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3e KAMER- 9 juni 1997

1o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - BEROEPSPLICHTEN - AANSPRAKELIJKHEID - OPDRACHTGEVER- WERKEN- UITVOERINGCONTROLE - RAADGEVENDE OPDRACHTAANNEMER- KEUZE- WAARBORGEN- REGISTRATIE- NIET GEREGISTREERDE AANNE-

MER
2° HUUR VAN DIENSTEN- ARCHITECT
-AANSPRAKELIJKHEID- VERPLICHTINGENOPDRACHTGEVER- WERKEN- UITVOERING
- CONTROLE - RAADGEVENDE OPDRACHTAANNEMER- KEUZE- WAARBORGEN- REGISTRATIE - NIET GEREGISTREERDE AANNE-

MER
1o en 2° De architect, die verplicht is de op-

drachtgever advies te geven en bijstand te
verlenen moet hem deswege inlichten over
de regle'mentering inzake registratie van
aannemers en de mogelijke gevolgen
daarvan, en moet de registratie van de
aannemer bij het sluiten van en tijdens de
overeenkomst nagaan (1). [Art. 4, eerste lid wet 20 feb. 1939; art. 22 reglement ~an beroepsplichten, vastgesteld
door de N ationale Raad van de Orde der
Architecten en goedgekeurd bij K.B. 18
april 1985 (2).]
(''FRANCHE COMTE" B.VB.A. T. R.S.Z. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0114.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1995 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 4 van de wet van 20 februari 1939
(1) Zie A. DELVAUX en D. DESARD, "Le contrat
d'entreprise de contraction", in Rep. not., deel IX,
hoek VIII Brussel, 1991, nr. 64; PH. FLAMME en
M.A. FLA~ME, Le contrat d'entreprise, Brussel,
1991, nr 48 in fine; P. RIGAUX, Le droit de
l'architecte, Brussel, 1993, nr. 295.
(2) B.S., 8 mei 1985, p. 6577.
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op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect en 22 van het doo_r de
N ationale Raad van de Orde der archltecten vastgestelde Regle_ment van beroep~:
plichten, algemeen verbmdend v~rklaard blJ
koninklijk besluit van 18 apnl 1985 tot
goedkeuring van het door de Nationale
Raad van de Orde der architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten,

doordat het arrest de door eiseres tegen de laatste drie verweerders inges~_elde
vordering tot tussenkomst en tot VriJWaring afwijst, op grand dat : "1. De (laatste
drie verweerders) terecht betogen dat de
eerste rechters hen ten onrechte aansprakelijk hebben gesteld en hebben veroordeeld om (eiseres) te vrijwaren tegen alle
veroordelingen die tegen haar en tegen de
R.V.A. mochten worden uitgesproken, 2. Artikel 22 van het Reglement van beroepsplichten van architecten weliswaar preciseert dat de architect de opdrachtgever
bijstaat in de keuze van de aannemer met
het oog op de verwezenlijking van he~ _ontwerp in de beste voorwaarden naar PTIJS .~n
kwaliteit en dat hij de aandacht van ZlJn
client vestigt op de waarborgen die de aannemer biedt, maar onder "waarborgen"
dient te worden verstaan de beroepsbekwaamheid van de ondernemer, dat wil
zeggen zijn kennis _;ran de bouwkunst. en
zijn financiele mogelijkheden. 3. De arbeidsauditeur in dat verb and naar het Franse
Hofvan cassatie verwijst, dat beslist heeft
dat het aan de architect staat om aan zijn
client een ondernemer voor te stellen, die
de nodige waarborgen biedt om zijn bouwproject tot een goed einde te brengen, wat
impliceert dat de techni~~he bekwaan:heid en de financiele mogeliJkheden van die
ondernemer moeten worden onderzocht (. ..).
4. De plicht van de architect om zijn client,
de opdrachtgever, te informeren,. ~dvie~ _en
leiding te geven, moet op redehJke WlJze
worden verstaan, in verhouding tot de opleiding en de reele bekwaamheden van de
architect : zo zijn de door de rechtbank vermelde voorbeelden weinig overtuigend, aangezien het hier gaat om wettelijke bepalingen die betrekking hebben op het
gebouw zelf en die het verruimen en uitbreiden van de raadgevende opdracht van
de architect tot zuiver juridische aangelegeriheden, die inzonderheid het aannemersstatuut betreffen, niet kunnen rechtvaardigen. 5. De architect immers de technische
en niet de juridische raadgever van de
opdrachtgever is, zodat h~j in beginsel
niet kan worden verphcht om de
opdrachtgever in te. ~ic~ten over _diens verplichtingen zoals ZlJ mt de socmle zeker-
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heidswetten voortvloeien, meer bepaald de
verplichtingen die de opdrachtgever moet
nakomen, als hij een beroep doet op een
niet geregistreerde aannemer (. .. )",
terwijl de architect, krachtens artikel 4
van de wet van 20 februari 1939 die het
monopolie van het beroep van architect instelt en hem een adviesplicht oplegt, en
krachtens artikel 22 van het reglement van
beroepsplichten, de aandacht van de opdrachtgever niet aileen moet vestigen op de
beroepsbekwaamheid van de aannemer en
diens financiele mogelijkheden, maar ook
op het bestaan van de reglementering inzake registratie, en moet nagaan of de opdrachtgever moet verzoeken om na te gaan
of de aannemer bij het opstellen van de
overeenkomst geregistreerd is en ofhij tijdens de uitvoering ervan geregistreerd is
gebleven; het arrest, dat de adviesplicht
van de architect beperkt tot de controle van
de beroepsbekwaamheid en de financiele
mogelijkheden van de aannemer, als regel stelt dat de architect de opdrachtgever niet moet inlichten over zijn verplichtingen, wanneer hij een beroep doet op een
niet geregistreerde aannemer en beslist dat
hij de registratie van de met zijn client contracterende aannemers niet moet nagaan,
bijgevolg de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat uit artikel 4, eerste lid, van de wet van 20 februari
1939 op de bescherming van de titel en
van het beroep van architect volgt dat
de architect verplicht is om advies te
geven en bijstand te verlenen aan de
opdrachtgever, die wettelijk verplicht
is een beroep te doen op de architect
om de plannen van werken, waarvoor
een bouwvergunning vereist is, op te
stellen en toe te zien op de uitvoering ervan;
Dat de verplichtipg van de architect om de opdrachtgever bij te staan
in de keuze van de aannemer, inzonderheid opgelegd bij artikel 22 van het
reglement van beroepsplichten, goedgekeurd en verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 18 april 1985,
onder meer wordt nagekomen door de
aandacht van de opdrachtgever te vestigen op de waarborgen welke de aannemer moet bieden;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de architect, die verplicht is de opdrachtgever advies te geven en bij-
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stand te verlenen, hem deswege moet
inlichten over de reglementering inzake registratie van aannemers en de
mogelijke gevolgen daarvan, en de registratie van de aannemer bij het sluiten van en tijdens de overeenkomst
moet nagaan;
Overwegende dat het arrest, nu het
beslist dat de architect, bij ontstentenis van een bijzondere overeenkomst,
geen controle hoeft uit te oefenen op de
registratie van de met zijn client contracterende aannemers, voornoemde
wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door eiseres tegen de tweede, derde en vierde
verweerder ingestelde vordering tot
tussenkomst en vrijwaring en over de
kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de
helft van de kosten en houdt de overige kosten aan, laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
9 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter -,- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Draps en De
Bruyn.
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1° AMBTENAAR -

AMBTENAAR (RIJK) BEZOLDIGINGSREGELING - MINISTERIES -

HOF VAN CASSATIE

Nr. 265

PERSONEEL- VERGOEDINGEN EN TOELAGEN
VAN ALLE AARD - TEGEMOETKOMING RECHT -AMBT- UITOEFENING- ONDERBREKING- DUUR- BEREKENING.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN- VORM- STUKKEN
- VERWEERDER- ADVOCAAT BIJ HET HOF
VAN CASSATIE.

1o In geval van onderbreking van de ambts-

uitoefening, is de toelage die aan een personeelslid der ministeries wordt verleend
en die kan worden toegekend voor het verrichten van prestaties welke niet als normaal kunnen worden beschouwd, in de
regel alleen verschuldigd als die onderbreking niet Zanger duurt dan dertig
werkdagen en voor de ambtenaar geen
verlies van zijn recht op wedde meebrengt;
de duur van die onderbreking moet worden berekend rekening houdend met de
oorzaak van de onderbreking, die dezelfde moet zijn, maar niet op grand van
het al dan niet doorlopend karakter van
de onderbreking, nu zij niet noodzakelijk doorlopend moet zijn. (Art. 5 K.B. 26
maart 1965.)

2° In burgerlijke zaken kan het Hof geen
acht slaan op stukken die door verweerder of in zijn naam aan de griffie zijn gezonden zonder de tussenkomst van een
advocaat bij het Hofvan Cassatie (1).
(Art. 1098 Ger.W.)
("DE POST" AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF
T. HUYSMANSJ
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1995 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 5 van het koninklijk besluit van 26
maart 1965 houdende de algemene regelingvan de vergoedingen en toelagen van
alle aard toegekend aan het personeel der
ministeries,
doordat het arrest, met wijziging van het
beroepen vonnis, verweerders rechtsvor(1) Cass., 23 jan. 1995, A.R. nr. S.94.0084.F
(A.C., 1995, nr. 34).

