Kirkpatrick.
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1o MACHTSOVERSCHRIJDING- AANGIFTE - VORDERING TOT VERNIETIGINGONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2° CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN
DE WET- MACHTSOVERSCHRIJDING- VORDERING TOT VERNIETIGING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

so

CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALLERLEI - MACHTSOVERSCHRIJDINGVORDERING TOT VERNIETIGING- INCIDENTELE AANGIFTE- ONTVANKELIJKHEIDVOORWAARDEN.

so
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Niet ontvankelijk is de incidentele aangifte bij een vordering tot vernietiging, wegens machtsoverschrijding, van een handeling van het openbaar ministerie,
wanneer de voornoemde vordering zelf
niet ontvankelijk is (2). (Art. 486 Sv.)
(JEHASSE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0249.F)

HET HOF; - Gelet op bet aan onderhavig arrest gebecht en eensluidend verklaard afscbrift van het niet
gedagtekende verzoekschrift, dat door
eiser op 17 februari 1997 ter griffie
van het Hof is neergelegd en dat ertoe strekt:
1. in hoofdorde, op grond van, onder meer, artikel610 van het Gerechtelijk Wetboek de beslissing van mevrouw de procureur-generaal bij bet
Hof van Beroep te Luik te doen vernietigen, waarbij een afscbrift geweigerd wordt van het tegen eiser aangelegde dossier, dat ter griffie van bet
met de vervolging belaste rechtscollege te zijner bescbikking is gesteld;

2. subsidiair, op grond van de artikelen 483 en volgende van het Wethoek van Strafvordering, de vervolging te doen bevelen van die
procureur-generaal of van de
substituut-procureur-generaal met opdracht, Alain Czaplicki, die bet bericht van weigering ondertekend heeft;

1o en 2° Niet ontvankelijk is de vordering
tot vernietiging, wegens machtsoverschrijding, van een beslissing van het
openbaar ministerie waarbij de mededeling van een dossier geweigerd wordt,
wanneer de voornoemde vordering niet is
ingesteld door de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie (1). (Art. 1088
Ger.W.)

Overwegende dat bet Hof van Cassatie krachtens artikel 610 van het
Gerecbtelijk Wetboek kennisneemt van
vorderingen tot nietigverklaring van
de handelingen waardoor rechters en
ambtenaren van bet openbaar ministerie, alsook tucbtrecbtelijke overheden van ministeriele ambtenaren en
van de balie, hun bevoegdheden machten bebben overscbreden;

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

(A. C., 1986-87, nr. 269).

(2) Vgl. Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5386bis
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Overwegende dat, krachtens artikel 1088 van het voornoemde Wethoek, de handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het
openbaar ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de ministeriele ambtenaren of van de balie hun bevoegdheid mochten hebben overschreden
door de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie bij dit hof worden aangebracht op voorschrift van de minister van Justitie, zelfs wanneer de wettelijke termijn voor de voorziening in
cassatie verstreken is en geen enkele
partij in voorziening is gekomen;
Dat het verzoekschrift bijgevolg niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de tussenvordering, gelet op de niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift,
eveneens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, gelet op de artikelen 610 en 1088 van het Gerechtelijk
Wetboek, wijst het verzoek af; veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal.
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gevonden in een ander lokaal dan in de
zittingzaal (1). (Art. 190 Sv.)
(RAYMOND T. CLOOS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0270.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit het procesverbaal van de openbare terechtzitting van 12 december 1996 blijkt dat
het hof van beroep, na ondervraging
van de beklaagde, "alle partijen in het
geding verzoekt om zich te begeven
naar lokaal A 52 van de gerechtelijke
politie, Bijgebouw van het Paleis van
Justitie, teneinde er de videocassette
betreffende het verhoor van het slachtoffer door de onderzoekers te bekijken. N a het bekijken van de videocassette keren de partijen terug naar het
Paleis, 12de kamer, waar de terechtzitting wordt voortgezet";
Dat uit die authentieke, niet van
valsheid betichte vaststellingen niet
volgt dat de plaats van de terechtzitting op enig ogenblik ontoegankelijk
was voor het publiek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2e KAMER- 26 maart 1997

VONNISSEN EN ARRESTEN -

ALGEMEEN- OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING - VASTSTELLING.

Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting vaststelt dat die terechtzitting
openbaar is, heeft die vermelding, in de
regel, betrekking op de gehele terechtzitting, zelfs als zij gedeeltelijk heeft plaats-

26 maart 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. N. Daem,
Brussel; M. Preumont, Namen.
(1) Vgl. Cass., 29 nov. 1988, A.R. nr. 2287 CA. C.,
1988-89, nr. 184); 8 aug. 1994, A.R. nr.
P.94.1066.F (ibid., 1994, nr. 349).
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1o VOORLOPIGE HECHTENIS- ALLERLEI- BESLISSING VAN HET ONDERZOEKS·
GERECHT- MIDDEL AFGELEID IDT DE SCHENDING VAN ART. 149 GW.

2° CASSATIEMIDDELEN -

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

3o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL TOT AANHOUDING- MOTIVERING- ERNSTIGE AANWLJZINGEN VAN SClillLD- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING EERSTE HANDHAVING ONDERZOEKSGERECHT- OPDRACHT- TOETSING- REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING- MOTIVERING VAN DAT BEVEL- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE.

5° BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSKRACHT - VOORLOPIGE HECHTENIS -BEVEL TOT AANHOUDING.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- EERSTE HANDHAVING- KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OPDRACHT- TOETSING- REGELMATIGHEID VAN
HET BEVEL TOT AANHOUDING- CASSATIEMIDDEL- MIDDEL DAT NIETS UITSTAANDE
HEEFT MET HET BEVEL TOT AANHOUDING.

7o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGVOORLOPIGE HECHTENIS- EERSTE HANDHAVING- REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL
TOT AANHOUDING- MIDDEL DAT NIETS UITSTAANDE HEEFT MET HET BEVEL TOT AANHOUDING.

1o en 2° Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten inzake voorlopige
hechtenis (1). (Art. 149 Gw.)
3°, 4 o en 5° De bewijskracht van een bevel tot aanhouding, waarin vermeld
wordt dat de verdachte de hem ten laste
gelegde feiten "heeft gepleegd", wordt niet
(1) Cass., 9 okt. 1996, A.R. nr. P.96.1270.F
(A.C., 1996, nr. 371).
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miskend door het onderzoeksgerecht dat,
na te hebben geoordeeld dat "het gebruik
van de tegenwoordige tijd in plaats van
de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit
"een verschrijving" en na de draagwijdte
van de bewoordingen "heeft begaan" te
hebben beoordeeld door ze in de algemene context van de zaak terug te plaatsen, op grand van de door het onderzoeksgerecht op onaantastbare wijze beoordeelde extrinsieke gegevens, impliciet doch
zeker beslist dat de door de onderzoeksmagistraat gebruikte bewoordingen foutief zijn en dat daaronder moet worden
verstaan dat het bestaan van ernstige
aanwijzingen van schuld vastgesteld is
(2). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; artt.
16, § 5, en 21, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)

6° en 7o Niet ontvankelijk is het middel tot
staving van een cassatieberoep tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, binnen vijf dagen na het
uitvaardigen van het bevel tot aanhouding, uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, waarin
kritiek wordt uitgeoefend op de overwegingen van het arrest betreffende een handeling van de onderzoeksrechter, die niets
uitstaande heeft met de uitvaardiging van
dat bevel (3). (Artt. 16, § 5, en 21, § 4,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
(DE LA BRASSINE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0378.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel in zijn geheel :
schending van artikel 97 van de Grandwet, van de artikelen 1317 tot 1320 van het
(2) Raadpl. Cass., 1 feb. 1980 (A. C., 1979-80,
nr. 336), en 24 sept. 1992, A.R. nr. 9399 (ibid.,
1991-92, nr. 627), alsook de in noot 3 van laatstgenoemd arrest vermelde verwijzingen.
(3) Vgl. Cass., 7 mei 1934 (Bull. en Pas., 1934,
I, 271); 15 april1992, A.R. nr. 9879 (ibid., 199192, nr. 442); 22 dec. 1993, A.R. nr. P.93 ..1488.F
(ibid., 1993, nr. 543); 17 mei 1994, A.R. nr.
P.94.0658.N (ibid., 1994, nr. 246), en 26 juni 1996,
A.R. nr. P.96.0842.F (ibid., 1996, nr. 263).

Nr. 166

HOF VAN CASSATIE

Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 5,
meer bepaald 5.1 en inzonderheid 5.l.c en
6, inzonderheid 6.1, 6.2 en 6.3.d van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden en alle andere middelen van
openbare orde,

doordat het hof van beroep beslist, ener,
zijds, "dat de overweging dat de betrokkene de feiten 'gepleegd heeft', die aangegeven zijn in het door verdachte in zijn
conclusie aangehaald uittreksel berust op
een verschrijving, die erin bestaat dat de tegenwoordige tijd is gebruikt in plaats van
de voorwaardelijke wijs", anderzijds, "dat
die overweging trouwens bovendien is overgenomen onder de uiteenzetting van de feiten van het aanhoudingsbevel betreffende
het bestaan van ernstige aanwijzingen van
schuld",
terwijl, eerste onderdeel, het arrest van
het hof van beroep, door aldus te beslissen, de bewijskracht van dat aanhoudingsbevel miskent en er een interpretatie aan
geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, zonder dat er enige aanwijzing van een dergelijke verschrijving bestaat, nu de onderzoeksmagistraat, door de
tegenwoordige tijd te gebruiken in plaats
van de voorwaardelijke wijs, wat hem door
de verdachte uitdrukkelijk verweten wordt,
verdachte schuldig verklaart in klare en
duidelijke bewoordingen die geen ruimte laten voor interpretatie;
tweede onderdeel, de verklaring dat verdachte de hem ten laste gelegde feiten "gepleegd heeft", in de tekst van het aanhoudingsbevel staat en niet in de considerans
"betreffende de aanwijzingen, maar na de"
volgende "considerans", die als volgt gesteld is : "Overwegende dat het, gelet op de
hierna gepreciseerde omstandigheden die
eigen zijn aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de verdachte, voor de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is dat
het onderhavige aanhoudingsbevel tegen de
verdachte wordt verleend (... )"; het arrest
van het hof van beroep bijgevolg niet passend antwoordt op verdachtes conclusie, zodat het artikel 97 van de Grondwet
schendt, de bewijskracht van de uitdrukkelijke bewoordingen van het aanhoudingsbevel miskent, waardoor de algemene
rechtsbeginselen, met inbegrip van het
recht van verdediging, werden miskend, de
artikelen 1317 tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek schendt, en geen einde maakt
aan de schending van de artikelen 5 en 6
van het Europees Verdrag van de rechten
van de mens, wat een schending van die ar-
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tikelen inhoudt, inzonderheid van artikel
5.4 van het voornoemd Verdrag :

Overwegende dat artikel 97, thans
149 van de Grondwet, niet toepasselijk is op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat bovendien, enerzijds, het arrest niet beslist dat het
aanhoudingsbevel zou vermelden dat
eiser de feiten "zou hebben" gepleegd,
maar wel dat de gronden van het voornoemde bevel in die zin moeten worden gei:nterpreteerd, wegens de "verschrijving" die het bevat;
Dat, anderzijds, het arrest vermeldt
dat de bewoordingen ''heeft gepleegd"
zijn overgenomen onder de uiteenzetting van de feiten van het aanhoudingsbevel betreffende het bestaan van
ernstige aanwijzingen van schuld, dat
wil zeggen, na die gronden en niet
erin;
Overwegende dat voor het overige
het hofvan beroep de draagwijdte van
de in het middel bekritiseerde bewoordingen beoordeeld heeft door ze in de
algemene context van de zaak terug te
plaatsen en door inzonderheid acht te
slaan op artikel16 van de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, waarnaar zowel het aanhoudingsbevel als het arrest uitdrukkelijk verwijzen;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, nu zij beslist dat de uitdrukking "de feiten heeft gepleegd" berust op een "verschrijving, doordat de
tegenwoordige tijd in plaats van de
voorwaardelijke wijs is gebruikt", op
grond van door haar op onaantastbare wijze beoordeelde extrinsieke gegevens impliciet doch zeker beslist
heeft dat de door de onderzoeksmagistraat gebruikte bewoordingen
foutief waren en dat daaronder moest
worden verstaan dat het bestaan van
de aanwijzingen vastgesteld is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel in zijn geheel, gesteld als volgt :
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doordat het hofvan beroep beslist "dat de
getuigenverklaring van mevrouw Thily betrekking heeft op algemene en precieze feiten die geen rechtstreeks verband houden met haar brief van 21 oktober 1996 aan
de minister van Justitie die, voor zover nodig, geldt als een daad van vervolging; dat
de mogelijke nietigheid van de na die brief
op 28 november 1996 afgelegde verklaring de daad van vervolging niet ongeldig
maakt",
terwijl, eerste onderdeel, de inhoud van
een getuigenis op zich zonder belang is om
wettig te oordelen dat de getuige die in zijn
hoedanigheid van lid van het openbaar ministerie een daad van vervolging heeft gesteld, ratione personae, onbekwaam was om
te getuigen, daar hij niet over de vereiste
onafhankelijkheid beschikt;
tweede onderdeel, het arrest niet preciseert waarom de feiten waarover de getuige gehoord werd, "geen rechtstreeks verband houden" met de inhoud van haar brief
van 21 oktober 1996, en dus hoe dan ook de
beoordeling van die motivering onmogelijk maakt;
derde onderdeel, het arrest dubbelzinnig is, nu het aanvoert dat de litigieuze getuigenverklaring is toegelaten omdat zij betrekking heeft op "algemene en precieze"
feiten;
vierde onderdeel, het arrest voorbijgaat
aan het wettelijke vereiste dat de
onderzoeksmagistraat de getuigen ondervraagt over de bij hem aanhangig gemaakte
zaak en elke getuigenverklaring hierbij van
belang is;
vijfde onderdeel, de overweging van het
hofvan beroep dat de "mogelijke" nietigheid van de getuigenis van 28 november
1996 de door de getuige op 21 oktober 1996
gestelde daad van vervolging niet angeldig kan maken, niet terzake dienend is, nu
de verdachte nooit gevraagd heeft dat de
nietigheid van de daad van 21 oktober 1996
zou worden vastgesteld;
zesde onderdeel, het hofvan beroep niet
bevoegd was om de inhoud van een getuigenis in feite te beoordelen en daaruit af te
leiden of de getuige aldan niet kon getuigen; het arrest van het hofvan beroep bijgevolg zowel artikel 97 van de Grondwet
als de artikelen 5 en 6 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens schendt :

Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op de overwegingen van
het arrest betreffende een handeling
van een onderzoeksrechter, die niets
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uitstaande heeft met het verlenen van
een aanhoudingsbevel;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii=ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - Thrslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal - Advocaat : mr. X.
Magnee, Brussel.
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KAMER -

27 maart 1997

TAALGEBRUIK -

BESTUURSZAKEN PLAATSELIJKE DIENSTEN BRUSSELHOOFDSTAD - DOOR DE BETROKKENE GEBRUIKTE TAAL- BEGRIP.