627

dering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaart en eiser veroordeelt tot vergoeding van verweerder, die op 30 juni 1987
getroffen werd door een arbeidsongeval,
met opname in de basiswedde voor het tijdperk van volledige arbeidsongeschiktheid
van 1 tot 12 juli 1987 van de nachtpremies,
de premies wegens het uitblijven van een
ongeval, de exploitatie- en kaspremies, van
de interest tegen de wettelijke rentevoet en
de kosten, op grond dat: "13 .... artikel5
(van het koninklijk besluit van 26 maart
1965) bepaalt dat de toelage (die kan worden toegekend voor het verrichten van prestaties welke niet als normaal kunnen worden beschouwd) aileen verschuldigd is als
de onderbreking van de ambtsuitoefening
niet langer duurt dan dertig werkdagen en
voor de ambtenaar geen verlies van zijn
recht op wedde meebrengt; 14. aangezien
te dezen het tijdperk van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 13 oktober 1987 tot 3 januari 1988 meer dan dertig werkdagen heeft geduurd, de gevorderde
toelagen niet in de aan de betrokkene verschuldigde wedde kunnen worden opgenomen; 15. aangezien het andere tijdperk van
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid
van 1 juli 1987 tot 12 juli 1987 minder dan
dertig werkdagen bedraagt, voor de tegenovergestelde oplossing moet worden gekozen; de omstandigheid dat de tijdelijke volledige tijdperken van arbeidsongeschiktheid
door hetzelfde arbeidsongeval zijn veroorzaakt het hof immers niet kan doen afwijken van de duidelijke en precieze tekst van
het koninklijk besluit van 26 niaart 1965
die bijgevolg niet voor uitlegging vatbaar is;
16. dit hof overigens in zijn arrest van 20
september 1995 terecht erop heeft gewezen ... dat voormeld artikel5 het woord 'onderbreking' in het enkelvoud hanteert en
geen meervoud gebruikt, dat de tekst van
het besluit bijgevolg aileen betrekking heeft
op elke onderbreking, afzonderlijk genamen, van de ambtsuitoefening, en dat het
bijgevolg niet mogelijk is, tenzij men aan de
tekst van het besluit zaken toevoegt, te oordelen dat verschillende, niet doorlopende,
onderbrekingen van de ambtsuitoefening,
'de onderbreking of 'die onderbreking' uitmaken",

terwijl artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 bepaalt dat : " ... in
geval van onderbreking van de ambtsuitoefening, de toelage (die, krachtens artikel 4 van dat besluit, kan worden toegekend voor het verrichten van prestaties
welke niet als normaai kunnen worden beschouwd) aileen verschuldigd is ais die onderbreking niet langer duurt dan dertig
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werkdagen en voor de ambtenaar geen verlies van zijn recht op wedde meebrengt";
het arrest vaststelt dat de onderbreking
van de ambtsuitoefening te wijten aan het
arbeidsongeval waardoor verweerder op 30
juni 1987 werd getroffen, in totaal meer
dan dertig werkdagen heeft geduurd; uit de
tekst van voormeld artikel 5 helemaal niet
kan worden afgeleid dat de toelage verschuldigd is wanneer de onderbreking meer
dan dertig werkdagen heeft geduurd maar
bestaat uit verschillende tijdperken waarvan sommige minder lang hebben geduurd;
het gebruik van het woord "onderbreking"
in het enkelvoud niet kan betekenen dat de
onderbreking doorlopend moet zijn, zonder dat daarbij aan de wettekst een begrip wordt toegevoegd dat deze niet bevat; dat enkelvoud berust op de
noodzakelijke eenheid van de oorzaak van
de onderbreking bedoeld in genoemd artikel 5, nu de duur van dertig werkdagen
duidelijk niet in aanmerking kan worden
genomen voor de verschillende oorzaken .
van onderbreking die tijdens een loopbaan kunnen voorkomen : allerhande verloven, ziekten, ongevallen, enz ... ; artikel 5
van het koninklijk besluit van 26 maart
1965 zinloos zou worden en bedrog in de
hand zou worden worden gewerkt door het
veinzen van een sporadische werkhervatting, wat duidelijk indruist tegen de
wil van de wetgever, als men niet oordeelt
dat de onderbreking van de ambtsuitoefening die aan een bepaalde omstandigheid
te wijten is, in casu het arbeidsongeval van
30 juni 1987, in haar geheel moet worden
beschouwd, zodat de tijdperken van onderbreking moeten worden samengevoegd om
te bepalen of de totale duur van die onderbreking al dan niet meer dan dertig werkdagen bedraagt; het arrest, nu het erkent
dat verweerder recht heeft op de toelagen bepaald bij artikel4 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 tijdens de
periode van 1 tot 12 juli 1987, niettegenstaande het feit dat de totale duur van de
onderbreking van zijn ambtsuitoefening te
wijten aan het arbeidsongeval van 30 juni
1987, meer bedraagt dan dertig werkdagen, het recht op die toelagen op onwettige wijze uitbreidt hoven de grens bepaald bij artikel 5 van voornoemd
koninklijk besluit (schending van artikel 5
van het koninklijk besluit van 26 maart
1965):

Overwegende dat ingevolge artikel
5 van het koninklijk besluit van 26
maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toela-
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gen van alle aard toegekend aan het
personeel der ministeries, in geval van
onderbreking van de ambtsuitoefening, de toelage die, krachtens artikel 4 van dat besluit, kan worden toegekend voor het verrichten van
prestaties welke niet als normaal kunnen worden beschouwd, alleen verschuldigd is als die onderbreking niet
langer duurt dan dertig werkdagen en
voor de ambtenaar geen verlies van
zijn recht op wedde meebrengt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder tijdens twee tijdperken tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is geweest, van 1 juli 1987 tot
12 juli 1987 en van 13 oktober 1987
tot 3 januari 1988, waarbij beide aan
hetzelfde arbeidsongeval te wijten zijn;
dat het beslist dat de gevorderde toelagen, nude periode van 13 oktober
1987 tot 3 januari 1988 meer dan dertig werkdagen heeft geduurd, niet in
de wedde kunnen worden opgenomen;
dat het daarentegen voor de periode
van 1 juli 1987 tot 12 juli 1987, die
minder bedraagt dan dertig werkdagen, oordeelt dat die toelagen moeten worden toegekend, nu de tekst van
het besluit aileen betrekking heeft "op
elke onderbreking afzonderlijk" aangezien in die tekst ''het woord 'onderbreking' in het enkelvoud en niet in
het meervoud wordt gebruikt";
Overwegende dat, enerzijds, uit de
opzet van de reglementering blijkt dat
het enkelvoud is gebruikt omdat het
noodzakelijk om een en dezelfde reden van onderbreking moet gaan en,
anderzijds, niets erop wijst dat de Koning de toepassing van voormeld artikel 5 heeft willen beperken tot aileen de doorlopende onderbreking van
de ambtsuitoefening; Dat het arrest aldus, door te beslissen dat verweerder, in het geval van een onderbroken onderbreking van de ambtsuitoefening, recht had op de toelagen
bepaald bij artikel 4 van het voormeld koninklijk besluit van 26 maart
1965 voor het tijdperk van de onderbreking dat niet meer dan dertig werkdagen bedraagt, de in het middel aangewezen bepaling schendt;

1~-
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ·zonder acht te
slaan op de door verweerder verzonden stukken, die niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie zijn neergelegd, vernietigt het bestreden arrest,
in zoverre het eiser veroordeelt om
verweerder te vergoeden voor het tijdperk van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 1 juli 1987 tot 12
juli 1987, met opname in de basiswedde van de nachtpremies, de premies wegens het uitblijven van een ongeval, de exploitatie- en kaspremies,
en eiser in de interesten op de verschuldigde bedragen veroordeelt; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel16 van de wet van 3 juli 1967,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
9 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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1° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR

EN
VAN HET WERK (BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS)BESTAAN- WERKPLAATS - BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLLIKE
ZAKEN- FEITELIJKE GRONDSLAG- BESTREDEN BESLISSING - ONJUISTE UITLEGGING.

1o Een plaats is niet Zanger de werkplaats
in de zin van art. 8, § 1, tweede lid,

Arbeidsongevallenwet, wanneer de werknemer, na zijn werk, er zonder wettige reden Zanger dan normaal blijft en er niet
meer onder het gezag van zijn werkge-

[ _
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ver staat (1). (Art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet.)
2° Feitelijke grondslag mist het middel dat
op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust (2).
(SOUKA
T. AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF "DE POST")
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1995 gewezen
door het Arbeidshof te Luik (3);
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecoiirdineerde Grandwet, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1322,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek, 8 van de wet
van 10 april1971 op de arbeidsongevallen, 2, inzonderheid derde lid, 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, van de artikelen 1, 2, 32, 33, 34 (inzonderheid § 2, A, 9°) van de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven, 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden
van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar
en van het werk, 1, 2, 3 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk,
1, A, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, v66r de wijziging ervan bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 14 september 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van
(1) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1997, I, nr.
266.
(2) Cass., 17 nov. 1988, A.R. nr. 7848 (A.C.,
1988-89, nr. 160), met cone!. adv.-gen. Janssens
de Bisthoven, in Bull. en Pas., 1989, I, nr. 160.
(3) De voorziening werd ingediend op 28 november 1996.

c _ __
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de .Regie der Posterijen en 20, inzonderheid § 3, van de wet van 6 juli 1971, zoals het van kracht was v66r de opheffing ervan bij artikel 151, § 1, 17', van de wet van
21 maart 1991;
doordat het arrest, met wijziging van het
beroepen vonnis van 7 februari 1994, eis":~S rechtsvordering bij gebrek aan beWIJS van een ongeval op de weg naar het
werk ongegrond verklaart, op grond "dat
het dossier in zijn laatste stand vol
onduidelijkheden en tegenstrijdigheden
staat"; dat aldus de verklaring van mevrouw Ketelslegers, namelijk dat mevrouw
Souka rond 17.30 uur met haar contact had
o:pgenomen om, na ~et ongeval, op haar
kinderen te passen, m tegenspraak is met
het uur van het ongeval dat de heer Souka
twee uur later in zijn telefoongesprek met
de rijkswacht van Leuven opgegeven had·
dat ook zijn vrouw, in de tekst van het te~
legram dat zij diezelfde avond naar De Post
verstuurd heeft, verklaarde het uur van het
ongeval niet _nauwkeurig te kunnen opgeven, a~?gez1en haar ec.htgenoot aan gedeeltehJk geheugenverhes leed; dat hieraa~ moet worden toegevoegd dat Europeassistance beweert op 13 juli 1990 om 18.35
uur een telefonische oproep te hebben gekregen voor het verongelukte voertuig en
onmiddellijk in actie te zijn gekomen; dat
d~ heer Souka bovendien niet bewijst dat
hiJ andere dan persoonlijke redenen had om
in het _l~!J:untcentrum te blijven hangen,
waar hiJ nog rond 16.10 uur, ten minste een
uur nadat hij zijn uur van vertrek op het
werk, namelijk 15.18 uur, in de prikklok
had geregistre~rd,.?o~ door collega's is opgemerkt, terwiJl hiJ ZIJn werkgever niet op
de hoogte.had gebracht van het feit dat hij
had afgez1en van de halve dag verlof die hij
op 13 juli 's o.chtends gevraagd had; dat, gelet op het fe1t dat de verklaringen blijven
uiteenlopen, hoewel de debatten tot tweemaal toe zijn heropend en gelet op het feit
dat de verklaringen van eiser zelfniet kunnen gelden als vermoedens (Cass. 3de K.
7219, Sebok t/ Zurich), het niet ten genoege van recht is bewezen dat er tussen
het einde van de werkdag en het tijdstip
van het ongeval, dat onbepaald blijft geen
tijdsverschil is geweest waarvan de d~ur de
erkenning van het ongeval als een ongeval op de weg naar en van het werk uitsluit, ;;tu het. _be grip normaal traject noodzake.hJkerWIJS ~oet worden gedefinieerd
met machtnemmg van ruimte en tijd; dat
het verwezen vonnis bijgevolg moet worden gewijzigd",
terwijl, eerste onderdeel, het bewijs dat
het ongeval heeft plaatsgevonden op het
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traject dat de werknemer moet afleggen om
zich van zijn verblijfplaats te begeven naar
de plaats waar hij werkt, weliswaar moet
worden geleverd door de werknemer maar
zodra dat bewijs geleverd is, het ~an de
sch~denaar van de bij de wet bepaalde vergoedin~en en/of !:ente, staat om, als eiser op
excepbe, te beWIJzen dat het traject door de
omwe~ of de onderbreking niet langer normaalis; het te dezen vaststond niet werd
betwist en trouwens door het ~iet beroepen vonnis van de Arbeidsrechtbank te
Luik van 16 mei 1991 werd vastgesteld dat
het litigieuze ongeval, wat de plaats betre~t, zich had voorgedaan op het normale
traJect tussen de plaats waar eiser werkt en
diens verblijfplaats, daar het zich voordeed "op de autosnelweg Brussel-Luik ter
hoogt~ van Heverlee, ~,et name ter ho~gte
van kllometerpaal 9,2 ; het arrest eisers
rechtsvordering evenwel verwerpt op grond
dat hij .niet bewijst dat "hij ander~ dan persoonhJke redenen had om in het Muntcentrum te blijven haugen, waar hij nog
rond 16.10 uur, ten minste een uur nadat
hij ~~jn uur van v.ertrek op het werk, na~ehJk 15.18 uur, m de prikklok had gereg~streerd, door collega's is opgemerkt terwijl hij zijn werkgever niet op de h~ogte
ha~ gebracht van het feit dat hij had afgezien van de halve dag verlof die hij op 13
juli 's ochtends gevraagd had", en "het niet
ten genoege van recht is bewezen dat er
tussen het einde van de werkdag en het
tij.~stip van .~et ongeval, dat onbepaald
bhJft, geen tiJdsverschil is geweest waarvan de duur de erkenning van het ongeval als een ongeval op de weg naar het
werl~ uitsl:t;tit," het arrest aldus de bewijslast m stnJd met de wet omkeert, door eiser te verplichten het bewijs te leveren van
het feit dat hij het traject niet had onderbroken, terwijl het aan verweerder stand te
bewijzen dat voornoemd traject was on~erbroken, zodat het geen normaal traJe~t meer was (schending van de in het
m1~del aange~even bepalingen, inzonderheid de artikelen 1315, inzonderheid
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek)· het arrest op zijn minst dubbelzinnig is n'u uit de
motivering niet kan worden opgemaakt
welke partij volgens het arbeidshofhet bewijs moet leveren van het feit dat het traject, waarop het ongeval zich heeft voorgedaan, onderbroken werd in de tijd; het
arrest 'Yegens die dubbelzinnigheid niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van artikel149 van de gecoordineerde
Grondwet);
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vierde onderdeel, het arrest, nu het erop werkplaats is wanneer hij, na zijn
wijst dat eiser niet bewijst dat "hij an- werk, er zonder wettige reden landere dan persoonlijke redenen had om in ger dan normaal blijft en er niet meer
het Muntcentrum te blijven hangen, waar onder het gezag van zijn werkgever
hij nog rond 16.10 uur, ten minste een uur
nadat hij zijn uur van vertrek op het werk, staat;
Overwegende dat het arrest erop
namelijk 15.18 uur, in de prikklok had geregistreerd, door collega's is opgemerkt, ter- wijst dat eiser "nog rond 16.10 uur, ten
wijl hij zijn werkgever niet op de hoogte minste een uur nadat hij zijn uur van
had gebracht van het feit dat hij had af- vertrek, namelijk 15.18 uur, in de prikgezien van de halve dag verlof die hij op 13
juli 's ochtends gevraagd had", van oor- klok had geregistreerd, door collega's
deel is dat het traject werd onderbroken (in het Muntcentrum) is opgemerkt,
door het feit dat eiser, na zijn werk, op de terwijl hij zijn werkgever niet op de
werkplaats was gebleven, alvorens die te hoogte had gebracht van het feit dat
verlaten; het arrest, zelfs wanneer de kri- hij had afgezien van de halve dag vertiek in verband met de bewijslast (eerste lof die hij op 13 juli 's ochtends geonderdeel van het middel) en de bewijs- vraagd had";
voering (tweede en derde onderdeel van het
Overwegende dat uit die overwemiddel) buiten beschouwing wordt gelaten, door die overwegingen het wettelijk be- gingen volgt dat de appelrechters,
grip normaal traject miskent; het traject klaar en duidelijk en zonder de beimmers niet onderbroken kan worden nog wijslast te miskennen, beslissen dat eiv66r het werd aangevangen; het traject ser, toen hij na zijn vertrek uit het
vanaf de werkplaats normaal is, wanneer Muntcentrum door een ongeval werd
het volgt op de tijd die de werknemer op de getroffen, zich niet meer op het norwerkplaats heeft doorgebracht om er het male traject vanaf de werkplaats beovereengekomen werk te verrichten; het
traject niet ophoudt normaal te zijn wa:n- vond, aangezien het Muntcentrum valneer de werknemer langer op de werk- gens het arbeidshof geen werkplaats
plaats is gebleven; het arrest niet vast- meer was;
stelt dat eiser langer op de werkplaats is
Dat het onderdeel niet kan worden
gebleven om redenen die geenszins ver- aangenomen;
band hielden met de uitvoering van zijn
Wat het vierde onderdeel betreft:
werk; het arrest bijgevolg niet zonder het
wettelijk begrip normaal traject te misOverwegende dat het arbeidshof niet
kennen kon beslissen dat het traject niet beslist dat het normale traject is onbinnen de normale tijd was afgelegd, door- derbroken nog v66r het begonnen was;
dat de werknemer langer op de werkplaats
Dat aldus uit het antwoord op het
was gebleven (schending van de in het middel aangegeven bepalingen, en inzonder- eerste onderdeel blijkt dat het arbeidsheid van de in het middel aangegeven ar- hof beslist dat het traject niet nortikelen 8 van de wet van 10 april1971 en maal was, op grand dat de plaats van2, inzonderheid derde lid, 1·, van de wet waar eiser vertrokken is, niet langer
van 3 juli 1967) :
zijn werkplaats was, aangezien hij er
om persoonlijke redenen was blijven
hangen en niet meer onder verWat het eerste onderdeel betreft : weersters gezag stand;
Overwegende dat krachtens artiDat het onderdeel feitelijke grandkel 8, § 1, van de wet van 10 april slag mist;
1971 op de arbeidsongevallen, onder
de weg naar en van het werk moet
Om die redenen, verwerpt de voorworden verstaan het normale traject
dat de werknemer moet afieggen om ziening; gelet op artikel 16 van de wet
zich van zijn verblijfplaats te bege- van 3 juli 1967, veroordeelt verven naar de plaats waar hij werkt, en weerster in de kosten.
omgekeerd;
9 juni 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de
Overwegende dat de werkplaats h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslagvoor de werknemer niet langer een gever : mevr. Charlier- Gelijkluidende

HOF VAN CASSATIE

632

conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Simont en De
Bruyn.

Nr. 267
3e KAMER - 9 juni 1997

1o ,ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS- BEWIJS - PLOTSELINGE GEBEURTENIS - LETSEL- OORZAKELIJK VERBAND - VERMOEDEN - TEGENBEWIJS RECHTBANKEN- BEOORDELING- OVERTUIGING.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS - WETTELIJK VERMOEDEN- ARBEIDSONGEVAL- PLOTSELINGE GEBEURTENIS - LETSEL - OORZAKELIJK VERBANDVERMOEDEN- TEGENBEWIJS - RECHTBANKEN- BEOORDELING- OVERTUIGING.