Iedere plaatselijke dienst van BrusselHoofdstad gebruikt in zijn betrekkingen met een particulier de door deze gebruikte taal, voor zover die taal het
Nederlands of het Frans is; de door de betrokkene gebruikte taal is, in de zin van
die bepaling, in de regel de taal waarin
hij zich tot die plaatselijke dienst richt, en
niet de taal waarin die dienst hem antwoordt (1). (Art. 19 Taalwet Bestuurszaken.)
(1) Zie Jaarverslag van de vaste commissie
voor taaltoezicht over het jaar 1995, blz. 89 (advies 26.106 van 4 mei 1995), 90 (advies 26.189
van 26 jan. 1995), 91 (advies 27.001 van 16 feb.
1995), en 92 (advies 27.132 van 26 okt. 1995); R.
RENARD, "Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen", A.P.R., Gent,
1983, blz. 87, nr. 133; zie ook Cass., 30 april1980
(A. C., 1979-80, nr. 556).
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die gecoordineerde wetten opgelegde taal
moet gesteld zijn, maar de taal die hij gebruikt v66r de goedkeuring van die administratieve handeling; de taal waarin een
ARREST (uertaling)
bestuur een handeling moet stellen blijkens de artikelen 19, 32, 35 en 58 van de
(A.R. nr. F.96.0068.F)
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, die is welke de betrokkene
HET HOF; - Gelet op het bestre- heeft gebruikt in zijn betrekkingen met het
den arrest, op 14 maart 1996 gewe- bestuur, steller van de handeling, en niet
zen door het Hofvan Beroep te Brus- die welke hij gebruikt in zijn betrekkingen met gelijk welk ander bestuur; wat
sel;
meer bepaald de betrekkingen van een beOver het middel : schending van de ar- lastingplichtige met bet belastingbestuur
tikelen 19, 32, 35 en 58 van de op 18 juli naar aanleiding van een bepaalde belas1966 gecoordineerde wetten op het ge- ting betreft, het bestuur dat die belasting
bruik van de talen in bestuurszaken, 1319, heft achteraf de taal moet gebruiken die
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, met dat bestuur voor die belasting is gedoordat het arrest op de conclusie van ei- bruikt, en niet de taal die deze belastingseres ten betoge dat het wijzigingsbericht plichtige in zijn betrekkingen met andere
van 14 januari 1992 en derhalve de liti- besturen of voor andere belastingen he eft
gieuze aanslag nietig zijn wegens de schen- gebruikt; het arrest bijgevolg, nu het beding van de gecoordineerde wetten op het slist dat eiseres niet aantoont dat de taal
gebruik van de talen in bestuurszaken op die zij gebruikte in haar betrekkingen met
grand dat genoemd bericht in het Neder- het bestuur het Frans was, aangezien zij op
lands was gesteld in plaats van in het het wijzigingsbericht heeft geantwoord
Frans, beslist dat "(eiseres) terecht staande "door de debatten in het Nederlands te aanhoudt dat het wijzigingsbericht van 14 ja- vaarden", de artikelen 19, 32, 35 en 58 van
nuari 1992, conform de artikelen 19, 32 en de op 18 juli 1996 gecoordineerde wetten op
35, § 1, van de op 18 juli 1966 gecoordi- het gebruik van de talen in bestuurszaneerde wetten op het gebruik van de ta- ken schendt;
len in bestuurszaken, gesteld diende te zijn
tweede onderdeel, de op 18 juli 1966 gein de taal die (eiseres) gebruikte in haar be- coordineerde wetten op het gebruik van de
trekkingen met het bestuur", maar dat zij talen in bestuurszaken de openbare orde
"de aangevoerde nietigheid (. .. ) niet aan- raken; de nietigheid van een in strijd met
toont", op grand dat "(eiseres) een vennoot- die wetten gestelde administratieve hanschap is die op het hele nationale grond- deling ambtshalve door de rechter dient te
gebied actief is en met het bestuur talrijke worden vastgesteld en niet kan worden gebetrekkingen in de landstalen onderhoudt; dekt; de omstandigheid dat een partij, door
(... ); dat zij niet aantoont dat de taal die zij haar houding, verzuimd heeft de nietiggebruikte in haar betrekkingen met het be- heid aan te voeren, niet tot gevolg kan hebstuur het Frans was veeleer dan een van de ben dat die nietigheid wordt gedekt; het arandere landstalen; dat dit feit blijkt uit de rest bijgevolg, nu het vaststelt dat eiseres
houding van (eiseres) zelf die niet heeft ge- "niet heeft geprotesteerd tegen het geprotesteerd tegen bet gebruik van het Ne- bruik van het Nederlands in het wijzigingsderlands in het wijzigingsbericht maar op bericht maar op 6 februari 1992 bij monde
6 februari 1992 bij monde van haar raads- van haar raadsman in die taal heeft geman in die taal heeft geantwoord en de de- antwoord en de debatten in het Nederbatten in het Nederlands heeft aanvaard lands heeft aanvaard zonder enig voorbezonder enig voorbehoud te maken wat het houd te maken wat het gebruik van de
gebruik van de talen betreft",
talen betreft", de beslissing volgens welke
terwijl, eerste onderdeel, uit de artike- de nietigheid van de aanslag niet is aanlen 19, 32 en 35, § 1, van de gecoordineerde getoond, niet naar recht verantwoordt
wetten op het gebruik van de talen in be- (schending van de artikelen 19, 32, 35 en
stuurszaken blijkt dat het bestuur in zijn 58 van de op 18 juli 1966 gecoordineerde
betrekkingen met een particulier de door de wetten op het gebruik van de talen in bebetrokkene gebruikte taal moet gebrui- stuurszaken);
derde onderdeel, de belastingaangifte d.d.
ken, voor zover die taal het N ederlands of
het Frans is; de door betrokkene gebruikte 8 augustus 1991 van eiseres alsook de
taal niet die is waarin hij antwoordt op een bijlagen en de jaarrekeningen, en de aanadministratieve handeling die in de door slagbiljetten van 10 februari en 4 mei 1992
(FINACOR ET ASSOCIES N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
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blijkens het administratief dossier in het
Frans zijn gesteld; het arrest bijgevolg, nu
het niettemin beslist dat eiseres "niet aantoont dat de taal die zij had gebruikt in
haar betrekkingen met het bestuur het
Frans was veeleer dan een van de andere
landstalen," de bewijskracht miskent van
de belastingaangifte van 8 augustus 1991,
de bijlagen, de jaarrekeningen van eiseres en de aanslagbiljetten van 10 februari
en 4 mei 1992 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 32, eerste lid, van de op 18 juli 1996 gecoordineerde wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken bepaalt dat,
voor de toepassing van deze wetten,
onder gewestelijke diensten worden
verstaan de diensten in de zin van artikel 1, § 2, waarvan de werkkring
meer dan een gemeente, maar niet het
hele land bestrijkt;
Dat krachtens artikel 35, § 1, iedere gewestelijke dienst waarvan de
werkkring uitsluitend gemeenten uit
Brussel-Hoofdstad bestrijkt, onder dezelfde regeling valt als de plaatselijke diensten die in Brussel-Hoofdstad
gevestigd zijn;
Dat, luidens artikel 19 van die wetten, iedere plaatselijke dienst van
Brussel-Hoofdstad in zijn betrekkingen met een particulier de door deze
gebruikte taal gebruikt, voor zover die
taal het Nederlands ofhet Frans is;
dat de door de betrokkene gebruikte
taal, in de zin van die bepaling, in de
regel de taal is waarin hij zich tot die
plaatselijke dienst richt, en niet de taal
waarin die dienst hem antwoordt;
Dat, tenslotte, volgens artikel 58,
alle administratieve handelingen en
verordeningen die, naar vorm of inhoud, strijdig zijn met de bepalingen
van deze gecoordineerde wetten, nietig zijn en dat de nietigheid van die
handelingen of verordeningen wordt
vastgesteld op verzoek van iedere belanghebbende partij;
Overwegende dat het arrest nu het,
enerzijds beslist dat eiseres "niet aantoont dat de taal die zij had gebruikt
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in haar betrekkingen met het bestuur
het Frans was veeleer dan een van de
andere landstalen", op grond dat zij
"niet heeft geprotesteerd tegen het gebruik van het Nederlands in het
wijzigingsbericht (van de belastingaangifte), maar(. .. ) bij monde van
haar raadsman in die taal heeft geantwoord en de debatten in het Nederlands heeft aanvaard" en nu het,
anderzijds, daaruit afleidt dat eiseres derhalve "de aangevoerde nietigheid niet aantoont", zijn beslissing 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;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
27 maart 1997 - 1e kamer - Voorzit·
ter : de h. Sace, waamemend voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
Bruyn; Th. Mschrift, Brussel.
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1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- WIJZIGING DOOR DE
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BELASTINGPLICHTIGE - INLICHTING - DRAAG·
WIJDTE - GEVOLG.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE - WIJZIGING
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE
- BELASTINGPLICH'fiGE - INLICHTING DRAAGWIJDTE - GEVOLG.
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3° RECHT VAN VERDEDIGING-

BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGENBESLISSING - GRONDSLAG - GEGEVEN RECHT VAN VERDEDIGING-MISKENNINGVOORWAARDEN.
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1o INKOMSTENBELASTINGEN
1o en 2° Wanneer het bestuur art. 251
W.I.B. (1964) toepast, moet het alleen de
redenen vermelden die naar zijn mening,
de wijziging van het aangegeven
inkomstencijfer wettigen; in dat stadium
wil de administratieve procedure de belastingplichtige enkel inlichten over de
wijziging die het bestuur wil aanbrengen in de aangifte, zodat hi} die wijziging kan aannemen of betwisten (1); de
feitenrechter beoordeelt zulks in feite en
derhalve op onaantastbare wijze (2). [Art.
251 W.I.B. (1964]; art. 346 W.I.B. (1992).]

3° Het recht van verdediging van de belastingplichtige wordt miskend door het arrest van het hof van beroep om te beslissen dat het beroep niet ontvankelijk is,
steunt op een gegeven dat de Belgische
Staat, minister van Financien, niet heeft
aangevoerd en waarover de partijen geen
tegenspraak hebben kunnen voeren (3).
(Algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging.)

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

(A.R. nr. F.96.0094.F)

27 maart 1997 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn; Garabedian, Brussel.
(1) Cass., 25 maart 1982 (A. C., 1981-82, nr.
449); 12 mei 1989, A.R. nr. F. 1551.N (ibid., 198889, nr. 522).
(2) Cass., 12 mei 1989, A.R. nr. F. 1551.N (A C.,
1988-89, nr. 522), redenen; 28 jan. 1994, A.R. nr.
F.1981.N (ibid., 1994, nr. 55), redenen.
(3) Zie Cass., 16 maart 1989, A.R. nr. F.912.F
(A. C., 1988-89, nr. 406); 30 mei 1991, A.R. nr.

F.1068.F (ibid., 1990-91, nr. 505); 8 maart 1993,
A.R. nr. 9503 (ibid., 1993, nr. 131); 26 juni 1995,
A.R. nr. C.94.0255.N (ibid., 1995, nr. 326).

PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN- INKOMEN- ONROERENDE INKOMSTEN
- ROERENDE INKOMSTEN- VERKRIJGINGBEHOUD -AANGEGANE SCHULDEN- BEGRIP
- INTERESTEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN- INKOMEN- ONROERENDE INKOMSTEN
- ROERENDE INKOMSTEN- VERKRIJGINGBEHOUD - AANGEGANE SCHULDEN- INTERESTEN- NALATENSCHAP- GESCIDL -AANGIFTE- INDIENING- BESTANDDEEL VAN DE
ACTIVA- ONJUIST BEDRAG- GEVOLG.

1o De schulden waarvan, krachtens art. 71,
§ 1, 2", W.I.B. (1964), de interesten kun-

nen worden afgetrokken, zijn niet enkel de
schulden die hun oorsprong vinden in een
overeenkomst, maar oak alle andere
schulden, zelfs die welke betrekking hebben op een wettelijke verplichting, op voorwaarde dat zij vrijwillig zijn aangegaan
om onroerende of roerende inkomsten te
verkrijgen of te behouden die in aanmerking komen bij het bepalen van het belastbare inkomen, d.w.z. dat de belastingplichtige ze uit vrije wil voor zijn
rekening heeft genomen (1). [Art. 71, § 1,
2°, W.I.B. (1964) (2).]

2° Naar recht verantwoord is de beslissing van het hof van beroep dat een belastingplichtige van zijn belastbaar nettoinkomen de interesten van de aangegane
schulden niet mag aftrekken, wanneer het
zijn beoordeling grondt op de gegevens
van de zaak en oordeelt dat de belastingplichtige niet heeft beslist een uitgestelde
of gedeeltelijke betaling van de successierechten te aanvaarden of te vragen, en
er dus niet voor gekozen heeft de interesten te dragen, maar dat hi} enkel een aangifte van nalatenschap heeft ingediend
waarin de waarde van een bestanddeel
van de activa wegens een geschil niet voor
(1) Cass., 5 jan. 1978 (A. C., 1978, 539) en
noot 1.
(2) Art. 71, § 1, 2°, v66r de opheffing ervan bij
wet 7 dec. 1988 (art. 35, § 1, 13°) die van toepassing is vanafhet aanslagjaar 1990.
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het exacte bedrag is opgenomen en dat hij
de waarde van de aangegeven post van de
activa wilde beperken (3). [Art. 71, § 1, 2°,
W.I.B. (1964) (4).]
(BAUDRIHAYE
T. BELGISCHE STAAT -MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0107.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 71, § 1, 2°, van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen (1964) (zoals het van
toepassing was op het aanslagjaar 1987 inkomsten van 1986) en 149 van de Grandwet,
doordat het arrest, om het heroep te verwerpen dat eiseres heeft ingesteld tegen de
heslissing van de directeur d. d. 11 fehruari
1993 volgens welke de nalatigheidsinterest die verweerster verschuldigd is op aanvullende successierechten die werden vastgesteld na de indiening van een
aanvullende aangifte van nalatenschap
vastgesteld zijn, niet mogen worden afgetrokken van de helasthare inkomsten van
eiseres, heslist dat "de controleur erop gewezen heeft dat de nalatigheidsinteresten waarvan de aftrek wordt gevorderd
geen hetrekking hehhen op een vastgestelde helasting op de nalatenschap waarvoor de helastingplichtige regelmatig een
verlenging van de termijn heeft gevraagd
met het oog op de hetaling ervan, maar het
gevolg zijn van het feit dat de aangifte van
nalatenschap te laat is ingediend wegens
een tussen de erfgenamen hestaand geschil over de hepaling van de waarde van
een post van de activa van de nalatenschap"; dat "artikel 71, § 1, 2°, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964)
het hegrip aftrekhare aangegane schulden niet hepaalt maar uit de rechtspraak
van het Hof van cassatie wel degelijk hlijkt
(. .. ) dat de interesten waarvan de aftrek
(3) Zie A. BAILLEUX, "La deduction des interets dus en raison du paiement de droits de succession; reflexions sur !'application de l'article 71,
§ 1, 2°, C.I.R., J.D.F., 1982, blz. 219 e.v., inzonderheid blz. 222 en 223.
(4) Zie noot 2.