1 o en 2° Het bij art. 9 Arbeidsongeuallenwet geuestigde vermoeden volgens hetwelk er een causaal verband is tussen de
plotselinge gebeurtenis en het letsel, is
weerlegd wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het letsel niet door het ongeual is veroorzaakt (1). (Art. 9 Arbeidsongevallenwet; art. 1352 B.W.)
(PAQUAY T. AXA BELGIUM N.V:)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0184.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1996 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 en, voor zover nodig, van de artikelen 1315 en 1352, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek,
(1) Cass., 19 okt. 1987, A.R. nr. 5739 (A. C.,
1987-88, nr. 98), motivering; zie Cass., 27 juni
1983, A.R. nr. 3906 (ibid., 1982-83, nr. 600).
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doordat het arrest het bestreden vonnis bevestigt waarbij het verslag van de
gerechtelijk deskundige was bekrachtigd en
de door eiser ingestelde rechtsvordering
niet gegrond was verklaard, zulks op de
volgende gronden: "artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat zodra de getroffene het letsel en
de plotselinge gebeurtenis die het letsel kan
hebben veroorzaakt aanwijst, het letsel vermoed wordt door het ongeval te zijn veroorzaakt. In casu heeft het hof bij arrest
van 28 mei 1990 definitiefvoor recht gezegd dat (eiser) voormeld bewijs heeft geleverd en bijgevolg het in voornoemd artikel 9 bedoelde vermoeden geniet. Ret in
artikel 9 van de wet van 10 april 1971 bedoelde vermoeden kan nochtans worden
weerlegd, met dien verstande dat het tegenbewijs niet op een volstrekte zekerheid maar wel op de, in de huidige stand
van de medische wetenschap, hoogst mogelijke graad van waarschijnlijkheid moet
steunen (... ). Herhaaldelijk is beslist dat het
letsel door het ongeval is veroorzaakt wanneer dat de oorzaak of althans een van de
oorzaken ervan is, en dat een ongeval een
van de oorzaken van het letsel is wanneer daardoor het normale verloop van een
vroegere ziekte van de getroffene verergert ofwordt versneld. (... )In casu is de gerechtelijk deskundige, nadat hij gehandeld had overeenkomstig de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek, tot de slotsom gekomen dat het in de huidige stand van de
medische wetenschap onmogelijk te zeggen valt dat er een causaal verband is tussen het arbeidsongeval (van eiser) en zijn
hartinfarct van dezelfde dag, en dat voornoemd infarct een toevallige gebeurtenis is
zonder verband met het arbeidsongeval van
24 oktober 1984. Daaruit hebben de eerste rechters terecht afgeleid dat (verweerster) aldus het vermoeden bedoeld in
artikel 9 van voornoemde wet van 10 april
1971 heeft weerlegd en zo het tegenbewijs heeft geleverd. De kritiek van dokter Claude, medisch adviseur van betrokkene, slaat bijna uitsluitend op een
verkeerde inschatting van het verloop van
de toestand (van eiser) en op de periodes en
de bedragen van de vergoeding, terwijl de
feiten van 24 oktober 1984, bij gebrek aan
causaal verband, niet als arbeidsongeval
aangemerkt kunnen worden en het derhalve nutteloos is de - eveneens overbodige- kritiek op de door de deskundige
vastgestelde vergoeding te onderzoeken.
Voormelde kritiek van dokter Claude brengt
geen enkel nieuw gegeven aan dat in strijd
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is met de bevindingen van de gerechtelijk deskundige die klaar en duidelijk het
causaal verband tussen stress en infarct
verwerpt. De omstandigheid dat het ziekenfonds (van eiser) hem meer dan 66 pet.
invaliditeit heeft toegekend en dat het ministerie van Sociale Voorzorg hem een invaliditeit van 80 pet. toekent is evenmin
doorslaggevend, daar de ongeschiktheid
geen gevolg is van de feiten van 24 oktober 1984. Weliswaar heeft de rechtbank terecht erop gewezen dat de deskundige had
moeten verklaren dat het infarct een toevallige gebeurtenis is zonder verband met
de plotselinge gebeurtenis (en niet met het
arbeidsongeval), maar het is zonneklaar dat
die kritiek enkel op de terminologie slaat
en aan de zaak zelf niets kan veranderen. De verwijzing naar het arrest van dit
hofvan 4 september 1992 (Regie der Posterijen tJ Comet, A.R. nr. 18.620/91) is niet
terzake dienend, daar de gerechtelijk deskundige in dat geval erop had gewezen dat
het causaal verband tussen de plotselinge
gebeurtenis en het letsel hem "volstrekt
aanvaardbaar leek" terwijl de deskundige in casu elk causaal verband uitsluit.
In het verslag van 15 juni 1995 van dokter Fontaine staat weliswaar dat het causaal verband tussen de plotselinge gebeurtenis en het infarct (van eiser) heel
waarschijnlijk vaststaat maar het advies
van de door de eerste rechters aangewezen gerechtelijk deskundige moet worden
verkozen hoven het advies van de medisch
adviseur van een der partijen, te meer daar
de eerste cardioloog is en de tweede, die
geen cardioloog is, verwijst naar literatuur over stress en hartziekten, onder meer
naar het werk van Selye, terwijl de eerste eveneens verwijst naar het werk van
Selye (zie pagina 11 van het verslag) wat
bevestigt dat hij zijn advies met volledige
kennis van zaken heeft uitgebracht. Herhaaldelijk is trouwens beslist dat kritiek op
een gerechtelijk deskundigenverslag niet
relevant is zodra, zoals in casu, blijkt dat
de deskundige voldoende informatie heeft
ingewonnen of dat hij na contact met de
medische adviseurs van de partijen ofna
overleg met hen, zijn objectief en weloverwogen oordeel heeft neergelegd in nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende
conclusies. (... ). De opdracht van een gerechtelijk deskundige houdt precies in dat
hij tussen twee voorhanden zijnde standpunten kiest en een gewone afWijkende beoordeling van de medisch adviseur (van eiser) waarbij geen nieuw gegeven wordt
aangebracht, is voor het (arbeids)hof geen
reden om de conclusies van de deskun-
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dige te verwerpen of een nieuw gerechtelijk deskundigenonderzoek te bevelen. Het
hoger beroep is niet gegrond en het bestreden vonnis moet worden bevestigd",

terwijl krachtens artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel,
een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het
letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed
wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt;
het arbeidshof, in de in het middel weergegeven motivering de redenen uiteenzet
waarom het meent, met bevestiging van het
bestreden vonnis, het deskundigenverslag
te moeten bekrachtigen; het infarct van eiser blijkens dat verslag een toevallige gebeurtenis is zonder verband met het arbeidsongeval van 24 oktober 1984; die
conclusie onlosmakelijk verbonden is met
de onderliggende motivering : "In de huidige stand van de medische wetenschap
valt het onmogelijk te zeggen dat er een
causaal verband is tussen het arbeidsongeval (van eiser) en zijn hartinfarct van dezelfde dag"; het arbeidshof, nu het ten onrechte stelt dat het tegenbewijs van het in
artikel 9 van de wet van 10 april1971 bedoelde wettelijke vermoeden "niet op een
volstrekte zekerheid maar wel op de, in de
huidige stand van de medische wetenschap,
hoogst mogelijke graad van waarschijnlijkheid" moet steunen, zijn overtuiging
aangaande het ontbreken van een causaal verband tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel niet kenbaar maakt,
maar impliciet doch onmiskenbaar, in strijd
met de wet genoegen neemt met de "in de
huidige stand van de medische wetenschap,
hoogst mogelijke graad van waarschijnlijkheid" zoals de deskundige had geconcludeerd:

Overwegende dat artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 bepaalt dat, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van het letsel, een
plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het
letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval te zijn
veroorzaakt;
Overwegende dat het in die wetsbepaling bedoelde vermoeden weerlegd wordt wanneer de rechter ervan
overtuigd is dat het letsel niet door het
ongeval is veroorzaakt;
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Overwegende dat, hoewel het
arbeidshof de mening heeft weergegeven van de deskundige volgens wie
''het in de huidige stand van de medische wetenschap onmogelijk te zeggen valt dater eeri causaal verband is
tussen het arbeidsongeval (van eiser) en zijn hartinfarct van dezelfde
dag", uit de in het mid del weergegeven overwegingen van het arrest blijkt
dat de appelrechters de bevindingen
van die deskundige luidens welke
"voornoemd infarct een toevallige gebeurtenis is zonder verband met het
arbeidsongeval van 24 oktober 1984"
zonder voorbehoud hebben aangenomen;
Dat het arbeidshofvoorts de motivering overneemt van de eerste rechter die dezelfde mening heeft gegrond
op andere bevindingen van de deskundige namelijk dat "stress erikel invloed heeft bij atherosclerose met een
belangrijke vernauwing van de kransslagaders; (... ) dat het in het geval van
(eiser) niet bewezen is dat hij v66t zijn
infarct aan atherosclerose leed";
Dat de appelrechters bijgevolg onmiskenbaar beslissen dat het tegenbewijs van het wettelijk vernioeden,
namelijk dat het letsel niet door de
aangegeven plotselinge gebeurteilis is
veroorzaakt, is geleverd;
Dat het middel riiet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, veroordeelt verweerster in de
kosten.
9 juni 1997 ~ 3e kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslag~
gever : mevr. Charlier - Gelijkluidende
conclusie Vim de h. Leclercq, advocaatgeneraai-Advocaten: mrs. Biitzler, Gem~
ger en Simont.
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3e KAMER - 9 jun.i i997
SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDIGEN- SOCIAAL STATUUT- BIJDRAGEN- BEREKENING- GRONDSLAG- ZELFSTANDIGE
BEROEPSWERKZAAMHEID- VROEGERE UITOEFENING- WINSTEN OF EATEN- INKOMSTEN NA DE VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE
STOPZETTING VAN DIE WERKZAAMHEIDACHTERSTALLIG HONORARIUM.

De winsten of baten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door
de genieter, onder meer de inkomsten die
worden behaald of vastgesteld na de volledige en definitieve stopzetting van die
werkzaamheid, zoals achterstallig honorarium, zijn niet onderworpen aan de bijdragen waarvan sprake is in het sociaal
statuut van de zelfstandigen (1). [Art. 3,
§ 1, eerste en tweede lid, en 11, §§ 1 en
2, Sociale-zekerheidswet Zelfstandigen
(2); artt. 20, 4•, en 31, 2•, W.I.B. (1964)
(3).]
(CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES
DES CLASSE MOYENNES VZ.W. T. BOURS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97:0002.F)

HET HOF; - Gelet op het bestre- .
den arrest, op 11 juni 1996 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 3, irtzbnderheid § 1 (aangev1,1ld bij
het koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967 en gewijzigd bij de wet van 24
december 1976 eri dus v66r de wijziging ervan bij de wet van 30 maart 1994) en 11,
(1) Vgl. Cass., 25 inaart 1991, A.R. hr. 8935
(A.C., 1990-91, nr. 393).

(2) Art. 3, § 1, na de wijziging ervan bij wet 24
dec. 1976, en art. 11, §§ 1 en 2, na de wijziging ervan bij wet 30 dec. 1988. Vgl. art. 3, § 1, na de
wijziging ervan bij wet 30 maart 1994, en art 11,
§§ 1 en 2, na de wijziging ervan bij wet 26 jimi
1992, inzortderheid art. 11, § 2, tweede lid.
(3) Zte art.
W.I.B. (1992).

23, § 1, 3°, en 28, eerste lid, 2•,

=~==---L- ~

-==~=
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inzonderheid §§ 1 en 2 (gewijzigd bij de wet
van 9 juni 1970 en wat § 1 betreft, bij de
wet van 6 februari 1976, en wat § 2 betreft, bij de wet van 20 december 1974, de
wet van 6 februari 1976 en de wet van 30
december 1988, en dus v66r de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992) van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, van de artikelen 20
(laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 1990)
en 31 (laatst gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980) van het bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 gecotirdineerde
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(v66r de opheffing ervan bij het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992),
doordat het Arbeidshof te Luik, na het
principaal beroep gegrond te hebben verklaard, de oorspronkelijke, bij apptdconclusie uitgebreide vordering, verwerpt
en eiseres in de kosten van eerste aanleg en
hoger beroep vero<irdeelt op de volgende
gronden : "Krachtens het toen van kracht
zijnde artikel 3 van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967, w<irdt geacht, tot
bewijs van het tegendeel, zich in de voorwaarden tot onderwerping aan het sociaal
statuut van de zelfstandigen te bevinden,
ieder persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel20, 1", 2", b of c, of
3", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Krachtens artikel 11 van voornoemd koninklijk besluit worden de bijdragen van de onderworpenen uitgedrukt
in een percentage van de bedrijfsinkomsten. Onder bedrijfsinkomsten moet worden verstaan de beroepsinkomsten die de
onderworpene als zelfstandige heeft genoten. Eerst komt het erop uit te maken of de
bijdragen rnoeten worden berekend op
grond van aile inkomsten die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten, zoals
ZOU kunnen WOrden afgeleid uit artikelll,
dan wel aileen op grond van de in artikel
3 bedoelde inkomsten. Het Hofvan cassatie was in zijn arrest van 25 maart 1991
blijkbaar van oordeel dat artikel 3 van het
koninklijk besluit een omschrijving gafvan
de bedrijfsinkomsten diemoeten meetel~
len bij de berekening van de bijdragen, het
overwoog namelijk het volgende: 'overwegende dat uit de vergelijking van die bepalingen (artikel 3 en artikelll) volgt dat
de bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut der zelfstandigen verschuldigd zijn op voorwaarde dat de bedrijfsinkomsten die een zelfstandige als dusdanig
heeft genoten, niet aileen zijn vastgesteld
overeenkomstig de wetgeving betre:ffende
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de inkomstenbelastingen, maar ook voortvloeien uit de vaste uitoefening van een
zelfstandige werkzaamheid in de loop van
het refertejaar'. Het staat immers vast dat
aile in artikel3 bedoelde inkomsten, namelijk winsten uit landbouw-, nijverheidsof handelsbedrijveri, van lasthebbers van
vennootschappen, inkomsten van werkende vennoten en baten van vrije beroepen, ten aanzien van de belastingen geacht worden betrekking te hebben op het
jaar v66r het aanslagjaar, wat niet het geval is met de in artikel20, 4", van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.)
bedoelde baten en winsten die worden omschreven als betrekking hebbend op een
zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door de genieter. Die
inkomsten zijn niet vermeld in artikel 3
van het koninklijk besluit nr. 38. Uit die
overweging heeft het Hof van cassatie afgeleid dat de inkomsten die krachtens artikel 20 van het Wetboek van de Ink<imstenbelastingen geacht werden in de loop
van een welbepaald jaar, in casu het
refertejaar, te zijn behaald de grondslag van
de bijdragen vormden. De honoraria die een
jaar te laat zijn betaald, worden, gelet op
artikel 20 van het Wetboek van de Inkornstenbelastingen, wat dat betreft, geacht betrekking te hebben op het jaar waarin ze
zijn ontvangen. Het Hof preciseert dus wel
degelijk dat de grondslag van de bijdragen vastgesteld wordt bij artikel 3 van het
koninklijk besluit nr. 38 dat de inkomsten van zelfstandigen voor een welbepaald
belastingjaar vaststelt. Het Hofvan cassatie stelt vast niet alleen dat de inkomsten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door de genieter niet
voortvloeien uit de vaste uitoeferiing van
een zelfstandige werkzaamheid in de loop
van het refertejaar maar bovendien dat
noch in enige bepaling van het koninklijk
besluit nr. 38 noch in enige andere bepaling enig vermoeden voorkomt dat zij daaruit voortvloeien. Anderzijds zijn krachtens het toen van kracht zijnde artikel 31
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de in artikel 20, 4, bedoelde winsten en baten onder meer die welke worden behaald of vastgesteld na de voiledige
en definitieve stopzetting van de vroegere uitoefening van de beroepswerkzaamheid. Het kan dus niet worden betwist dat
achterstallige honoraria inkomsten zijn die
werden behaald tijdens een jaar v66r het
fiscaal refertejaar. In zijn laatste overweging verklaart het Hof vari cassatie het volgende : "Winsten en baten die betrekking
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hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend
door de genieter, onder meer de meerwaarden uit de volledige en definitieve
stopzetting, zijn niet onderworpen aan de
bijdragen waarvan sprake is in het sociaal stat'uut der zelfstandigen". Achterstallige hon'or~tria, voor zover ze betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd
uitgeoefend in het geval van de volledige en
definitieve stopzetting van de uitoefening
van een vrij beroep, hoeven dus niet te worden gevoegd bij de bedrijfsinkomsten die als
grondslag dienen voor de berekening van de
bijdragen. ( ... ) In casu spreekt het nochtans vanzelf dat de onderworpene zijn beroep van advocaat verder uitoefent en dat
de achterstallige honoraria hem in die hoedanigheid verschuldigd waren. Het jaar
1988 kan niet eveneens het begin van een
zelfstandige beroepswerkzaamheid zijn.
Niettemin wijzigen die gegevens geenszins de grondslag voor de berekening van
de bijdragen. Aileen het belastingbestuur
is immers bevoegd om het bedrag vast te
stellen van de bedrijfsinkomsten die voortvloeien uit de beroepswerkzaamheid die
door de zelfstandige tijdens een jaar werkelijk werd uitgeoefend en de arbeidsgerechten kunnen een mogelijke fout van
dat bestuur slechts verbeteren wanneer zij
geen betrekking had op het bedrag van de
inkomsten, op de omschrijving ervan (in
casu, bedrijfsinkomsten) en op de - totale of afzonderlijke belasting (... ). De achterstallige honoraria werden afzonderlijk en
niet in hun geheel belast en moeten dus
worden geacht behaald of vastgesteld te
zijn na de volledige en definitieve stopzetting van een vrij beroep door (verweerder). De arbeidsgerechten zijn, zelfs ingeval het belastingsbestuur een fout heeft
begaan, niet bevoegd om dat feit te wijzigen waardoor de achterstallen niet in aanmerking kunnen worden genomen voor de
berekening van het bedrag van de bijdragen",