Nr. 169

moet worden toegestaan en die eventueel
hetaald konden zijn krachtens een
helastingwet, vrijwillig moeten aangegaan zijn om roerende of onroerende inkomsten te verkrijgen die in aanmerking
kunnen komen hij het hepalen van het helasthaar inkomen"; dat "de ratio legis van
artikel 71, zoals ze door het Hof werd ge'interpreteerd in zijn rechtspraak inzake de
aftrekhaarheid van de successierechten, in
feite erin hestaat te voorkomen dat de erfgenaam zich gedwongen ziet de activa van
de nalatenschap in ongunstige omstandigheden te gelde te maken om de successierechten te hetalen en hem dus in staat te
stellen de interesten waartoe hij zich vrijwillig verhonden heeft, ongeacht ze wettelijk dan wellouter contractueel zijn, af te
trekken van zijn helasthare inkomsten die
hij hehouden heeft"; dat "de helastingplichtige, om de interesten te kunnen aftrekken, moet heslissen een uitgestelde of gedeeltelijke hetaling (hijvoorheeld inzake
successierechten, zoals hij daartoe het recht
heeft op grand van artikel 77 van het Wethoek van de Successierechten) te aanvaarden ofte vragen"; dat de toegekende ofverkregen termijnen immers ertoe kunnen
strekken een normale tegeldemaking van
de goederen ter aanzuivering van de schuld
mogelijk te maken en aldus andere goederen te hehouden, die soms zelf helasthare
inkomsten opleveren, die in geval van onmiddellijke hetaling van de gehele
helastingschuld, waarschijnlijk zouden verloren gaan door een overhaaste tegeldemaking aan een te lage prijs"; dat "die hetalingstermijnen en de interesten die ten
gevolge hiervan verschuldigd zijn, aldus ertoe kunnen hijdragen dat inkomsten worden hehouden, ongeacht of deze voortkomen uit de erfgoederen dan wel uit andere
goederen van het vermogen van de erfgenaam"; dat "de erfgenaam, in de veronderstelling dat de wettelijke interesten mogen worden afgetrokken, ervoor kiest de
successierechten verschuldigd te hlijven tegen hetaling van de wettelijke interest, en
hij door die keuze roerende of onroerende
inkomsten kan verkrijgen, zodat de interest verder kan worden afgetrokken van
zijn inkomsten"; dat "zulks niet geldt wanneer de erfgenaam er niet voor kiest intee
resten te hetalen maar uitsluitend een aangifte van nalatenschap indient waarin de
waarde van een hestanddeel van de activa ten gevolge van een geschil niet voor
het exacte hedrag is opgenomen" : dat "wel
degelijk in dat geval uit het geschil de wil
van de erfgenaam hlijkt om de waarde van
de aangegeven post te heperken en de
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schuld haar oorsprong niet vindt in de wil
van de erfgenaam om de interest op de
schuld te betalen om belastbare roerende
of onroerende inkomsten te verkrijgen",
terwijl (.. .)
tweede onderdeel, artikel 71, § 1, 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het te dezen geldt, bepaalt dat
"van de gezamenlijke netto-inkomsten (... )
worden afgetrokken de interesten van
schulden aangegaan om onroerende of roerende inkomsten te verkrijgen of te behouden die in aanmerking komen bij het bepalen van het belastbare inkomen;" de
enige voorwaarde voor de toepassing van
die bepaling erin bestaat dat de belastingplichtige, bij het aangaan van die schuld,
het oogmerk heeft gehad belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden; de
bewoordingen "aangegane schulden" niet
beperkt zijn tot de schulden die hun oorsprong vinden in een overeenkomst; het
doel "belastbare inkomsten te verkrijgen of
te behouden" eveneens kan bestaan wanneer de schuld uit de wet ontstaat, zoals
bijvoorbeeld, de betaling van successierechten; dat doel niet enkel hieruit kan blijken dat de belastingplichtige zich bij overeenkomst ertoe verbindt een schuld die
interest opbrengt te betalen, maar ook hieruit dat hij de schuld moet betalen krachtens de wet; zulks meer bepaald het geval is wanneer de belastingplichtige
faciliteiten voor de betaling van de successierechten heeft gevraagd, aangezien hij in
dat geval de wil te kennen heeft gegeven
schuldenaar van die rechten te blijven teneinde de belastbare inkomsten te behouden uit onroerende of roerende goederen
die, ingeval die termijnen niet waren toegestaan, verkocht hadden moeten worden om de door hem verschuldigde successierechten te betalen; het evenwel niet het
enige geval is waarin artikel 71, § 1, 2°,
wordt toegepast; de belastingplichtige in
alle gevallen waarin hij het oogmerk heeft
om belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden, de interesten op de door hem
met dat doel "aangegane" schulden, een
vrijwillig karakter dragen en dus aftrekbaar zijn; zulks eveneens het geval is wanneer, zoals te dezen, eiseres een voorlopige minimale aangifte van nalatenschap
heeft ingediend in afwachting van de uitspraak over een geschil over de waarde van
een schuldvordering in het erfvermogen van
haar rechtverkrijgende; aangezien de erfgoederen "geblokkeerd" zijn in afwachting van die uitspraak, eiseres onmogelijk de successierechten die berekend zijn
op de hoogst geschatte waarde van die
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schuldvordering had kunnen betalen, zonder gedwongen te zijn roerende of onroerende goederen die belastbare inkomsten
opbrengen van de hand te doen; eiseres, nu
ze een minimale voorlopige aangifte heeft
ingediend wel degelijk het oogmerk heeft
gehad "om onroerende ofroerende inkomsten te verkrijgen of te behouden die in
aanmerking komen bij het bepalen van het
belastbare inkomen"; de interesten die verschuldigd zijn op de successierechten die
vastgesteld zijn na de definitieve schatting van de schuldvordering en na de aanvullende aangifte van nalatenschap, wel degelijk voldoen aan de bij artikel 71, § 1, 2°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde voorwaarden voor de aftrek; het arrest bijgevolg niet wettig kon beslissen dat de interesten die eiseres was
verschuldigd op de successierechten die uit
de aanvullende aangifte voortkomen, niet
aftrekbaar waren in de zin van artikel 71,
§ 1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; het arrest, nu het het
toepassingsgebied van die bepaling beperkt tot de gevallen waarin de belastingplichtige zich vrijwillig verbonden heeft om
de interest te betalen, "namelijk op verzoek van de belastingplichtige", die bepaling schendt; het arrest, nu het beslist dat
de interesten te dezen niet aftrekbaar zijn
aangezien eiseres "er niet voor gekozen
heeft de interesten te dragen", bovendien
een toepassingsvoorwaarde toevoegt aan artikel 71, § 1, 2°, uit welk artikel geenszins volgt dat de keuze van de belastingplichtige rechtstreeks betrekking moest
hebben op de interest (schending van artikel 71, § 1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)):
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 71, § 1, 2•, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat van de gezamenlijke netto-inkomsten ( ... ) worden afgetrokken de interesten van
schulden aangegaan om onroerende of
roerende inkomsten te verkrijgen of te
behouden die in aanmerking komen bij
het bepalen van het belastbare inkomen;
Dat de schulden waarvan de interesten op grond van die wetsbepaling aftrekbaar zijn, aangegaan moeten zijn met het door die bepaling
omschreven oogmerk, en derhalve,
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vrijwillig aangegaan moeten zijn; dat
de feitenrechter moet nagaan of de belastingplichtige dat vrijwillig oogmerk heeft gehad;
Overwegende dat het arrest beslist
dat eiseres niet heeft beslist een uitgestelde of gedeeltelijke betaling van
de successierechten te aanvaarden of
te vragen, en er dus niet voor gekozen heeft de interesten te dragen,
maar dat zij uitsluitend een aangifte
van nalatenschap heeft ingediend
waarin de waarde van een hestanddee! van de activa wegens een geschil
niet voor het exacte bedrag is opgenomen" en dat zij "de waarde van de
aangegeven post wilde beperken";
Dat het hof van beroep met die overwegingen zijn beslissing volgens welke
de interesten niet aftrekbaar zijn op
grond van artikel 71, § 1, 2", van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 maart 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn; Th. Mschrift, Brussel.

Nr. 170

Nr. 170

1o en 2° Wettig is de beslissing waarbij de
handhaving van de voorlopige hechtenis bevolen wordt op grand van materiele gegevens die de onthullingen van een
anonieme getuige bevestigen, zodat die
onthullin.gen niet de enige aanwijzing vormen die in aanmerking is genomen (1).
(Artt. 16 en 21 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(TAXQUET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0414.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Over het tweede middel :
Dat het arrest preciseert dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis geenszins gegrond is op de verklaringen zelf van een anonieme getuige, maar op materii:He gegevens die
ze bevestigen of die andere, reeds verzamelde gegevens bevestigen, zodat
die onthullingen zeker niet de enige
aanwijzing zijn waarmee in casu rekening moet worden gehouden;
Dat, bijgevolg, de zogenaamde grief
als zou door het bewaren van die anonimiteit het recht van verdediging zijn
geschonden, ook al was zij gegrond,
geen weerslag kan hebben op de wettigheid van de bestreden beslissing;
Dat het middel niet kan leiden tot
vernietiging en niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;

2e KAMER - 1 april1997

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF-

En overwegende dat de substanWile of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

ZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL
TOT AANHOUDING- HANDHAVING- ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - ANONIEME GETUIGE.

(1) Cass., 7 jan. 1986,A.R. nr. 82 (A.C., 198586, nr. 295).

1o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - ANONIEME GETUIGE.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 april1997 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever :
de h. Willems - Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal-Advocaat: mr. M. Hoven, Luik.

Nr. 171
3e KAMER- 7 april 1997

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER
- BESLISSING- RECHTSGROND- GEEN AANVOERING DOOR PARTIJEN - PARTIJEN GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK- GEVOLG.

De rechter die zijn beslissing grondt op een
middel dat door de partijen niet is aangevoerd, zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent
het recht van verdediging (1). (Algemeen
beginsel van het recht van verdediging.)
CSOGEMAIRE N.V. T. L.B.C.M.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0162.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1997
gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat noch voor de eerste rechter noch voor het arbeidshof is
betwist dat eiseres, nog na het von(1) Cass., 10 sept. 1990, A.R. nr. 8888 (A. C.,
1990-91, nr. 14); zie Cass., 21 okt. 1996, A.R. nr.
S.96.0022.N (ibid., 1996, nr. 391).

415

nis van 17 november 1986 waarbij de
overlegging van bepaalde stukken en
de heropening van de debatten waren bevolen, gerechtigd was om voor
de eerste rechter de niet-ontvankelijkheid van de vordering aan te voeren; dat evenmin is betwist dat het
arbeidshof diende na te gaan of de oorspronkelijke vordering ontvankelijk
was;
Overwegende dat het arrest de exceptie van niet-ontvankelijkheid verwerpt op grand dat, enerzijds, de partijen, na de heropening van de
debatten voor de arbeidsrechtbank,
niet gerechtigd waren om een geschil
op te werpen betreffende de nietontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering, en, anderzijds, dat eiseres, bij ontstentenis van hager
beroep tegen de beslissing tot heropening van de debatten, het bestreden
vonnis waarbij de exceptie van nietontvankelijkheid was verworpen, niet
op goede gronden kon bekritiseren
voor het arbeidshof;
Dat het arrest, nu het op de voornoemde gronden die exceptie verwerpt,
zonder de partijen vooraf te hebben
verzocht om hun middelen dienaangaande voor te dragen, het recht van
verdediging van eiseres miskent;
Dat het onderdeel in dat opzicht 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
7 april 1997 - 3e kamer - Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaalAdvocaat : mr. Geinger.
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3e KAMER- 7 april1997

ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- INSTELLINGEN- DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZO~GING - BEHEERSCOMITE- BEVOEGDHEID- VERSTREKKINGEN
- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN- VERGOEDING- VOORWAARDEN- VASTSTELLING
- TECHNISCHE RAAD- VOORSTEL- ADVIES
- KINESITHERAPEUTEN- VERPLEEGKUNDIGEN - NIET-BESTAAN ~ GEVOLG.

De omstandigheid dat·er geen technische
raad voor kinesitherapeuten en verpleegkundigen bestaat en dat die bij KB. kan
worden ingesteld, op voorstel van het
beheerscomite van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het R.I.Z.I. V.,
heeft niet tot gevolg dat het comite de bevoegdheid verliest om de voorwaarden
vast te stellen waaronder de geneeskundige verstrekkingen worden vergoed (1)_
(Artt. 12, 4•, 16, 18 en 24bis Z.I.V.-wet
(2); art. 7ter K.B. 24 dec. 1963 (3).]
(SOGEMAIRE N.V T. N.VS.M.)
ARREST

(vertaling)

(AR. nr. S.9p.0163.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1996 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 159 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 12, 4•, 16, 18,
24bis, van de wet van 9 augustus 1963 tot
(1) Zie R.v.St. (7e kamer), 20 okt. 1983, Nationale Federatie der Doctors en Licentiaten in de
Kinesitherapie, nr. 23.604,Arr.R.v.St., blz. 1976;
zie ook Cass., 28 sept. 1971 (AC., 1972, 105); E.
NAUDTS "Chronique de jurisprudence. Commentaire des arrets relatifs aux kinesitherapeutes", Rev. b. sec. soc., 1988, blz. 737 e.v., inzonderheid blz. 739 tot 743.
(2) Z.I.V:-wet na de wijziging ervan bij de wet
van 8 april 1965 en de wet van 8 aug. 1980; zie
ook artt. 22, u•, 27, 29 en 35 Z.I.V.-wet 1994.)
(3) Art. 7ter K.B. 24 dec. 1963 na de wijziging ervan bij de verord. 17 sept. 1979 en de verord. van 26 april 1982.
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instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, v66r de inwerkingtreding van
de wet van 15 februari 1993, en 7ter van
het koninklijk besluit van 24 december
1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, als ingevoegd bij artikel 1 van de verordening
van 23 april1979 en vervangen bij artikel 1 van de verordening van 17 september 1979,
doordat het Arbeidshof te Bergen, bij de
uitspraak over het hoger beroep van eiseres, dat beroep aanneemt, zegt dat het gedeeltelijk gegrond is en, met gedeeltelijke
wijziging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerder een bedrag van 1.029.245 frank vermeerderd met
de gerechtelijke interest te betalen, met
verwerping van het middel van hoger beroep afgeleid uit machtsoverschrijding met
betrekking tot artikel 7ter van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, op grond dat "voormeld artikel 7ter bepaalt dat voor de verstrekkingen die door een kinesitherapeut of
een verpleegkundige zijn verleend, detegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging aileen mag worden toegekend als de bedoelde verstrekkingen door de verzorgingsverstrekkers zijn
vermeld in een persoonlijk boek met de
verzorgingsverstrekkingen; dat uit die norm
dan ook volgt dat de terugbetaling van geneeskundige verzorging die door verpleegkundigen is verleend, niet verschuldigd is
voor elke verstrekking die niet aan de administratieve vereiste voldoet, te weten vermeld zijn in het persoonlijk hoek met de
verzorgingsverstrekkingen van de verpleegkundigen die ze hebben verstrekt; dat die
vereiste van de vermelding in een persoonlijk boek met de verzorgingsverstrekkingen,
die oorspronkelijk werd opgelegd door de
verordening van het beheerscomite van de
Dienst voor geneeskundige verzorging van
het RIZIV van 23 april1979, blijft behouden in de verordening van 17 september
1979 (artikel 1) die op 1 oktober 1979 in
werking is getreden (artikel 2) en te dezen van toepassing is; dat artikel12, 4·, van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
bepaalt dat het beheerscomite van de
Dienst voor geneeskundige verzorging van
het RIZIV bevoegd is om de in deze wet
bedoelde verordeningen uit te werken,

--~~--=:--
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onder meer betreffende voorwaarden voor
het verkrijgen van recht op de verstrekkingen van de verzekering van geneeskundige verzorging en om op voorstel of advies van de bevoegde technische raden, de
voorwaarden vast te stellen waaronder de
in artikel 23 van de genoemde wet bedoelde
verstrekkingen, onder meer door verpleegsters, verzorgsters en ziekenoppassers verstrekte hulp (eerste lid, 1', littera b), worden vergoed; dat het voornoemd beheerscomite v66r het uitwerken van de litigieuze
verordening weliswaar niet het voorstel of
advies van de bevoegde technische raad
heeft ingewonnen; dat er evenwel geen
technische raad voor verpleegkundigen bestaat (wet 9.8.1963, artikel16, eerste lid);
dat de Koning weliswaar bevoegd is om op
voorstel van het genoemde beheerscomite
andere technische raden in te stellen (wet
van 9.8.1963, artikel18); dat hij daartoe
niet verplicht is; dat uit de samenhang van
de artikelen 12, 4" en 18 van de wet van 9
augustus 1963 volgt dat het in de eerste bepaling bedoelde voorstel of advies niet geldt
voor de sectoren waarvoor geen technische raad werd ingesteld; dat het arbeidshof, in overeenstemming met het zeer omstandig advies van het openbaar ministerie
oordeelt dat die uitlegging wordt gestaafd
door artikel 24bis van de wet van 9 augustus 1963 dat aan de Koning een verordenende bevoegdheid verleent die gelijkloopt met die van het beheerscomite, nu het
uitdrukkelijk bepaalt dat hij bevoegd is om
wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden waarvan de terugbetaling van de in artikel 23 bedoelde geneeskundige verstrekkingen afhangt, nadat het advies van de
technische raden, zo er voorhanden zijn, is
ingewonnen (. .. );dater dus ten onrechte
wordt getwijfeld aan de wettelijkheid van
voormeld artikel 7ter (. .. ); dat het middel
van hoger beroep afgeleid uit de onwettelijkheid van artikel 7ter bijgevolg niet gegrond is",

terwijl naar luid van artikel12, 4", van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
het beheerscomite van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV bevoegd is om de in deze wet bedoelde verordeningen uit te werken, onder meer
betreffende de voorwaarden voor het verkrijgen van recht op de verstrekkingen van
de verzekering van geneeskundige verzorging en om op voorstel of advies van de bevoegde technische raden, de voorwaarden
vast te stellen waaronder de in artikel 23
van de genoemde wet bedoelde verstrek-
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kingen worden vergoed; uit die bepaling
blijkt dat het beheerscomite alleen op voorstel of advies van de technische raden kan
optreden, met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden waaronder de voornoemde verstrekkingen worden vergoed; artikel 16 van de voormelde wet de
technische raden opsomt die worden ingesteld bij de dienst voor geneeskundige verzorging en die de voorstellen doen en de adviezen geven bedoeld in artikel 12, 4";
artikel 18 van de wet preciseert dat de Koning op voorstel van het beheerscomite, andere technische raden kan instellen; uit de
samenhang van de voornoemde artikelen
volgt dat het beheerscomite, als het voorwaarden voor de vergoeding wil vaststellen voor sectoren waarvoor geen technische raad bestaat, eerst aan de Koning
moet voorstellen een technische raad in te
stellen, nu artikel 12, 4", van de wet van 9
augustus 1963 het comite geenszins toestaat verordeningen uit te werken zonder
het advies van een technische raad; zodat het Arbeidshof te Bergen niet naar
recht heeft kunnen beslissen dat het
beheerscomite van de Dienst voor geneeskundige verzorging, bij ontstentenis van
een bevoegde technische raad, ingesteld bij
artikel16 van de wet van 9 augustus 1963
of door de Koning, verordeningen mocht
uitwerken zonder enige tussenkomst van
een technische raad (schending van de in
het middel aangevoerde artikelen) :

Overwegende dat bij de verordening van 23 april 1979 van het
beheerscomite van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een artikel 7ter is
ingevoegd in het koninklijk besluit van
24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering; dat dat artikel 7ter, § 1, gewijzigd bij een verordening van 17 september 1979, bepaalt dat, voor de verstrekkingen die
door een kinesitherapeut of een verpleegkundige zijn verleend, de tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging aileen mag
worden toegekend als de bedoelde
verstrekkingen door de verzorgingsverstrekkers zijn vermeld in een persoonlijk hoek met de verzorgingsverstrekkingen;

418

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering,'zoals zij te dezen van toepassing is, bepaalt:
a) in haar artikel 12, 4 °, dat het
beheerscomite van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging bevoegd is om
de in deze wet bedoelde verordeningen uit te werken, onder meer betreffende de voorwaarden voor het verkrijgen van recht op de verstrekkingen
van de verzekering van geneeskundige verzorging, en om, op voorstel of
advies van de bevoegde technische raden, de voorwaarden vast te stellen
waaronder de in artikel 23 bedoelde
verstrekkingen worden vergoed;
b) in haar artikel 16, eerste en
tweede lid, dat bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging een technische geneeskundige raad, een technische farmaceutische raad, een technische tandheelkundige raad, een
technische raad voor ziekenhuisverpleging en een technische raad voor
farmaceutische specialiteiten worden ingesteld en .dat die raden de voorstellen doen en de adviezen geven bedoeld in artikel 12, 4° en 6°;
c) in haar artikel18 dat de Koning,
op voorstel van het beheerscomite, andere technische raden kan instellen;
d) in haar artikel 24bis, § 1, dat de
Koning, in afwijking van de artikelen 12, 4 °, en 16, tweede lid, nadat het
advies van de technische raden, zo er
voorhanden zijn, en van het beheerscomite van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging werd ingewonnen, wijzigingen kan aanbrengen in de
voorwaarden waarvan de terugbetaling van de in artikel 23 bedoelde geneeskundige verstrekkingen afhangt;
Overwegende dat de omstandigheid dat er geen technische raad voor
kinesitherapeuten en verpleegkundigen bestaat en dat die bij koninklijk
besluit kan worden ingesteld, op voorstel van het beheerscomite van de
Dienst voor Geneeskundige Verzorging, niet tot gevolg heeft dat dat co-
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mite de bevoegdheid verliest die het
krachtens artikel12, 4°, van de wet
van 9 augustus 1963 bezit om de voorwaarden vast te stellen waaronder de
in artikel 23 bedoelde verstrekkingen worden vergoed, nu het voorbehoud "zo er voorhanden", dat in artikel 24bis, § 1, van die wet uitdrukkelijk wordt gemaakt, stilzwijgend
moet worden verstaan in artikel 12, 4 °,
van die wet;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 april 1997 - 3e kamer - Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaalAdvocaat : mr. Geinger.
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1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- CASSATIEVERZOEKSCHRIFT- INDIENEN TER GRIFFIE VOORAFGAANDE BETEKENING- OPENBARE
ORDE - SUBSTANTIELE VORMVEREISTE.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELDCASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP UITGESLOTEN- REGEL- UITZONDERINGEN.

1o In burgerlijke zaken moet het verzoek-

schrift tot cassatie noodzakelijk aan verweerder worden betekend voordat het ter
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griffie van het Hofwordt ingediend (1).
(Art. 1079 Ger.W.)
2° Buiten het toepassingsgeval van art. 40,

vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het
geval van regelmatige afstand kan, in
burgerlijke zaken, een partij zich geen
tweede maal in cassatie voorzien tegen
een en dezelfde beslissing, ook al is het
tweede cassatieberoep ingesteld voordat
het eerste was verworpen (2). (Art. 1082,
tweede lid, Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. ADJE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0183.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1996 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Overwegende dat eiser, respectievelijk op 29 november 1996 en 27 december 1996, ter griffie van het Hof
twee verzoekschri:ften tot cassatie heeft
ingediend tegen hetzelfde arrest; dat
er grond bestaat tot voeging;
I. Op de voorziening ingesteld door
de indiening op 29 november 1996 ter
griffie van een verzoekschrift tot cassatie:
Overwegende dat artikel1079, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat de voorziening wordt ingesteld door de indiening ter griffie
van het Hofvan Cassatie van een verzoekschrift dat vooraf wordt betekend
aan de partij tegen wie de voorziening is gericht;
Overwegende dat het verzoekschrift
op 29 november 1996 ter griffie van
het Hof werd ingediend; dat het op 3
december 1996 aan de verweerders
werd betekend;
Overwegende dat de voorafgaande
betekening een substantieel vormvereiste is;
(1) Cass., 28 nov. 1996, A.R. nr. S.96.0057.F
(A.C., 1996, nr. 465) en noot 1, biz. 1114.

(2) Cass., 16 mei 1980 (A. C., 1979-80, nr. 586).
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening ingesteld door
de indiening op 27 december 1996 ter
griffie van een verzoekschrift tot cassatie:
Overwegende dat een partij, behoudens het geval bepaald bij artikel 40,
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935
betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken en het geval van de regelmatige afstand, zich in burgerlijke
zaken geen tweede maal in cassatie
kan voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs als de tweede voorziening is
ingesteld v66r de verwerping van de
eerste;
Dat de voorziening niet ontvm)kelijk is;
Om die redenen, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; laat de kosten ten
laste van de Staat.
7 april1997 - 3e kamer- Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

Nr. 174
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- ROGATOIRE COMMISSIE - OVERTUIGINGSSTUKKEN- BESCHIKKING TOT OVERMAKING- OPENBAAR MINISTERIE- BETEKENING- ONTVANKELIJKHEID.

De voorziening van eim verzetdoende partijtegen een beschikking tot overmaking
van overtuigingsstukken aan het buitenland, waarvan uit de stukken waarop het
Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat
deze voorziening betekend werd aan het
openbaar ministerie, is niet ontvankelijk. (Art. 418 Sv.)

HOF VAN CASSATIE
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(DIJKMANS)

ARREST

(A.R. nr. P.97.0308.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, verzetdoende partij tegen een
beschikking tot overmaking van
overtuigingsstukken a an het bui tenland, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 april1997 - ze kamer- Voorzitter : de
h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht.
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4° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - OPSCHORTING
VAN DE VEROORDELING- ONTZETTING VAN
DE UITOEFENING VAN RECHTEN- ONWETTIGHEID- GEVOLG.

5o VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAFZAKEN- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING
VAN RECHTEN- ONWETTIGHEID- CASSATIE.

1o De ontzetting van de uitoefening van de

in art. 31 Sw. opgesomde rechten vormt
een bijkomende straf bij de hoofdstrat zij
kan enkel worden uitgesproken indien de
wet zulks toestaat (1). (Artt. 31 en 33 Sw.)

zo en 3°

Wanneer de opschorting van de
veroordeling bevolen wordt, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten, tot de bijzondere verbeurdverklaring en, in voorkomend geval, tot teruggave; daaruit volgt
dat de ontzetting van de uitoefening van
rechten onwettig is. (Artt. 31 en 33 Sw.;
art. 6, tweede lid, Probatiewet.)

4° De vernietiging die wordt uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dictum (2).
5° De vernietiging die wordt uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, geschiedt zonder verwijzing (3).
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ze KAMER -

9 april 1997

1o STRAF- ANDERE STRAFFEN- ARTIKEL 31
SW.- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN
RECHTEN - AARD - WETTIGHEID - VOORWAARDE.

zo

STRAF- ANDERE STRAFFEN- ARTIKEL 31
SW.- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN
RECHTEN- OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ONTZETTING- WETTIGHEID. •

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ALLERLEI- OPSCHORTING- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN RECHTEN- WETTIGHEID.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. NOEL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1562.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
(1) Zie Cass., 26 mei 1975 (A C., 1975, 1015) en
9 april1997,A.R. nr. P.97.0292.F, infra, nr. 177.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
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Over het middel : schending van artikel 6, tweede lid, van de wet van 29 juni
1964,
doordat het bestreden arrest, waarbij de
gewone opschorting van de uitspraak van
het vonnis wordt bevolen voor de duur van
vijfjaar, de strafwaarbij eiser voor de duur
van vijfjaar ontzet wordt van de onder de
in artikel 31, 1", 3", 4" en 5" van het
Strafwetboek opgesomde rechten bevestigt,
terwijl, luidens de in het middel vermelde bepaling, enkel de strafrechtelijke
verbeurdverklaring kan worden uitgesproken wanneer de opschorting bevolen wordt;
artikel 378 van het Strafwetboek enkel ertoe strekt de rechter ertoe te verplichten om
in de in hoofdstuk V van titel VII van hoek
II bedoelde gevallen de ontzetting uit te
spreken van de onder de in artikel31, 1",
3", 4" en 5" van het Strafwetboek opgesomde rechten (Cass. 5.4.76, Pas. 857,
R.D.P. 75-76, 914 en noot R.S.); die ontzetting zelfs moet worden uitgesproken bij correctionalisering wegens verzachtende omstandigheden (Cass. 29.9.92,A.C. 1149 en
in de noot vermelde verwijzingen); die ontzetting bedoeld in de artikelen 31 en volgende van het Strafwetboek evenwel een
bijkomende strafvormt bovenop de hoofdveroordeling tot een criminele of correctionele straf en overeenkomstig artikel 34,
eerste lid van het Strafwetboek, overigens ingaat op de dag dat de veroordeelde
zijn hoofdstraf heeft ondergaan of dat zijn
hoofdstrafvm:jaard is; zo de bij de wet van
1964 ingevoerde maatregel van opschorting ertoe strekt geen "veroordeling" uit te
spreken, daaronder moet worden v~rstaan
dat het gerecht waarbij de zaak is aanhangig gemaakt, in werkelijkheid de "uitspra,ak
van de straf' opschort (zie P. Van Drooghenbroeck, la loi du 29.6.1964 concernant
la suspension, le sursis et la probation, J. T.
1964, p. 698, nr. 2.1.d), metals enige uitzondering de verbeurdverklaring (artikel 6,
tweede lid, W 29.6.64); de tegen eiser uitgesproken ontzetting, bij ontstentenis van
een bijzondere wetsbepaling die ze toestaat, onwettig is; de vernietiging die wordt
uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in artikel31 van
het Strafwetboek opgesomde rechten heeft
uitgesproken buiten de in de wet bepaalde
gevallen, beperkt is tot dat dictum en zonder verwijzing geschiedt :