terwijl volgens artikelll, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen, de bij dragen van de onderworpenen uitgedrukt worden in een percentage van de bedrijfsinkomsten; volgens artikel 11, § 2, zoals het in casu
toepasselijk is, dus v66r de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992, onder
bedrijfsinkomsten in de zin van § 1 dienen te worden verstaan de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de
bedrijfsuitgaven en -lasten en eventueel
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met de bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als
zelfstandige heeft genoten, vermeerderd
volgens de modaliteiten bepaald door de
Koning, met het bedrag van de bijdragen
bedoeld in de artikelen 12 en 13 (eerste lid),
en de berekening van de voor een bepaald
jaar verschuldigde bijdragen geschiedt op
basis van de bedrijfsinkomsten in de zin
van het vorig lid, die betrekking hebben op
het aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar het tweede kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de
bijdragen verschuldigd zijn (tweede lid); de
sociale bijdragen voor het jaar 1991 dus in
onderhavig geval berekend moesten worden op grond van de bedrijfsinkomsten van
het jaar 1988; artikel 3, § 1, eerste lid, van
het voomoemde koninklijk besluit nr. 38 bepaalt dat onder zelfstandige verstaan wordt
ieder natuurlijk persoon die in Belgie een
beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst
of door een statuut verbonden is; uit de vergelijking van die bepalingen volgt dat de
bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut der zelfstandigen, verschuldigd zijn op voorwaarde dat de bedrijfsinkomsten, die een zelfstandige als dusdanig
heeft genoten, niet aileen zijn vastgesteld
overeenkomstig de wetgeving betreffende
de inkomstenbelastingen, maar ook voortvloeien uit de vaste uitoefening van een
zelfstandige werkzaamheid in de loop van
het refertejaar; verweerder in casu, zoals
het arbeidshofvaststelt, voor hetjaar 1988
aan de belastingen in de hoedanigheid van
werkend vennoot netto-inkomsten ten bedrage van 440.694 frank had aangegeven
alsook baten en winsten van een vroegere
werkzaamheid ten bedrage van 2.012.999
frank die in feite honoraria waren welke gefactureerd waren v66r 31 december 1987,
toen verweerder het fiscaal statuut van beoefenaar van een vrij beroep had, maar die
later werden betaald; die honoraria waarvan sprake is in artikel20, enig lid, 4", van
het (oude) Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het in casu van toepassing is, dus "wins ten of baten (zijn) die betrekking hebben op een zelfstandige
beroepswerkzaamheid die voorheen werd
uitgeoefend door de genieter of door de persoon waarvan hij de rechtverkrijgende is"
en waarvan meer bepaald sprake is in artikel31, enig lid, 2", van voomoemd (oud)
wetboek, zoals het in casu van toepassing
is, en volgens hetwelk de in artikel20, 4",
bedoelde winsten en baten die "zijn welke
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worden behaald of vastgesteld na die stopzetting en voortkomen van de vroegere uitoefening van de beroepswerkzaamheid"; het
arbeidshof terecht erop wijst dat de honoraria die een jaar te laat zijn betaald, dus
gelet op artikel20 (en artikel 31, enig lid,
2°) van het (oud) Wetboek van de Inkomstenbelastingen worden geacht betrekking te hebben op het jaar waarin zij ontvangen zijn; de in 1988 ontvangen
achterstallige honoraria dus niet aileen inkomsten zijn die conform de wetgeving betre:ffende de inkomstenbelasting zijn vastgesteld maar ook voortvloeien uit de vaste
uitoefening van een zelfstandige werkzaamheid die, m.b.t. tot de sociale bijdragen voor het jaar 1991, werden verkregen in de loop van het refertejaar; die
achterstallige honoraria derhalve onderworpen zijn aan de bijdragen waarvan
sprake is in het sociaal statuut van de zelfstandigen, ongeacht of ze al dan niet los
van de inkomsten die in de loop van het
jaar 1988 in de hoedanigheid van werkend vennoot verkregen zijn, belast werden; het arbeidshof derhalve niet wettig het
hoger beroep gegrond en de oorspronkelijke vordering niet gegrond kon verklaren (schending van de in de aanhefvan het
middel aangegeven wettelijke bepalingen):

Overwegende dat artikelll, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bepaalt dat de bijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in een
percentage van de bedrijfsinkomsten;
dat artikel 11, § 2, inzonderheid preciseert dat onder bedrijfsinkomsten
dient te worden verstaan die welke
vastgesteld zijn overeenkomstig de
wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als
zelfstandige heeft genoten; dat volgens artikel 3, § 1, eerste lid, van het
voornoemde koninklijk besluit onder
zelfstandige verstaan wordt ieder natuurlijk persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde
waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is;
Overwegende dat uit de vergelijking van die bepalingen volgt dat de
bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut der zelfstandigen, ver-
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schuldigd zijn op voorwaarde dat de
bedrijfsinkomsten die een zelfstandige als dusdanig heeft genoten, niet
aileen zijn vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen, maar ook voortvloeien uit de vaste uitoefening van
een zelfstandige werkzaamheid in de
loop van het refertejaar;
Overwegende dat, hoewel de winsten of baten die betrekking hebben op
een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend
door de genieter, luidens artikel20, 4°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) wel degelijk bedrijfsinkomsten zijn in de zin van die
wetgeving en hoewel de in artikel20,
4°, bedoelde winsten ofbaten, krachtens artikel31, 2°, van dat wetboek,
die zijn welke worden behaald of vastgesteld na de stopzetting van de zelfstandige beroepswerkzaamheid en
voortkomen van de vroegere uitoefening van die werkzaamheid, zij, per
definitie, niet voortvloeien uit de vaste
uitoefening van een zelfstandige werk~aamheid in de loop van het referteJaar;
Overwegende derhalve dat de winsten ofbaten die betrekking hebben op
een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend
door de genieter, onder meer de inkomsten die worden behaald of vastgesteld na de volledige en definitieve
stopzetting van die werkzaamheid,
niet zijn onderworpen aan de bijdragen waarvan sprake is in het sociaal
statuut van de zelfstandigen;
Overwegende dat het arbeidshof, nu
het beslist dat de achterstallige honoraria, die door het bestuur afzonderlijk werden belast en dus geacht werden verkregen of vastgesteld te zijn na
de volledige en definitieve stopzetting van de uitoefening van een vrij
beroep door verweerder, niet in aanmerking dienen te worden genomen bij
de berekening van de sociale bijdragen, de voornoemde bepalingen correct toepast;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Btitzler en
Kirkpatrick.

Nr. 269
2e KAMER - 11 juni 1997

1o CASSATIEBEJWEP- STRAFZAKENTERMLJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- ONDERZOEKSGERECHTEN- BEGRIP.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN-

BE-

VOEGDHEID - GESCHILLEN- BEGRIP.

5o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING- RAADKAMER- BESCHIKKING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING- BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -

REGELING VAN RECHTSPLEGING- RAADKAMERBESCHIKKING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK -AFZONDERLIJKE
BESCHIKKING- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

dat de verdachte v66r de eindbeslissing
heeft ingesteld tegen een arrest van de ka-
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mer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, de verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst (1). (Art.
416 Sv.)

2° Een geschil inzake bevoegdheid in de zin
van art. 416 Sv. bestaat, wanneer wordt
aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een ander rechtscollege
heeft toegeeigend, waardoor een geschil
over rechtsmacht kan ontstaan dat alleen door regeling van rechtsgebied kan
worden beeindigd (2).
3° en 4o Geen geschil inzake bevoegdheid in
de zin van art. 416, tweede lid, Sv., is de
bewering, voor de onderzoeksgerechten,
dat de vervolgingen niet ontvankelijk waren, daar het dossier onvolledig was en de
procedure ernstige onregelmatigheden vertoonde.
5° en 6° Niet vatbaar uoor hager beroep is
de afzonderlijke en met redenen omklede
beschikking van de raadkamer die, bij de
regeling van de rechtspleging door verwijzing naar de correctionele rechtbank,
beslist dat de verdachte in hechtenis blijft
(3). (Artt. 26, § 3, en 30, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)

(KILl C)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0736.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
(1) Cass., 11 sept. 1991, A.R. nr. 9381 (A.C.,
1991-82, nr. 17), 11 mei 1994, A.R. nr. P.94.0419.F,
en 31 mei 1994, A.R. nr. P.93.0458.N (ibid., 1994,
nrs. 232 en 273), 15 okt. 1996, A.R. nr.
P.96.1150.N (ibid., 1996, nr. 383); zie Cass., 26
juni 1996, A.R. nr. P.96.0561.F (ibid., 1996, nr.
261).
(2) Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0536.F
(A.C., 1995, nr. 242).
(3) Cass., 8 mei 1991, A.R. nr. 9108 (A C., 199091, nr. 465); 11 sept. 1991, vermeld in noot 1, en
27 juni 1995, A.R. nr. P.95.0761.N (ibid., 1995, nr.
337).

-
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A. In zoverre het arrest uitspraak
doet over de beschikking tot verwijzing van eiser naar de correctionele
rechtbank:
Overwegende dat krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, het beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en
arresten van onderzoek eerst openstaat na het eindarrest of het eindvonnis, behalve wanneer de voorziening gericht is tegen beslissingen
inzake bevoegdheid;
Overwegende dat er een bevoegdheidsgeschil bestaat in de zin
van artikel 416, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, wanneer aangevoerd wordt dat een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft toegeeigend,
waardoor een geschil over rechtsmacht
kan ontstaan dat alleen door regeling van rechtsgebied kan worden
beeindigd;
Overwegende dat eiser voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling aanvoerde dat de vervolgingen niet ontvankelijk waren, daar
het dossier onvolledig was en de procedure door ernstige onregelmatigheden aangetast was;
Overwegende dat eiser in dat verweermiddel de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten niet betwistte;
dat het bestreden arrest bijgevolg een
voorbereidend arrest en een arrest van
onderzoek is;
Dat de voorziening, nu zij v66r de
eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het arrest uitspraak
doet over het hoger beroep tegen de
beschikking tot handhaving van de
voorlopige hechtenis :
Overwegende dat het arrest het hoger beroep tegen die beslissing niet
ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis geen enkel recht van hoger beroep to,ekent aan de verdachte die in
staat van hechtenis verwezen wordt
naar de correctionele rechtbank, nu

__[
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voornoemde zijn voorlopige invrijheidstelling kan vragen door een verzoekschrift te richten aan de geadieerde
rechtbank;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen in acht zijn genomen en dat de beslissing geen
onwettigheid bevat waardoor eiser kan
worden benadeeld;
Om die redenen, ongeacht de memorie, die geen verband houdt met de
ontvankelijkheiq van de voorziening,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
11 juni 1997 - 2• kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal-Advocaat :'mr. Mayence, Charleroi.
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2°

KAMER-

11 juni 1997

1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
-ALGEMEEN- ONTVANKELIJKHEID- WETSING VAN FEITELIJKE GEGEVENS.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD- TOEZICHT VAN HET HOF- GRENZEN.