Overwegende dat het arrest, op eigen gronden, de gewone opschorting
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voor de duur van vijf jaar beveelt
van de uitspraak van verweerders
veroordeling en hem in de kosten veroordeelt; dat het arrest, met bevestiging van de uitspraak, hem voor
dezelfde duur van vijf jaar ontzet
van de in artikel 31, r, 3", 4" en 5",
van het StrafWetboek opgesomde rechten;
Overwegende dat de ontzetting van
de rechten een bijkomende strafbij de
hoofdstraf vormt en enkel kan worden uitgesproken indien de wet zulks
toestaat;
Overwegende dat wanneer, krachtens artikel 6 van de wet van 29 juni
1964, de opschorting wordt gelast,
de verdachte veroordeeld wordt in
de kosten, tot de bijzondere verbeurdverklaring, en, zo daartoe aanleiding
bestaat, tot teruggave; dat de uitgesproken ontzetting bijgevolg onwettig is;
Overwegende dat die onwettigheid
de gedeeltelijke vernietiging, zonder
verwijzing, van de bestreden beslissing tot gevolg kan hebben;
En overwegende dat de substanW:\le of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het verweerder ontzet van de in artikel31, 1", 3",
4" en 5", van het Strafwetboek opgesomde rechten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; zegt dat er geen grond is
tot verwijzi_ng.
9 april 1997 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, procureur-generaal.
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2e

KAMER -

9 april 1997

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - INTE-

Nr. 176

ontvankelijkheid, in zoverre dit middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, en hieruit is
afgeleid dat de eisers niet preciseren
op welk gedeelte van hun conclusie het
vonnis niet antwoordt :

Overwegende dat de rechtbank volgens de eisers niet antwoordt op de regelmatig aangevoerde kritiek betref2° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTE- fende de vergoeding waarop de
RESTEN- BEGRIP.
getroffene naar gemeen recht aan1o en 2° De rechter die, met ingang van de spraak had kunnen maken, het loon
consolidatiedatum, compensatoire inte- dat hij werkelijk heeft ontvangen voor
rest toekent op het geheel van de bedra- de periode vanaf de consolidatiedatum
gen die betrekking hebben op een uit blij- tot de uitspraak van het vonnis en het
vende arbeidsongeschiktheid voort- nettoloon dat in aanmerking moet
vloeiende morele schade en op een worden genomen om de kapitalisatie
esthetische schade, en die strekken tot ver- te berekenen voor de periode vanaf de
goeding van een schade waarvan hij, op uitspraak van het vonnis tot de leefgrand van een feitelijke beoordeling, impliciet geoordeeld heeft dat zij zich vanaf tijd van 60 jaar;
die datum geleidelijk voordoet, kent die
Dat de grond van niet-ontvaninterest toe voor een periode die aan de
schade voorafgaat en kent dus een ver- kelijkheid niet kan worden aangenogoeding toe voor niet geleden schade (1). men;
REST- COMPENSATOIRE INTERESTEN- VERTREKPUNT.

(Art. 1382 B.W.)

Over het middel :

(AMELINCKX, THE GOOD CAR B.V.B.A.
T. VAN DEN BROECK, ASSUBEL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1588.F)

Overwegende dat niet de minste
overweging van het bestreden vonnis het in het middel aangegeven verweer beantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 oktober 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
door Patricia Van Den Broeck ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Wat het tweede middel betreft :

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
door de Belgische Nationale
Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen - Assubel ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Over het eerste middel :
Over de door verweerster tegen het
middel opgeworpen grond van niet-

Overwegende dat het vonnis, nu het
met ingang van 27 februari 1988,
zijnde de consolidatiedatum, vergoedende interest toekent op het volledige bedrag van 1.000.000 frank, dat
betrekking heeft op de uit de blijvende
arbeidsongeschiktheid voortvloeiende
morele schade, en op het volledige bedrag van 500.000 frank, tot vergoeding van de esthetische schade, welke
bedragen strekken tot vergoeding van
een schade waaromtrent de app€drechters, op grond van een feitelijke
beoordeling, impliciet geoordeeld hebben dat zij zich vanaf die datum geleidelijk voordoet, interest toekent voor

(1) Zie Cass., 29 okt. 1986,A.R. nr. 5060 (A.C.,
1986-87, nr. 126), en 11 sept. 1991, A.R. nr. 9001
(ibid., 1991-92, nr. 14); vgl. Cass., 20 jan. 1988,
A.R. nr. 6198 (ibid., 1987-88, nr. 306), redenen,
inz. p. 632, eerste kolom.
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een periode die aan de schade voorafgaat; dat het vonnis aldus een vergoeding toekent voor niet geleden schade
en artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de eisers veroordeelt om 5.248.84 7 frank te
betalen aan de arbeidsongevallenverzekeraar Assubel en om, met ingang van 27 februari 1988, vergoedende interest op 1.000.000 frank en
op 500.000 frank te betalen aan Patricia Van Den Broeck; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt elke eiser en elke verweerster
in een vierde van de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
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rechtbank, die in hager beroep over de
burgerlijke rechtsvordering uitspraak
doet, een door de voornoemde politierechtbank bevolen onderzoeksmaatregel bevestigd heeft en de zaak voor verdere behandeling naar die rechtbank verwezen
heeft, en wanneer tegen de beslissing van
de politierechtbank geen enkel rechtsmiddel is aangewend (1).
(SCHEREN T. RENWART)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97 .0223.F)

STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING POLITIERECHTBANK BESLISSING ONDERZOEKSMAATREGEL- HOGER BEROEPCORRECTIONELE RECHTBANK- VONNIS VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANKBESLISSING VAN DIE RECHTBANK- ONBEVOEGDHEID- GEEN RECHTSMIDDEL.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied,
op 13 februari 1997 ingediend door
Christophe Scheren :
Overwegende dat de procedures die
tot het verzoekschrift hebben geleid,
als volgt kunnen worden samengevat:
A) Bernard Renwart en Christophe
Scheren zijn gedagvaard voor de
Politierechtbank te Hoei
1. eerstgenoemde, wegens overtreding van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 9.3 en 12.2 van het
Wegverkeersreglement
2. laatstgenoemde, wegens overtreding van artikel 8.2.3° van het Wegverkeersreglement en, bij wege van
rechtstreekse dagvaarding, wegens
overtreding van artikelen 12.3.1 en
10.1 van voornoemd reglement;
B) bij vonnis van 8 december 1987
heeft de politierechter, na beide beklaagden op de strafvordering te hebben veroordeeld, bij de uitspraak over
de burgerlijke belangen, Renwart als
enige aansprakelijke voor het ongeval veroordeeld tot het betalen van een
provisie aan het echtpaar ScherenRoos, handelend als wettelijke beheerders van de goederen van hun minde:rjarige zoon Christophe, en voor het
overige heeft hij een geneesheerdeskundige aangewezen; dat hij zich

Er is grand tot regeling van rechtsgebied,
wanneer de politierechtbank zich onbevoegd verklaart nadat de correctionele

(1) Vgl. Cass. 23 okt. 1990, A.R. nr. 4733 (A. C.,
1990-91, nr. 102), en zie de noot p. 223-225.

9 april 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. Biitzler en
Van Ommeslaghe.

Nr. 177
2e KAMER- 9 april1997

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
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onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering van Bernard Renwart;
C) op de hogere beroepen van Bernard Renwart en van het openbaar
ministerie heeft de Correctionele
Rechtbank te Hoei, bij vonnis van 4
maart 1988, het beroepen vonnis gedeeltelijk gewijzigd, zowel wat de strafvordering als wat de burgerlijke
rechtsvordering betreft, door aan Renwart de helft van zijn schade en aan
het echtpaar Scheren-Roos de helft
van de hun toegekende provisionele
schadevergoeding toe te wijzen, doch
ze heeft de beslissing inzake het geneeskundig deskundigenonderzoek bevestigd; dat zij de zaak voor verdere
behandeling naar de eerste rechter
verwezen heeft;
D) de politierechter te Hoei heeft
zich bij vonnis van 26 maart 1996 onbevoegd verklaard om nog kennis te
nemen van de burgerlijke rechtsvordering van Christophe Scheren, die het
geding ondertussen had hervat; dat tegen die beslissing geen enkele voorziening is ingesteld;
Overwegende dat tegen het vonnis
van 4 maart 1988 van de correctionele rechtbank, enerzijds, en tegen het
vonnis van 26 maart 1996 van de
politierechtbank, anderzijds, vooralsnog geen voorziening openstaat; dat
uit de strijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat de procesgang belemmert; dater grand bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank op 4 maart 1988, wegens de
devolutieve kracht van de hogere beroepen, van de gehele zaak diende
kennis te nemen en dater bijgevolg
voor haar geen gronden waren om de
zaak aan zich te trekken;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied; vernietigt het
door de Politierechtbank te Hoei op 26
maart 1996 gewezen vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal wor-

Nr. 178

den gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; verwijst de zaak naar
de anders samengestelde Politierechtbank te Hoei.
9 april 1997 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, procureur-generaal. Advocaat : mr. Draps.

Nr. 178
2e KAMER - 9 april1997

1o STRAF- ANDERE STRAFFEN- ART. 31 SW.
- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN
RECHTEN - AARD - WETTIGHEID - VOORWAARDE.

2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- ART.

31 SW.
- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN
RECHTEN- OPZETTELLJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN - VERSCHOONBARE DOODSLAGHERHALING- ONTZETTING- WETTIGHEID.

3° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN- OPZETTELLJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN VERSCHOONBARE DOODSLAG- HERHALINGONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN RECHTEN - WETTIGHEID.

4° CAS SATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - OPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN SLAGEN- VERSCHOONBARE DOODSLAG- VEROORDELING- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN RECHTEN- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

5o VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAFZAKEN- ONTZETTING VAN DE UITOEFENING
VAN RECHTEN- ONWETTIGHEID- CASSATIE.

1o De ontzetting van de uitoefening van de

in art. 31 Sw. opgesomde rechten vormt
een bijkomende straf bij de hoofdstraf; zij

Nr. 178
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kan enkel worden uitgesproken indien de
wet zulks toestaat (1). (Artt. 31 en 33 Sw.)
2° en 3° De rechter kan, op grand van de

artikelen van het Sw. die het opzettelijk
toebrengen van slagen en de verschoonbare doodslag in staat van herhaling
strafbaar stellen, niet de ontzetting van de
in art. 31 van dat wetboek bedoelde reckten opleggen. (Artt. 31, 33, 56, 398 en 414
Sw.)
4 o De vernietiging die wordt uitgespro-

ken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dictum (2).
5° De vernietiging die wordt uitgesproken wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, geschiedt zonder verwijzing (3).
(TALEB T. BISTROUI E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.97.0292.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel : schending van de artikelen 31, 33, 79, 84, 393, 398, 411 en 414
van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest, na de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen te hebben verklaard,
namelijk het feit dat hij opzettelijk, met het
oogmerk om te doden, M'hammed Bistrioui
gedood heeft, met de omstandigheid dat de
doodslag hierdoor verschoond wordt dat hij
onmiddellijk uitgelokt werd door zware ge(1) Zie Cass., 26 mei 1975 (A. C., 1975, 1015),

en 9 april1997, A.R. nr. P.96.1562.F, supra, nr.
175.

(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
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welddaden tegen personen (IliA), en het feit
dat hij opzettelijk verwondingen of slagen heeft toegebracht aan Youssef Bistrioui
(II/B), en na eiser tot een gevangenisstraf
van tienjaar en een geldboete van vijfhonderd frank te hebben veroordeeld, eiser voor
een termijn van 10 jaar ontzet van de in artikel31 van het Strafwetboek opgesomde
rechten,

terwijl (levenslange) ontzetting van de
rechten die zijn opgesomd in artikel31 van
het Strafwetboek, zoals het onlangs is gewijzigd bij de wet van 10 juli 1996, slechts
kan worden uitgesproken in geval van veroordeling tot levenslange opsluiting of levenslange hechtenis of tot opsluiting voor
een termijn van tien tot vijftien jaar of een
langere termijn; eiser niet tot een dergelijke straf is veroordeeld; artikel 33 van het
Strafwetboek bepaalt dat de hoven en
rechtbanken de tot correctionele stra:ffen
veroordeelden voor een termijn van vijf tot
tien jaar, geheel of ten dele kunnen ontzetten van de in artikel31 opgesomde rechten, doch enkel in de bij de wet bepaalde
gevallen; eiser is veroordeeld wegens verschoonbare doodslag en het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen,
waarvoor de artikelen 393, 398, 411 en 414
van het StrafWetboek de ontzetting van de
in artikel 31 van hetzelfde Wetboek bepaalde rechten niet voorschrijven; .artikel
84, tweede lid, van het Strafwetboek bepaalt dat de schuldigen wier criminele straf
tot gevangenisstrafwordt verminderd, kunnen worden veroordeeld, voor ten minste
vijf jaar en ten hoogste tien jaar, tot ontzetting van aile of een deel van de in artikel31 van hetzelfde Wetboek bepaalde
rechten; die bepaling opgenomen is in het
negende hoofdstuk van het eerste hoek van
het Strafwetboek betre:ffende de verzachtende omstandigheden, waarvan artikel 79
bepaalt dat, indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, de criminele straffen verminderd of gewijzigd worden overeenkomstig de volgende bepalingen; artikel
84, tweede lid bijgevolg enkel toepass~
lijk is indien de vermindering van de cnminele straf tot een gevangenisstraf gegrond is op verzachtende omstandigheden
in de zin van artikel 79; de vermindering
van de criminele straf voor doodslag met
het oogmerk om te doden als bedoeld in artikel 393 van het StrafWetboek, in casu niet
was toegepast wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden; de strafvoor
verschoonbare doodslag in de zin van artikel 411 van het StrafWetboek, in casu bepaald wordt in artikel 414 van hetzelfde
wetboek, zodat het hofvan beroep eiser niet
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wettig voor een termijn van tien jaar heeft
kunnen ontzetten van de in artikel31 van
het Strafwetboek opgesomde rechten
(schending van de aangegeven wetsbepalingen):

Nr. 179

genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

Overwegende dat het arrest eiser
wegens verschoonbare doodslag en het
opzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen, met de omstandigheid
van herhaling, veroordeelt tot een geOm die redenen, vernietigt het bevangenisstrafvan 10 jaar en een geld- streden arrest, in zoverre het eiser ontboete van vijfhonderd frank en hem zet van de in artikel 31 van het
voor een termijn van tien jaar ontzet Strafwetboek opgesomde rechten; vervan de in artikel 31 van het Strafwet- werpt de voorziening voor het oveboek bepaalde rechten;
rige; beveelt dat van dit arrest melOverwegende dat artikel 33 van het ding zal worden gemaakt op de kant
Strafwetboek bepaalt dat de hoven en van het gedeeltelijk vernietigde arrechtbanken de tot correctionele straf- rest; veroordeelt eiser in twee derde
fen veroordeelden in de bij de wet be- van de kosten en laat het overige
paalde gevallen voor een termijn van derde ten laste van de Staat; zegt dat
vijf tot tien jaar, geheel of ten dele er geen grond is tot verwijzing.
kunnen ontzetten van de in artikel31
april 1997 - 2• kamer - Thorzitter : de
van het Strafwetboek opgesomde rech- h. 9Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Verslagten;
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende
Overwegende dat de artikelen 56, conclusie van mevr. Liekendael, procureur398 en 414 van het Strafwetboek die generaal - Advocaat : mr. Hutzler.
het opzettelijk toebrengen van slagen en de verschoonbare doodslag in
staat van herhaling strafbaar stellen, de rechter niet de mogelijkheid geven om de ontzetting uit te spreken Nr. 179
van de in artikel31 van dat wetboek
bedoelde rechten;
1e KAMER- 10 aprill997
Overwegende dat, bij aanneming
van verzachtende omstandigheden, het 1° OVEREENKOMST- EINDE - GERECHin het arrest vermelde artikel 84 van
TELIJKE ONTBINDING- DUURCONTRACTvoornoemd wetboek weliswaar beONTBINDING- GEVOLGEN- DATUM- UITpaalt dat de schuldigen wier crimiZONDERING.
nele straf tot gevangenisstraf wordt
verminderd, kunnen worden veroor- 2° HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMEEN
deeld, voor ten minste vijfjaar en ten
- HUUROVEREENKOMSTEN - GERECHTELIJKE ONTBINDING- GEVOLGEN- DATUMhoogste tien jaar, tot ontzetting van
UITZONDERING.
alle of een deel van de in artikel 31
van hetzelfde Wetboek genoemde rechten; dat die wetsbepaling in casu niet 3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INtoepasselijk is, aangezien de aan eiBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN
ser ten laste gelegde feiten wanbedrijDE RECHTER- GEVOLGEN- OVEREENKOMST
ven opleveren;
- HUUROVEREENKOMST- GERECHTELIJKE
ONTBINDING - HOGER BEROEP - SCHORDat het middel gegrond is;
SENDE WERKING- GEVOLG.
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voor- 4o OVEREENKOMST
EINDE
HUUROVEREENKOMST - GERECHTELIJKE
geschreven rechtsvormen in acht zijn
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Nr. 179

ONTBINDING - HOGER BEROEP SENDE WERKING- GEVOLG.

so

SCHOR-

HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMEEN
- HUUROVEREENKOMSTEN - GERECHTELIJKE ONTBINDING - HOGER BEROEP SCHORSENDE WERKING- GEVOLG.

1o en 2° De gerechtelijke ontbinding van een

duurcontract, zoals een huurovereenkomst, werkt, wat de gevolgen betreft, in
de regel, terug tot de vordering in rechte,
tenzij hetgeen ingevolge de overeenkomst
na die vordering is uitgevoerd, niet han
worden teruggegeven (1). (Artt. 1184 en
1741 B.W.)

so De schorsende werking van het
hager beroep tegen een vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst uitspreekt, heeft niets uitstaande
met de datum waarop die ontbinding uitwerking heeft. (Artt. 1184 en 1741 B.W.;
art. 1397 Ger.W.)

3°, 4° en

(JACK GOHY N.V. T. CHANDRAINE N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.9S.0468.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januari 1995 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers;

Over het middel : schending van de artikelen 1184 van het Burgerlijk Wetboek en
1397 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na op eigen gronden en met verwijzing naar de
gronden van de eerste rechter te hebben
vastgesteld dat eiseres het op 31 maart
1993 gehuurde pand heeft verlaten, de betaling van de huur heeft stopgezet vanaf
april1993, op 18 augustus 1993 is gedagvaard tot gerechtelijke ontbinding van de
huurovereenkomst en dat de eerste rechter de huur in haar nadeel heeft anthonden en haar heeft veroordeeld tot betaling van een wederverhuringsvergoeding
en de huur tot eind juni 1994, en zonder
erop te wijzen dat de partijen na de dagvaarding krachtens de huurovereenkomst
(1) Cass., 28 juni 1990, A.R. nr. 8654 (A. C.,
1989-90, nr. 635); zie Cass., 31 jan. 1991, A.R. nr.
8803 (ibid., 1990-91, nr. 288).
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prestaties hebben verricht die niet voor teruggave vatbaar zijn, aile beschikkingen
van het beroepen vonnis bevestigt met inbegrip van de beschikking waarbij eiseres werd veroordeeld tot betaling van de
huur van april1993 tot juni 1994, met als
enige verbetering dat het de ontbinding van
de huur ten nadele van eiseres doet ingaan vanaf 31 januari 199S, op grond dat
"de gerechtelijke ontbinding van de
handelshuur ingevolge de schorsende werking van het hoger beroep van (eiseres) pas
uitwerking diende te krijgen vanaf dit vonnis; dat, zoals (verweerster) in haar conclusie vroeg, de afrekening van de huur ook
de huur van juli 1994 tot en met januari
199S, tijdstip waarop de gerechtelijke antbinding is uitgesproken, had kunnen omvatten; dat nochtans uit het proces-verbaal
van de terechtzitting van 30 november 1994
blijkt dat (verweerster) verklaard heeft afstand te doen van het door haar dienaangaande ingestelde incidenteel hoger beroep; dat (eiseres) met die afstand heeft
ingestemd; dat de rechtbank dus niet ultra petita uitspraak kan doen, en dat (verweerster) bijgevolg slechts huur zal ontvangen tot de in het beroepen vonnis
vermelde datum (eind juni 1994)",

terwijl de gerechtelijke ontbinding van
een wederkerig duurcontract, zoals een
huurovereenkomst, enkel uitwerking heeft
voor de toekomst, wanneer hetgeen ingevolge de overeenkomst is uitgevoerd niet
kan worden teruggegeven, en in de regel
uitwerking heeft vanaf het instellen van de
vordering in rechte; de gerechtelijke outbinding niet op een later tijdstip kan ingaan, tenzij wanneer hetgeen na die vordering ingevolge de overeenkomst is
uitgevoerd niet kan worden teruggegeven; de schorsende werking van het hoger beroep enkel betekent dat het vonnis
waartegen hoger beroep is ingesteld niet tijdens de rechtspleging in hoger beroep kan
worden tenuitvoergelegd en niets uitstaande heeft met de datum waarop de gerechtelijke ontbinding uitwerking heeft; het
bestreden vonnis derhalve, nu het niet vaststelt dat de partijen na 18 augustus 1993
prestaties hebben verricht die niet kunnen worden teruggegeven, de ontbinding
van de huur enkel kon doen ingaan vanaf
18 augustus 1993 en eiseres enkel kon veroordelen om bovenop de wederverhuringsvergoeding de huur voor april 1993 tot augustus 1993 te betalen; het bestreden
vonnis, nu het de gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst doet ingaan op 31 januari 199S en het beroepen
vonnis bevestigt in zoverre het eiseres

428

HOF VAN CASSATIE

veroordeelde om bovenop de wederverhuringsvergoeding, de huur voor de maanden april 1993 tot juni 1994 te betalen, artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek heeft
geschonden; het bestreden vonnis, nu het
de beslissing dat de gerechtelijke ontbinding pas ingaat op 31 januari 1995 grondt
op de "schorsende werking van het hoger
beroep", artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek schendt :
Overwegende dat de gerechtelijke
ontbinding van een duurcontract, wat
de gevolgen betreft, in de regel, terugwerkt tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen ingevolge de overeenkomst
na die vordering is uitgevoerd, niet
kan worden teruggegeven;
Overwegende dat te dezen uit de
vaststellingen van de eerste rechter
waarnaar het bestreden vonnis verwijst, blijkt dat eiseres het pand heeft
verlaten op 30 maart 1993; dat, anderzijds, voornoemd vonnis niet vaststelt dat de partijen na de datum van
de dagvaarding, namelijk 18 augustus 1993, krachtens de huurovereenkomst prestaties hebben verricht die
niet kunnen worden teruggegeven;
Overwegende dat het arrest, nu het
eiseres veroordeelt tot betaling van de
huur tot juni 1994 en nu het de gerechtelijke ontbinding van de huur
doet ingaan op 31 januari 1995, artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Overwegende voor het overige dat
de schorsende werking van het hoger beroep niets uitstaande heeft met
de datum waarop de gerechtelijke outbinding uitwerking heeft; dat het bestreden vonnis derhalve, nu het beslist dat "de gerechtelijke ontbinding
van de handelshuur ingevolge de
schorsende werking van het hoger beroep (... )pas uitwerking dient te krijgen vanaf dit vonnis", de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 180

houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei,
zitting houdende in hoger beroep.
10 april 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 180
1e KAMER- 10 april1997

1° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-illTVOERING)- VERTRAGING IN
DE UITVOERING- STRAFBEDING- WETTE·
LIJKHEID.

2° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-illTVOERING)- VERTRAGING IN
DE UITVOERING- GEDEELTELIJKE UITVOERING- STRAFBEDING- BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER

1o Een strafbeding kan zowel bij vertra-

ging in de uitvoering van een verbintenis als bij het niet nakomen worden bepaald. (Art. 1229 B.W.)

2° De rechter mag de toepassing milderen van een strafbeding dat wegens vertraging in de uitvoering is bepaald, in geval van gedeeltelijke uitvoering van de
verbintenis. (Artt. 1134, 1152, 1229 en

1231 B.W.)

(GEMEENTE LA ROCHE-EN-ARDENNE T. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'EQUIPEMENT
ECONOMIQUE DE LUXEMBOURG IN 'T KORT :
I.D.E.L.U.X. T.A.V. IMMOLUX N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0102.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;

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

=
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Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1152, 1229, tweede lid, en
1231 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, dat uitspraak moet
doen over de rechtsvordering van eiseres
strekkende tot betaling door verweerster
van het bedrag van 2.500.000 frank als vergoeding voor de schade ten gevolge van tien
maanden vertraging bij het voltooien van
haar werkzaamheden, met toepassing van
artikel 5 van de overeenkomst van 25 mei
1987 tussen de partijen dat bepaalt dat de
werkzaamheden uiterlijk op 31 december
1989 moeten zijn beeindigd en dat "bij ontstentenis (verweerster) een bedrag van
250.000 frank per maand vertraging aan
(eiseres) moet betalen, waarbij een begonnen maand als verlopen wordt beschouwd",
en in hoofdzaak heeft geoordeeld, op grond
van eigen motieven en van die van de eerste rechter die het overneemt, "dat eiseres op 27 mei 1987 het volste recht had om
het litigieuze beding aan verweerster op te
leggen, aangezien haar belang, zowel geldelijk als uit hoofde van haar hoedanigheid van overheid verantwoordelijk voor de
goede werking van de stad, vereist dat de
werkzaamheden waartoe haar koper zich
had verbonden, binnen dwingende maar redelijke termijnen worden uitgevoerd"; "dat
geen enkel extrinsiek onvoorzienbaar element (de draagwijdte van verweersters verbintenissen) heeft gewijzigd" en "dat eiseres, die schuldeiser van een verbintenis om
iets te doen is, door de gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden niet heeft
gekregen waar zij recht op had"; dat het
vanzelfsprekend is "gelet op de aard en de
omvang van de werkzaamheden, de bedoeling ervan en de hinder van allerlei aard
die zij zowel aan de omwonenden als aan
de inwoners van La Roche in het algemeen
kunnen berokkenen, dat een straf van
250.000 frank per maand vertraging in de
voltooiing van de werkzaamheden helemaal in verhouding staat tot het bedrag
van de schade dat (eiseres) moest vrezen
als de overeenkomst op de overeengekomen datum, 31 december 1989, niet definitief zou zijn uitgevoerd"; dat "de modaliteiten van het sluiten van de overeenkomst ( ... ), het feit dat de partijen daarbij
vrij en met kennis van zaken zijn overeengekomen het litigieuze strafbeding in te lassen, de omvang van de werkzaamheden en
de termijn waarbinnen zij dienden te worden uitgevoerd, evenals het aangepast en
redelijk bedrag van de straf in verhouding tot de voorzienbare schade voor eiseres ten gevolge van elke vertraging in de
uitvoering van de werkzaamheden, bewij-
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zen dat er een billijk evenwicht bestond
tussen de verbintenissen die verweerster op
zich had genomen en de vergoeding waarop
eiseres aanspraak kon maken bij volledig
of gedeeltelijk niet nakomen van die verbintenissen", en heeft vastgesteld dat "uit
het proces-verbaal van 3 juli 1990 van de
gerechtsdeurwaarder Edmond Paul, wiens
vaststellingen als dusdanig door (verweerster en door de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij) helemaal niet worden betwist, volgt dat op die
datum heel wat werkzaamheden- die niet
de loutere afwerking betre:ffen - nog niet
waren voltooid, zodat de jegens (eiseres)
aangegane verbintenissen nog niet voiledig waren nagekomen", om daaruit af te
leiden dat ''het strafbeding uit artikel 5, B,
tweede lid, van de overeenkomst van 25
mei 1987 moet worden toegepast", en het
arrest vervolgens alle beschikkingen van
het beroepen vonnis bevestigt, dat had beslist dat de rechtsvordering van eiseres
slechts ten belope van 250.000 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interest
vanaf de uitspraak en de kosten, gegrond
was en de appelkosten compenseert, om de
redenen van de eerste rechter "dat de rechtbank krachtens artikel1231 van het Burgerlijk Wetboek waarnaar (verweerster en
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) verwijzen, de overeengekomen straf mag verminderen; dat gelet op
de staat van de werkzaamheden op 31 december 1989 en op hun verder verloop tot
einde oktober 1990, tijdstip waarop eiseres erkent dat verweerster (... ) haar aangegane verbintenissen is nagekomen, het litigieuze beding tot het forfaitaire bedrag
van 250.000 frank moet worden beperkt",
en op grond van zijn eigen redenen dat :
"- op het in artikel1152 vastgelegde beginsel dat strafbedingen absoluut niet mogen worden gewijzigd, een uitzondering bestaat die gegrond is op artikel1231 van dat
wetboek; - die uitzondering maakt het de
rechter mogelijk de forfaitair vastgelegde
schadevergoeding te verminderen in zoverre de schuldeiser door de gedeeltelijke
uitvoering genoegdoening heeft verkregen en zij geldt zowel voor de strafbedingen
die voor de enkele vertraging zijn bedongen als voor die welke het niet nakomen bestra:ffen (... ); - het onderscheid en de argumenten die (eiseres) aanvoert om zich te
verzetten tegen de toepassing in dit geval van artikel 1231 van het Burgerlijk
Wetboek leiden tot ontaarding van de zin
en de draagwijdte van uitermate duidelijke en ondubbelzinnige wetteksten; - de
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redenen waarom de rechtbank de vergoeding van (eiseres) tot 250.000 heeft beperkt zijn gegrond op een oordeelkundige
beoordeling van de gegevens van het dossier en moeten worden bijgetreden",

terwijl ingevolge de artikelen 1134 en
1152 van het Burgerlijk Wetboek alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet
strekken en, wanneer bij de overeenkomst
bedongen is dat hij die in gebreke blijft deze
uit te voeren, als schadevergoeding een bepaalde som zal betalen, aan de andere partij geen grotere noch kleinere som kan worden toegekend; artikel 1231 van het
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat "de
straf door de rechter kan worden verminderd, wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd" aileen toepasselijk is op
de strafbedingen die zijn overeengekomen bij het niet nakomen van de verbintenis waarvan zij een accessorium vormen en niet bij gewone vertraging in die
uitvoering; het artikel het verlengstuk uitmaakt van artikel1229, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat "(de
schuldeiser) niet tegelijk het nakomen van
de hoofdverbintenis en de straf kan vorderen, tenzij deze voor de enkele vertraging bedongen is"; de rechter weliswaar een
overeengekomen regeling, door een strafbeding, van de vergoedende interest mag
wijzigen, wegens het verbod tegelijkertijd
toepassing te maken van een gedeeltelijke uitvoering en van een beding bedoeld
om de schade te dekken die voortvloeit uit
het helemaal niet nakomen van een verbintenis, daarentegen de strafbedingen die
aileen betrekking hebben op de vertraging in het volledig nakomen van een verbintenis een overeengekomen aanpassing
van de moratoire interest uitmaken, die de
schade betreft die aileen aan de vertraging is te wijten en dus verschilt van de
schade ten gevolge van het niet nakomen,
zelfs gedeeltelijk : dat daaruit volgt dat het
arrest, dat oordeelt dat de overeengekomen strafvan 250.000 frank per maand
vertraging in de voltooiing van de werkzaamheden volstrekt evenredig was met
het bedrag van de schade die eiseres kon
vrezen in geval de overeenkomst op de
overeengekomen datum niet helemaal zou
zijn nagekomen, hetzij op 31 december
1989, en dat vaststelt dat er ten minste zes
maanden vertraging is, dat bedrag, met bevestiging van het bestreden vonnis, niet
mocht beperken tot het forfaitair bedrag
van 250.000 frank "gelet op de staat van de
werkzaamheden op 31 december 1989 en