1o Niet on-tvankelijk is het middel dat het

Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens te toetsen, waarvoor het niet bevoegd is (1).

zo

l.v.m. met de ernstige aanwijzingen van
schuld beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig art. 30
Wet Voorlopige Hechtenis, kennis neemt
van het hager beroep tegen de in art. 21
van die wet bedoelde beschikking, zich ertoe na te gaan of ze bestonden zowel op

(1) Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1659.F
(A.C., 1993, nr. 544).
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het ogenblik waarop het bevel tot aanhouding is verleend als op dat van de uitspraak; binnen de perken van de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis reikt
het toezicht van het Hof niet verder; het
strekt zich a.m. niet uit tot de wettigheid van de daden van onderzoek, op
grand waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat er ten aanzien van de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestonden (2). (Artt. 21
en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(KAOUKABI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0746.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, krachtens het bepaalde in de artikelen 16, § 5, 21, § 5,
en 30, § 4, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, de
rechter die beslist tot handbaving van
de voorlopige hechtenis, het bestaan
van ernstige aanwijzingen van schuld
moet vaststellen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dater dergelijke aanwijzingen
voorhanden zijn, nu het, naast de in de
memorie weergegeven redenen, vermeldt dat "de ernstige aanwijzingen
van schuld tegen verdachte onder
meer voortvloeien uit de talrijke, in het
dossier opgenomen verklaringen van
drugsverslaafden die verdachte als
hun drugsdealer aanwijzen (... ); dat de
door het instituut voor hygiene en epidemiologie verrichte analyse van de in
(2) Cass., 15 april1992, A.R. nr. 9879 (A. C.,
1991-92, nr. 442), 22 dec. 1993, vermeld in noot
1, met noot J.F.L., 4 dec. 1996, A.R. nr.
P.96.1497.F (ibid., 1996, nr. 484), en 19 feb. 1997,
A.R. nr. P.97.204.F, supra, nr. 97; vgl. Cass., 17
mei 1994, A.R. nr. P.94.0658.N (ibid., 1994, nr.
246), en 1 april1997, A.R. nr. P.97.414.F, supra, nr. 170.
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zijn wagen genomen monsters de aanwezigheid van cannabis, hero'ine en cafei:ne aan het licht bracht";
Overwegende dat het middel, nu het
steunt op de bewering dat de aldus
verkregen getuigenverklaringen
slechts mogelijk waren door de aangeklaagde onwettigheid, een onderzoek van feitelijke gegevens zou vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd
is;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 juni 1997 - 2• kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal- Advocaat : mr. A. Krywin, Brussel.

Nr. 271
1e KAMER - 13 juni 1997

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLLJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN ¥nE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- VERWEERDERS- ONDERSCHEIDEN BESLISSINGEN - VOORZIENING GERICHT TEGEN EEN
BESLISSING- VEROORDELING TOT DE KOSTEN- BELANG.

2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
- MODELCONTRACT- VERHAAL VAN DEVERZEKERAAR- PERSOON DIE NIET VOLDOET
AAN DE WETTELIJKE VOORWAARDEN- BEGRIP.
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VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING) W.A.M.VERZEKERING- MODELCONTRACT- WETSOVERTREDING- VERHAAL VAN DE VERZEKE-

RAAR.

4° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 8 -ARTIKEL 8.2, 3'BESTUURDER VAN BROMFIETS- VERVOER
VAN DUOZITTER- WETSOVERTREDING- VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - MODELCONTRACT- VERBINDENDE KRACHT.

1o Als een voorziening alleen gericht is te-

gen een beslissing die niet alle verweerders betreft, heeft de eiser toch het vereiste belang tegenover de anderen als hij
in alle kosten veroordeeld werd (1).

2°, 3° en 4° De rechter die vaststelt dat de
verzekerde niet in het bezit was van het
vereiste attest voor het besturen van een
bromfiets en niet de vereiste leeftijd van
achttien jaar had bereikt voor het vervoeren van een duozitter en niettemin oordeelt dat het feit dat een duozitter plaats
had genomen op zijn voertuig niet medebrengt dat een regresvordering toegelaten zou zijn, miskent de verbindende
kracht van de tussen partijen gesloten
verzekeringsovereenkomst (artikel25, 6'
van het modelcontract), die de verzekeraar een recht van verhaal verleent op de
verzekerde, "wanneer het motorrijtuig op
het ogenblik van het ongeval bestuurd
wordt door een persoon die niet voldoet
aan de voorwaarden door de Belgische
wet en reglementen voorgeschreven om
dat motorrijtuig te mogen besturen", nu
dit beding geen enkele andere toepassingsvoorwaarde stelt (2). (Art. 8.2.3° Wegverkeersreglement; art. 1134 B.W.)
(1) De voorziening van eiseres was aileen gericht tegen de beslissing waarbij haar regresvordering tegen haar verzekerde werd afgewezen en niet tegen haar veroordeling, solidair met
haar verzekerde, tot schadevergoeding van het
slachtoffer van het ongeval, waarvoor haar verzekerde aansprakelijk werd gesteld. Het O.M., dat
een middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, overeenkomstig art. 1097 Ger.W., had opgeworpen, was nl. ook van oordeel dat, in geval
van vernietiging op deze aldus beperkte voorziening, de veroordeling van eiseres in de kosten zou
vernietigd worden, doch met beperking tot de kosten in verband met deze regresvordering.
(2) Zie Cass., 4 sept. 1992, A.R. nr. 7847 (A. C.,
1991-92, nr. 590).

(ROYALE BELGE N.V. T. BLOMMAERS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0107.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over het door het Openbaar Ministerie ambtshalve opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, overeenkomstig artikel1097
van het Gerechtelijk Wetboek waarvan kennis werd gegeven aan de partijen : voor zover de voorziening gericht is tegen de verweerders sub 1, 2,
3 en 6 heeft eiseres geen belang :
Overwegende dat eiseres veroordeeld werd in aile kosten van het hoger beroep; dat zij derhalve het vereiste belang heeft;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het tweede onderdeel van het
tweede middel :
Overwegende dat artikel25, 6', van
de algemene voorwaarden van het tussen de partijen gesloten modelcontract
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering-motorrijtuigen bepaalt dat
de verzekeraar een recht van verhaal
heeft op de verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, ook op de
verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, "wanneer het motorrijtuig op
het ogenblik van het ongeval bestuurd
wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen
besturen"; dat dit beding geen enkele
andere toepassingsvoorwaarde stelt
dan de overtreding van de wet en de
reglementen;
Overwegende dat artikel 8.2.3' van
het Wegverkeersreglement de vereiste minimumleeftijd om een motorvoertuig te besturen op 18 jaar vaststelt; dat die leeftijd echter wordt
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Nr. 272

teruggebracht tot 16 jaar voor de bestuurders van bromfietsen, voor zover aileen de bestuurder het voertuig
berijdt;

Nr. 272

Dat daaruit volgt dat de bestuurder van een bromfiets die geen 18 jaar
is, deze reglementaire bepaling overtreedt wanneer hij een passagier vervoert;
Overwegende dat de appelrechter
vaststelt dat "(verweerster sub 5) niet
in het bezit was (van het vereiste attest) voor het besturen van een bromfiets (. .. ) en niet de vereiste leeftijd
(van 18 jaar) had voor het vervoeren
van een duozitter"; dat hij oordeelt
"dat het feit dat een duozitter plaats
had genomen op het voertuig niet
medebrengt dat een regresvordering
toegelaten zou zijn";
Dat het arrest zodoende de verbindende kracht van de tussen partijen
gesloten verzekeringsovereenkomst
miskent;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

1o ONVERDEELDHEID- DAAD VAN BE-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de
regresvordering van ~iseres ongegrond
verklaart en eiseres veroordeelt in de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen.
13 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle (3), advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en
Houtekier.

1e

KAMER-

13 juni 1997

HOUD- DAAD VAN VOORLOPIG BEHEERHANDELSHUUROVEREENKOMST - VERBREKING-AARD.

2° ONVERDEELDHEID- DAAD VAN BEBEER- DAAD VAN BESCIDKKING- HANDELSHUUROVEREE]\JKOMST- VERBREKING- VORDERING VAN EEN MEDE-EIGENAAR - ONTVANKELIJKHEID.

1 o De vordering tot verbreking van een

handelshuurovereenkomst is noch een
daad van behoud van het goed, noch een
daad van voorlopig beheer, die door de
mede-eigenaar alleen kan worden verricht (1). (Art. 577bis (2), § 5, tweede lid,

B.W.

.

2° In de regel geldt de bepaling dat an-

dere daden van beheer dan daden van
voorlopig beheer alsmede daden van beschikking, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars moeten geschieden, slechts tussen medeeigenaars; ten aanzien van de huurder
belet de ondeelbare aard van de handelshuurovereenkomst echter dat een medeeigenaar, zonder de andere medeeigenaars in zake te roepen, geldig de
verbreking van de huur kan vorderen (3).
(Art. 577bis (4), § 6, B.W.)
(MOLENAERS M., MOLENAERS Y. T. HELSEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0290.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1994 in hoger be~
roep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt;
(1) Zie Cass., 9 juni 19'78 (A. C., 1978, 1191).
(2) Dat artikel 577-2 werd ingevolge art. 1,
§ 1, van de wet van 30 juni 1994, in werking getreden op 1 augustus 1995.
(3) Zie Cass., 9 juni 1978 (A. C., 1978, 1191), en
10 okt. 1986, AR nr. 4838 (ibid., 1986-87, nr. 77).

(3) Zie evenwel voetnoot 1.