Nr. 180

op hun verder verloop tot einde oktober
1990" zonder artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, in samenlezing
met de artikelen 1152 en 1229, tweede lid,
van hetzelfde wetboek; het arrest bovendien, door de toepassing te weigeren van artikel 5 van de overeenkomst van 25 mei
1987, zoals het dat uitlegt, de verbindende
kracht daarvan miskent (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, vaststelt dat in de overeenkomst tussen eiseres en verweerster het volgende is bepaald : "de
werkzaamheden ( ... ) moeten uiterlijk op 1 mei 1988 begonnen zijn en op
31 december 1989 zijn beeindigd (... ).
Bij ontstentenis daarvan moet de Intercommunale per maand achterstand
een bedrag van tweehonderdvijftigduizend frank (250.000 frank) aan de
gemeente betalen, waarbij een begonnen maand als verlopen wordt beschouwd";
Overwegende dat artikel1229, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het strafbeding de schade
vergoedt die de schuldeiser lijdt ten gevolge van het niet nakomen van de
hoofdverbintenis;
Overwegende dat een strafbeding
zowel bij vertraging in de uitvoering
van een verbintenis als bij het niet nakomen kan worden bepaald;
Dat de rechter bijgevolg krachtens
artikel1231 van het Burgerlijk Wethoek de toepassing mag milderen van
een strafbeding dat wegens vertraging in de uitvoering is bepaald, in geval van gedeeltelijke uitvoering van de
verbintenis;
·
Overwegende dat het arrest naar
recht beslist het strafbeding in de overeenkomst te beperken, gelet op de
mate waarin de werkzaamheden op 31
december 1989 waren gevorderd en op
hun verder verloop, en aldus de verbindende kracht van de overeenkomst
niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de vordering
tot bindendverklaring van het arrest
wegens de verwerping van het
cassatieberoep doelloos is geworden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindend-
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verklaring van het arrest; veroordeelt
eiseres in de kosten.
10 april 1997 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Draps, Gerard en Van Ommeslaghe.
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Prejudiciele geschillen- Hofvan CassatieArtikel 177 E.E.G.-Verdrag- Handelingen
van de instellingen- Bepaling- Uitlegging
- Noodzakelijke uitlegging- H.v.J.- Verzoek - Uitzondering.
250

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Beleid - Mededinging- Bedrijven- Overeenkomsten- Commissie - Beschikking- Draagwijdte. 250

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Instellingen - Commissie- Beschikking- Draagwijdte- Mededinging - Bedrijven - Overeenkomsten.
250

F
Faillissement, faillissementsakkoord en ge·
rechtelijk akkoord
Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn Vonnis ter zake van faillissement- Begrip.
284

G

D
Deskundigenonderzoek

Partij -

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken- Procedure in cassatieArbeidsongeval - Getroffene - Cassatieberoep - Afstand.
373

5 Gerechtskosten

Hoger beroep

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Procedure in cassatie - Getroffene - Cassatie373
beroep - Mstand.

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Art. 159
- Wettigheid - Toetsing- Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten Verpleegkundigen- Verplichtingen - Administratieve controle- Inbreuken- Administratieve sancties- Administratieve geldboeten
-Wet- Overeenstemming.
364

H

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Principaal beroep. Vorm.
Termijn. onsplitsbaar Geschil - Termijn Begin - Betekening aan een in verschillende
284
hoedanigheden tussengekomen partij.

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Principaal beroep. Vorm.
Termijn. Onsplitsbaar geschil - Termijn Vertrekpunt- Vonnis alvorens recht te doen
- Getuigenverhoor.
357

Hoger beroep

Handelspraktijken
Mededinging - Bedrijven - Overeenkomsten - Europese Unie - Commissie - Be250
schikking - Draagwijdte.

Heling
Afiopend misdrijf- Opeenvolgende feiten Mededaders - Medeplichtigen.
297

Heling
Bestanddelen.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
t.ermijn. Onsplitsbaar geschil - Termijn Vonnis ter zake van faillissement- Begrip.
284

297

Heling
Bestanddelen- Wederrechtelijke oorsprong
- Voorafgaande kennis- Bewijs- Latere
gedragingen.
297

Heling
Gebruik voertuig- Verbeurdverklaring. 297

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Hoofdman - Identiteit - Processtukken 302
Tegenstrijdigheid.

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Opening van de
debatten - Termijn van vijftien dagen na
ondervraging door de voorzitter - Nietnalevingvan die termijn - Gevolg.
343

Hof van assisen
Eindarrest- Veroordeling- Cassatieberoep
- Draagwijdte van het cassatieberoep- Arrest
op tussengeschil.
314

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen
- Beslissing van de eerste rechter - Beslissing conform de conclusie van een partij Hoger beroep van die partij - Belang 350
Ontvankelijkheid.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid
van de rechter - Deskundigenonderzoek Bevestiging - Gevolg - Devolutieve kracht
- Beslissing.
262

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid
van de rechter - Gevolgen - Overeenkomst
- Huurovereenkomst- Gerechtelijke onthinding - Hoger beroep - Schorsende werking
- Gevolg.
426

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Openbaar ministerie - Onafhankelijkheid Beoordelingsbevoegdheid.
303

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Vrijspraak- Hoger beroep van het openbaar
ministerie beperkt tot een vrijspraak- Gevolg
303
- Strafbaarheid - Strafvordering.

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)
- Vrijspraak- Kracht van gewijsde- Rechtsmacht.
301

Huur van goederen
Algemeen- Huurovereenkomsten- Gerechtelijke ontbinding - Gevolgen - datum Uitzondering.
426

Huur van goederen
Algemeen- Huurovereenkomsten- Gerechtelijke ontbinding - Hoger beroep - Schorsende werking - Gevolg.
426

Huwelijksvermogensstelsels
Wettelijk stelsel- Gemeenschappelijke schulden - Medische kosten.
387

6 I
Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfsverliezen- Zelfstandige beroepswerkzaamheid- Belastbare inkomsten- Vaststelling op forfaitaire grondslagen - Bewijs
van beroepskosten- Beweerd beroepsverlies
- Mtrek van de inkomsten van een andere
beroepswerkzaamheid.
352

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten- Inkom en - Onroerende inkomsten - Roerende
inkomsten-Verkrijging-Behoud-Aangegane
411
schulden - Begrip - Interesten.

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten- Inkomen - Onroerende inkomsten - Roerende
inkomsten-Verkrijging- Behoud- Aangegane
schulden - Interesten - Nalatenschap Geschil - Aangifte - Indiening- Bestanddeel van de activa- Onjuist bedrag- Gevolg.
411

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Winsten Vaststelling- Kalenderjaar - BoekjaarOnderscheid - Boekhouding - Regels van
boekhoudrecht.
253

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Belastbaar nettoinkomen van personenvennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting- Winsten
- Vaststelling- Kalenderjaar- Boekjaar
- Onderscheid- Boekhouding- Regels van
boekhoudrecht.
253

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Termijn van drie jaar - Hogere belasting dan
deze blijkend uit de aangifte - Fout van de
belastingplichtige.
323

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Wijziging door de administratie van een aangifte- Belastingplichtige
- Inlichting - Draagwijdte - Gevolg. 410

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigenForfaitaire grondslagen van aanslag- Wijziging in overleg met bedrijfsgroepering na indiening van aangifte - Beginsel van behoorlijk
bestuur.
323

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Administratieve boeten. Straffen - Administratieve boete - Inkohiering - Termijn Verval - Niet geregistreerde aannemer Opdrachtgever - Betalingen - Verplichte
inhoudingen- Verzuim.
256

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Administratieve boeten. Straffen - Administratieve boete - Niet geregistreerde aannemer- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen
geldmiddelen - Belastingschulden - Aanwending - Saldo - Teruggave.
256

Inkomstenbelast}"ngen
Voorziening voor et hof van beroep- Bevoegdheid van het ho van beroep - Ambtshalve
middelen.
326

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grand van niet-ontvankelijkheid Kennisgeving.
261

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Verzoekschrift Handtekening - Identificatie - Onleesbare
handtekening- Gevolg.
261

Inkomstenbelastingen
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van
de Schatkist - Niet geregistreerde aannemer
- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte
inhoudingen- Verzuim- Administratieve
boete - Inkohiering - Termijn - Verval.
256

Inkomstenbelastingen
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van
de Schatkist- Niet geregistreerde aannemer
- Opdrachtgever- Betalingen - Verplichte
inhoudingen- Verzuim- Eigen geldmiddelen - Administratieve boete - Belastingschulden- Aanwending- Saldo- Teruggave.
256

Inkomstenbelastingen
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van
de Schatkist- Niet geregistreerde aannemer
- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte
inhoudingen- Verzuim- Eigen geldmiddelen- Verval- Teruggave.
256

Inkomstenbelastingen
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van
de Schatkist- Niet geregistreerde aannemer
- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte
inhoudingen- Belastingschulden- Aanwen256
ding - Saldo - Teruggave.

Inkomstenbelastingen
Allerlei - Misdrijven - Aangifte door fiscale
ambtenaren - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Advies van de bevoegde gewestelijke directeur - Vervolgingen - Begrip.
339

Inkomstenbelastingen
Allerlei - Misdrijven - StrafVordering Bepaling van het W.I.B. 1992 of van een
besluit ter uitvoering ervan - Geschil aanhangig bij andere gerechtelijke overheid Uitstel van de uitspraak - Beoordeling door
de feitenrechter.
339

7lnteresten

Mindervaliden

Compensatoire interesten - Begrip.

422

lnternationale verdragen

Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende
tegemoetkoming - Recht - Herziening Amhtshalve herziening - Voorwaarden Begrip - Begunstigde - Wijziging - Wijziging van de wet- Tegemoetkoming- Mschaffing- Vermindering.
292

Burgerlijke zaken - Europees Verdrag 19
juni 1980- Verhintenissen uit overeenkomst
- Arheidsovereenkomst - Bevoegdheids- .
clausule- Aanwijzing huitenlands rechter- Mindervaliden
Uitsluiting toepassingsgehied
ToetsingsTegemoetkomingen - Openhare orde.
recht van rechter- Gevolg.
263

292

Mindervaliden

J
Jeugdbescherming
Jeugdrechthank- Maatregelen ten aanzien
van minderjarigen- Voorhereidende rechtspleging - Draagwijdte.
307

Jeugdbescherming
Jeugdrechthank - Maatregelen ten aanzien
van minderjarigen- Behoud in het milieuPrestatie van opvoedkundige offilantropische
aard- Aard- Werking in de tijd.
307

Jeugdbescherming
Jeugdrechthank - Maatregelen ten aanzien
van minderjarigen- Voorhereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - Prestatie
van opvoedkundige of filantropische aard Aard - Gevolg - Aanwijzingen van schuld
307
- Vermoeden van onschuld.

L

Tegemoetkomingen- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd Draagwijdte- Recht- Herziening- Draagwijdte.
294

Mindervaliden
Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende
tegemoetkoming - Recht - Herziening Amhtshalve herziening - Voorwaarden Begrip - Begunstigde- Wijziging- Wijziging van de wet- Tegemoetkoming- Mschaffing- Vermindering.
294

Mindervaliden
Tegemoetkomingen-Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd Onmiddellijke werking- Administratieve heslissing - Toestand waarop twee wetgevingen
van toepassing zijn - Gevolg.
294

Mindervaliden
Integratietegemoetkoming - Ministeriele
heslissing - Beroep - Arheidsrechthank Bevoegdheid - Beperking.
391

Misbruik van vertrouwen
Bestanddelen- Precaire overdracht- Inpand274
geving.

Levensonderhoud
Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Overeenkomst- Kinderen- WijzigingVoorwaarden.
389

Loon
Allerlei - Schorsing arheidsovereenkomst Arheidsongeschiktheid- Vergoeding- Carensdag - Sectoriele collectieve arheidsovereenkomst- Carentievergoeding- Aard- Gevolg.
393

M
Mach ten
Rechterlijke Macht - Grondwet (1994), art.
159- Wettigheid- Toetsing- Ziekte- en
invaliditeitsverzekering- Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische
medewerkets - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen- Verplichtingen- Administratieve controle- Inhreuken -Administratieve
sancties- Administratieve geldhoeten- Wet
- Overeenstemming.
364

Machtsoverschrijding
Aangifte- Vordering tot vernietiging- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
404

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Mishruik van
vertrouwen- Precaire overdracht- lnpandgeving.
274

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en :moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Straftoemeting Motivering- Criminele ingesteldheid- Draagwijdte.
297

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet- Algemeen- Strafhaarheid- Meerdere heklaagden- Vrijspraak
- Hoger heroep van het openhaar ministerie
heperkt tot een vrijspraak- Gevolg.
303

Misdrijf
Toerekenhaarheid- Natuurlijke personenAlgemeen reglement op de technische eisenOpenhare weg - Bezigen van voertuig Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon.
241

Misdrijf
Toerekenhaarheid- Rechtspersonen- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
243

8 Monumenten en landschappen (Behoud van)
Bescherming van een landschap vergoeding- Voorwaarden.

Schade320

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Vertraging in de uitvoering - Strafbeding Wettelijkheid.
428

Overeenkomst

0
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Oorzaak - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband- Wettigheid- Toetsing van
het Hof.
399

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Oorzaak- Verkeersongeval- Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan geoorloofd op de
plaats waar het voertuig onregelmatig geparkeerd stond - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
399

Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Vertraging in de uitvoering - Gedeeltelijke uitvoering - Strafbeding- Bevoegdheid van de
rechter.
428

Overeenkomst
Einde - Gerechtelijke ontbinding - Duurcontract - Ontbinding
Gevolgen Datum - Uitzondering.
426

Overeenkomst
Einde- Huurovereenkomst- Gerechtelijke
ontbinding - Hoger beroep - Schorsende
werking - Gevolg.
426

Onaantastbare beoordeFng door de feiten·
rechter
· Rechtbanken
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte- Belastingplichtige
- Inlichting - Draagwijdte - Gevolg. 410

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers- Rechterlijke beslissing- Gerechtsbrief- Kennisgeving- Datum
- Toezending.
359

Onderzoek in strafzaken
Opsporingsonderzoek- Verhoor van de verdachte- Vereiste.
245

Onderzoek in strafzaken
Onderzoeksrechter - Verhindering- Vervanging- Voorwaarde.
248

Onderzoeksrechter
Vervanging - Voorwaarden.

346

Openbaar ministerie
Onafhankelijkheid- Hoger beroep- Beoordelingsbevoegdheid- Beoordeling door de rechter.
303

Openbare orde
Mindervaliden - Tegemoetkomingen.

292

Openbare orde
Rechterlijke organisatie - Rechtscollege Samenstelling - Vroegere kennisname Verbod.
333

Oplichting
Bestanddelen

Leugenachtige bewering.
300

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming- Bepaling van de bijdrage in onderhoud en opvoeding
van de kinderen- Wijziging- Voorwaarden.
389

R

Burgerlijke zaken - Algemeen- Conclusies
- Laattijdige mededeling- Heropening van
de debatten.
289

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtscollege - Omvang - Betwisting - Openbare
or de - Mindervaliden- Tegemoetkomingen.
292

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Feiten en
redenen- Ambtshalve aanvulling- Voorwaarden.
327

Rechtbanken
Strafzaken - Stra:!Vordering - Openbaar
ministerie- Onafhankelijkheid- Hoger beroep
- Beoordelingsbevoegdheid
Beoordeling
303
door de rechter.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 Artikel 6.1 - Strafzaken - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Deskundigenonderzoek - Tegenexpertise - Onmogelijkheid ingevolge het deskundigenonderzoek
280
- Gevolg.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1- Onpartijdigheid van de rechter- Hof
van beroep - Samenstelling - Magistraat
belast met een gerechtelijk onderzoek in aanverwante zaak - Regelmatigheid.
303

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1- Wapengelijkheid- Eerlijk procesMeerdere beklaagden- Vrijspraak- Verschillende behandeling - Hoger beroep van
het openbaar ministerie beperkt tot een vrijspraak - Gevolg.
303

9 Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6 -Art.
6.1 - Meerdere beklaagden- VrijspraakVerschillende behandeling - Hoger beroep
van het openbaar ministerie beperkt tot een
vrijspraak - Herkwalificatie - Gevolg. 303

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2 - Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen- Voorbereidende rechtspleging- Behoud in het milieu
- Prestatie van opvoedkundige of filantropische aard - Aard- Gevolg- Aanwijzingen
van schuld- Vermoeden van onschuld. 307

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.2- Voorlopige hechtenis- HandhavingBevel tot aanhouding- Motivering- Vermoeden van onschuld - Eerbiediging. 385

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8 Recht op eerbiediging van het prive-levenOnderzoek in strafzaken - Bloedstaal 280
Toestemming van de betrokkene.

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.2- Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bevel tot aanhouding
- Motivering- Vermoeden van onschuldEerbiediging.
385

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Arbeidshof - Samenstelling - Raadsheer in sociale zaken Vroegere kennisname - Sociale rechter Nietigheid.
333

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken- Rechtscollege - Samenstelling- Vroegere kennisname - Verbod Nietigheid.
333

Rechterlijke organisatie
Strafzaken- Onderzoeksrechter- Vervanging- Voorwaarden.
346

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst -.- Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaakGeen fout - Rechterlijk gewijsde dienaangaande - Gevolg.
347

Rechtsbeginselen (Algemene)
Verbod op iemand dwang uit te oefenen Strafzaken- Deskundigenonderzoek- Bloedstaal met toestemming - Draagwijdte. 280

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van behoorlijk bestuur- Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Forfaitaire grondslagen van aanslag - Wijziging
in overleg met bedrijfsgroepering na indiening van aangifte - Gevolg.
323

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Conclusies - Laattijdige mededeling- Heropening van de de batten.
289

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Feiten en redenen Ambtshalve aanvulling- Voorwaarden. 327

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken- Opdracht van de rechter
- Beslissing- Rechtsgrond- Geen aanvoering door partijen Partijen geen gelegenheid tot tegenspraak - Gevolg.
415

Recht van verdediging
Strafzaken - Deskundigenonderzoek - TeGevolg.
genexpertise - Onmogelijkheid
280

Recht van verdediging
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Bevel
tot aanhouding - Handhaving - Ernstige
aanwijzingen van schuld- Anonieme getuige.
414

Recht van verdediging
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Beslissing - Grondslag - Gegeven - Recht
van verdediging- Miskenning- Voorwaar410
den.

Redenen van de vonnissen en arresten ·
Geen conclusie- Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissing waarin toepassing wordt gemaakt van
een wettelijke bepaling - Geen vaststelling
dat de voorwaarden voor de toepassing ervan
vervuld zijn.
322

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Aanranding van de eerbaarheid met geweld of
bedreigingen- Veroordeling- Aan te wijzen
wetsbepalingen.
334

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Feiten
en redenen- Ambtshalve aanvulling- Voorwaarden.
327

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten- Burgerlijke rechtsvordering - Politierechtbank
- Beslissing- Onderzoeksmaatregel- Hoger
beroep- Correctionele rechtbank- Vonnis
- Verwijzing naar de politierechtbank Beslissing van die rechtbank - Onbevoegdheid - Geen rechtsmiddel.
423

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht-Allerlei-Verzachtende omstandigheden- Toelaatbaarheid- Werking in
detijd.
277

10 Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht-Allerlei- Verzachtende omstandigheden- Verkrachting- Buitenvervolgingstelling-Pogingtotverkrachting-Herkwalificatie
- Voltrokken verkrachting- Gevolg. 277

Straf
Andere straffen - Art. 31 Sw. - Ontzetting
van de uitoefening van rechten- Opzettelijk
toebrengen van slagen- Verschoonbare doodslag- Herhaling- Ontzetting- Wettigheid.
424

Straf

s
Slagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen
van slagen- Verschoonbare doodslag- Herhaling - Ontzetting van de uitoefening van
rechten- Wettigheid.
424

Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Toelaatbaarheid- Werking in de
tijd- Bevoegdheid- Regeling van rechtsgebied.
277

Strafvordering
Algemeen - Meerdere beklaagden - Vrijspraak - Hoger beroep van het openbaar
ministerie beperkt tot een vrijspraak- Gevolg.
303

Sociale zekerheid
Werknemers - Schorsing arbeidsovereenkomst - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Carensdag - SectoriiHe collectieve
arbeidsovereenkomst
Carentievergoeding
393
- Aard - Gevolg.

Stedebouw
Hers tel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde- Dwangsom- Gemachtigde ambtenaar- Geen burgerlijke partijGeldigheid.
276

Straf
Algemeen. Straf en Maatregel. WettigheidMotivering - Feiten gepleegd na de in de
dagvaarding bedoelde periode.
402

Straf
Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring- Vordering openbaar ministerie. 242

Straf
Andere straffen- Bij zondere verbeurdverklaring :.._ Vermogensvoordelen uit het misdrijf
-Kosten verbonden a an het misdrijf- Begroting der vermogensvoordelen - Bevoegdheid
van de rechter.
242

Straf
Andere straffen- Verbeurdverklaring- Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen- Misdrijfgepleegd doorrechtspersoon
- Vermogensvoordelen rechtstreeks door de
rechtspersoon verkregen.
373

Straf
Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzetting van de uitoefening van rechten - Aard
- Wettigheid- Voorwaarde.
420

T
Taalgebruik
Bestuurszaken - Plaatselijke diensten Brussel-Hoofdstad- Door de betrokkene gebruikte taal - Begrip.
408

Terugvordering van het onverschuldigd betaalde
Inkomstenbelastingen- Rechten. tenuitvoerlegging en voorrechten van de ·schatkist Niet geregistreerde aannemer- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte inhoudingen
- Verzuim- Eigen geldmiddelen- Verval
- Teruggave.
256

Terugvordering van het onverschuldigd betaalde
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Administratieve controle - Niet teruggevorderde
prestaties - Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid
- Misdrijf- Tijdstip.
362

u
Uitlevering
Overmaken van overtuigingsstukken - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken- Verzoek aan BelgieRecht om de gevraagde rechtshulp te weigeren - Onderzoek betreffende feiten waarvoor
de verdachte in Belgie wordt vervolgd B~;Jtekenis van het voorbehoud.
378

v

Straf
Andere straffen - Artikel 31 Sw. - Ontzetting van de uitoefeningvan rechten- Opschorting van de veroordeling - Ontzetting 420
Wettigheid.

Straf
Andere straffen- Art. 31 Sw.- Ontzetting
van de uitoefening van rechten - Aard Wettigheid- Voorwaarde.
424

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde) - Aanvang - Ziekte- en
invaliditeitsverzekering - Administratieve
controle - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Niet teruggevorderde
prestaties - Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid
- Misdrijf- Tijdstip.
362

-11
Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Allerlei - Opschorting - Ontzetting van de
uitoefening van rechten- Wettigheid. 420

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Ontzetting van de uitoefening
van rechten - Onwettigheid
Cassatie.
420

Verwijzing na cassatie

niets uitstaande heeft met het bevel tot aanhouding.
406

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Ernstige aanwljzmgen van
schuld - Anonieme getuige.
414

Voorlopige hechtenis
Verlenging van de termijnen - Cassatieberoep- Neerlegging van een memorie Termijn - Verzoek tot uitstel - Gevolgen.
316

Strafzaken - Ontzetting van de uitoefening
van rechten - Onwettigheid ~ Cassatie.
424

Voorlopige hechtenis

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Voorlopige hechtenis

Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter wettig verhinderd en vervangen
- Voorlopige hechtenis - Handhaving Cassatieberoep - Cassatiemiddel- Ontvankelijkbeid.
386

Vonnissen en arresten
Algemeen - Openbaarheid van de terechtzitting- Vaststelling.
405

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Interpretatie Begrippen- Andere rechtstak.
274

Allerlei - Samenhang- Toepassing.

283
248

Voorlopige hechtenis
Allerlei - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de schending
van art. 149 Gw.
406

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Beslissing van de eerste rechter - Beslissing conform de conclusie van een partij - Hoger
beroep van die partij - Belang - Ontvankelijkbeid.
350

Vreemdelingen

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei - Datum van uitspraak - Proces-verbaal terechtzitting van
verdaging voor uitspraak - Proces-verbaal
terechtzitting van uitspraak- Voor eensluidend verklaard afschrift der uitspraak- Ver·243
schrijving.

Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten
- Reglementering- Voorlopige tewerkstelling
- Administratieve maatregel - Gevolg. 270

w
Waters

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Motivering - Ernstige aanwijzingen van schuld - Bewijskracht van de akte.
406

Bescherming van de oppervlaktewateren Aansprakelijkbeid van het Waalse Gewest.
317

Wegverkeer

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Ernstige aanwrJzmgen van
schuld - Toezicht van het Hof- Grenzen.
247

Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Art. 2 - Art. 2.29 Betalend parkeren.
246

Wegverkeer

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Bevel tot aanhouding- Motivering- Vermoeden van onschuld- Eerbiediging.
385

WegverkeeersreglementvanOl-12-1975-Reglementsbepalingen - Art. 27 - Art. 27ter Betalend parkeren.
246

Wegverkeer

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Motivering.

Onmiddellijke aanhouding - Begrip.

386

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Eerste handhaving - Onderzoeksgerecht- Opdracht- Toetsing- Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding Motivering van dat bevel- Bewijskracht van
de akte.
406

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Eerste handhaving - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Opdracht Toetsing - Regelmatigheid van het bevel tot
aanhouding - Cassatiemiddel - Middel dat

Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Art. 59- Art. 59.10Autosnelweg - Vaststellingen van de politie
- Wettigheid- Voorwaarden.
341

Wegverkeer ·
Allerlei - Algemeen reglement op de technische eisen - Openbare weg - Bezigen van
voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke
persoon.
241

Werkloosheid
Recht op uitkering- Wachttijd- Overgang
van stelsel- Arbeidsdagen- Gelijkstelling
330
- Ziekte-uitkering.

- 12
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Sociale
wetten- lnbreuk- Burgerlijke veroordeling
- Bijkomende sanctie - Vergoeding aan
R.S.Z.- Benevens administratieve sanctieOpeenvolging van wetten na plegen van feiten.
267

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Misdrijf- Verzachtende omstandigheden - Toelaatbaarheid- Bevoegdheid
277
- Regeling van rechtsgebied.

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte.
292

Wetten. Decreten, Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte - Mindervaliden Tegemoetkomingen- Recht- HerzieningDraagwijdte.
294

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Onmiddellijke werking- Mindervaliden- Tegemoetkomingen- Administratieve beslissing- Toestand waarop twee wetgevingen van toepassing zijn - Gevolg. 294

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Wettigheid van besluiten en verordeningenZiekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering- Zorgverstrekkers- Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten
- Verpleegkundigen-Verplichtingen- Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties- Administratieve geldboeten
-Wet- Overeenstemming.
364

z
Ziekte· en invaliditeitsverzekering
Algemeen- Administratieve controle - Onverschuldigd betaalde - Terugvordering Niet teruggevorderde prestaties - Verzeke-
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ringsinstelling - Boeking - Administratiekosten- Nalatigheid- Misdrijf- Tijdstip.
362

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen·- VeJ.jaring- Termijnen (Aard.
Duur. Aanvang. Einde) - Aanvang- Administratieve controle- Onverschuldigd betaalde
- Terugvordering - Niet teruggevorderde
prestaties - Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid
362
- Misdrijf- Tijdstip.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding- Arbeidsovereenkomst - Schorsing - Carensdag - Sectoriele collectieve arbeidsovereenkomst Carentievergoeding - Aard - Gevolg. 393

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers
- Paramedische medewerkers- Kinesitherapeuten- Verpleegkundigen- Verplichtingen- Administratieve controle- Inbreuken
- Administratieve sancties - Administratieve geldboeten - Aard.
364

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers
- Paramedische medewerkers- Kinesitherapeuten- Verpleegkundigen- Verplichtingen- Administratieve controle- Inbreuken
- Administratieve sancties - Administratieve geldboeten- Wet- Overeenstemming.
364

Ziekte· en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering- Instellingen- Dienst
voor geneeskundige verzorging - Beheerscomite- Bevoegdheid- VerstrekkingenGeneeskundige verstrekkingen- Vergoeding
- Voorwaarden- Vasts telling- Technische
raad- Voorstel- Advies- Kinesitherapeuten
- Verpleegkundigen- Niet-bestaan- Gevolg.
416