(4) Zie noot 3.
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Het instellen van een vordering in verOver het middel, gesteld als volgt :
breking
in laatstgenoemde hypothese duischending van artikelen 481, 484, 577bis
§ 5 en 6, 595, 1123, 1124, 1125, 1184, 1718, delijk strekt tot het instandhouden van het
en derhalve tot het beletten dat het
1741 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 3 goed
goed en het daarop betrekking hebbende eivan de Hypotheekwet van 16 december gendomsrecht
uit het vermogen verdwijnt,
1851, 6 van het Gerechtelijk Wetboek, 149
Te dezen eisers' vordering in huurvan de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994 en voor zoveel als nodig 97 van verbreking was gestoeld op de omstandigheid dat verweerders, in weerwil van de bede Grondwet v66r deze coordinatie,
dingen van de overeenkomst en van de
doordat het bestreden vonnis, recht- wetsbepalingen, zonder de toestemming
doende op het hoger beroep van verweer- van de verhuurders, aan het goed belangders en het incidenteel hoger beroep van ei- rijke werken uitvoerden, die bovendien de
sers, het hoger beroep tegen het vonnis van stabiliteit ervan in het gedrang brachten,
9 februari 1988 als onontvankelijk afwijst
Deze vordering zodoende duidelijk
en de hogere beroepen voor het overige ontvankelijk verklaart, doch zegt dat de zaak strekte tot het voorkomen van een drinthans niet in staat van wijzen is en de zaak gend verlies, en.derhalve in de gegeven omnaar de rol verwijst, na weliswaar reeds standigheden een daad van behoud of voorgeoordeeld te hebben dat een vordering tot lopig beheer in de zin van artikel 577 bis
huurverbreking een daad van beschik- § 5 van het Burgerlijk Wetboek uitmaakte,
king is, die de medewerking van alle meDeze stelling oak door eisers werd aandeeigenaars vereist, doch niet kan geoor- gehouden in hun beroepsconclusie, onderdeeld worden over de ontvankelijkheid van meer op pagina's 9 e.v., sub nr. 19 e.v.;
de vordering, nu nog niet vaststaat wie
zodat het bestreden vonnis niet wettig
eigenaar/medeeigenaar is van het pand,
kon beslissen dat de vordering tot huurterwijl de daad van beschildcing, zoals be- verbreking een daad van beschildcing is die
doeld in artikel 577bis, § 6 van het Bur- de medewerking van alle medeeigenaars
gerlijk Wetboek, deze is waardoor een roe- vereist (schending van artikelen 577bis,
rend of onroerend goed uit het vermogen § 5 en 6 en voor zoveel als nodig 481, 484,
van degene die deze handeling stelt, ver- 595, 1123,1124,1125,1184, 1718, 1741 van
dwijnt,
het Burgerlijk Wetboek, 1 en 3 van de
Zij derhalve, in de regel, de vervreem- Hypotheekwet), alleszins door te oordeding van een goed of van een waarde ver- len dat de vordering tot huurverbreking een
daad van beschikking was, zonder acht te
onderstelt,
slaan op de feitelijke gegevens van de zaak,
Het aangaan van een huurovereenkomst uitspraak doet bij wege van als regel gelaldus in de regel geen daad van beschik- dende beschikking (schending van artiking is, nu zij het vermogen van de con- kel 6 van het Gerechtelijk Wetboek) en niet
tracterende partij onaangetast laat, ten- wettig de vordering in onderhavige zaak
zij de overeenkomst zou zijn aangegaan kon aanzien als een daad van beschikvoor een langere periode dan negenjaar, al- king, die de medewerking van alle medeeithans volgens bepaalde auteurs,
genaars behoefde (schending van artikeDe vordering in verbreking van derge- len 577bis §§ 5 en 6, en voor zoveel als
lijke overeenkomst wegens het in gebreke nodig 481, 484, 595, 1123, 1124, 1125, 1184,
blijven van de wederpartij evenmin als een 1718, 1741 van het Burgerlijk Wetboek, 1
daad van beschikking kan worden aange- en 3 van de Hypotheekwet), bovendien niet
regelmatig met redenen is omkleed door na
zien,
te laten de gegevens, die eisers in hun
De verbreking van de overeenkomst im- beroepsbesluiten, o.m.op pagina's 8 en volmers voor gevolg heeft dat het gehuurde gende (sub nr. 19 e.v.), ter zake aanvoergoed, dat in het vermogen van de verhuur- den, te weerleggen (schending van artikeder behouden bleef, opnieuw ter vrije be- len 149 van de gecoordineerde Grondwet
schikking van laatstgenoemde wordt ge- van 17 februari 1994 en voor zoveel als nosteld,
dig 97 van de Grondwet v66r deze coordiZij bovendien veronderstelt dat de huur- natie):
der tekortkomt aan een of meerdere van de
Overwegende dat het bestreden vonop hem rustende verplichtingen, zoals de
verplichting om het gehuurde goed als een nis met de in het middel weergegegoed huisvader te gebruiken of de bestem- ven redenen het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
ming ervan te eerbiedigen,
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Overwegende dat het bestreden vonnis, anders dan het middel aanvoert,
acht slaat op de feitelijke gegevens van
de zaak en niet bij wege van algemene
als regel geldende beschikking uitspraak doet;
Overwegende dat de vordering tot
verbreking van een handelshuurovereenkomst noch een daad van behoud van het goed, noch een daad van
voorlopig beheer is in de zin van artikel 577bis, § 5, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, die door een
mede-eigenaar alleen kan worden verricht;
Dat de vordering tot verbreking van
de handelshuur overeenkomst immers niet ertoe strekt de zaak of haar
vruchten tegen plotse of voorbijgaande
voordelen te beschermen of plotse of
voorbijgaande voordelen niet voor de
zaak te laten verloren gaan, maar de
duur van de door de handelshuurovereenkomst die op het onverdeelde
pand betrekking heeft, te wijzigen en
met name die rechten vroeger tot
beeindiging te brengen op een wijze
die de andere mede-eigenaars, die mogelijk de huur langer wensen te behouden, aanbelangt;
Overwegende dat in de regel artikel 577bis, § 6, van het Burgerlijk
Wetboek slechts geldt tussen medeeigenaars; dat echter, ten aanzien van
de huurder, de ondeelbare aard van de
handelshuurovereenkomst belet dat
een mede-eigenaar, zonder de andere
mede-eigenaars in zake te roepen, geldig de verbreking van de huur kan
vorderen;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat een vordering tot verbreking van een huurovereenkomst
een daad van beschikking is die de
medewerking van alle mede-eigenaars
vereist;
Dat het bestreden vonnis zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 273

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
1S juni 1997 - 1" kamer- Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Geinger en De Gryse.

Nr. 27S
1e
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13 juni 1997

1° JEUGDBESCHERMING- KORT

GEDING- GEDING TOT ECHTSCHEIDING- VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGE KINDEREN- AANWEZIGREID VAN RET
O.M.

2° KORT GEDING-

GEDING TOT ECRTSCREIDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN
T.A.V. DE MINDERJARIGE KINDEREN- AANWEZIGREID VAN HET O.M.

so OPENBAAR MINISTERIE -

GEDING
TOT ECRTSCHEIDING- KORT GEDING- VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGE KINDEREN -AANWEZIGREID VEREIST.

4 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECRTSCREIDINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN- VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V.
DE MINDERJARIGE KINDEREN- KORT GEDING
- AANWEZIGREID VAN RET O.M.

1°, 2o, so en 4° Wanneer in kart geding
voorlopige maatregelen moeten worden
genomen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud of op de
goederen van niet ontvoogde minderjarige kinderen van ouders die wegens echtscheiding in rechte staan, wordt ingevolge art. 8 Jeugdbeschermingswet de
aanwezigheid van het O.M. tijdens de debatten vereist, zowel in hager beroep als
in eerste aanleg (1); de uitzondering van
(1) Cass., 13 dec. 1990, A.R. nr. 8858 (A. C.,
1990-91, nr. 199).
==}
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de mededeling voor de rechter zitting houdend in kart geding geldt niet voor de in
dat artikel bepaalde gevallen (2).
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cialisatie, bij de burgerlijke rechtbank telkens wanneer deze rechtbank te beslissen heeft over de voorlopige maatregelen
die betrekking hebben op de persoon, op het
levensonderhoud en op de goederen van
(V... R ... T.M ...)
niet ontvoogde minderjarige kinderen van
ouders die wegens echtscheiding of scheiding van tafel en bed in rechte staan;
ARREST
Door in artikel1280 van het Gerechte(A.R. nr. C.96.0225.N)
lijk Wetboek betreffende de echtscheiding
op grond van bepaalde feiten te bepalen dat
HET HOF; - Gelet op het bestre- de voorzitter, rechtsprekend in kort geden arrest, op 14 februari 1996 gewe- ding, in iedere stand van het geding, onzen door het Hofvan Beroep te Ant- der andere kennis neemt van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op
werpen;
de persoon, op het levensonderhoud en op
Over het middel, gesteld als volgt :
de goederen van de kinderen, dat wil zegschending van artikelen 8 en 11 van de gen op de procedures waarop ingevolge
wet van 8 april1965 betreffende de jeugd- voornoemd artikel 8 van de wet van 8 april
bescherming, 138, tweede lid, 764, eerste 1965, het openbaar ministerie bij de jeugdlid, r en no, 780, eerste lid, r en 4°, 1042, rechtbank aanwezig moet zijn en moet wor1138, 5° en 1280, eerste lid, van het Ge- den gehoord, de wetgever te kennen geeft
dat de magistraten van het parket die door
rechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist over de procureur des Konings aangewezen zijn
de voorlopige maatregelen die betrekking om het ambt van openbaar ministerie bij de
hebben op de persoon van een niet ont- jeugdrechtbank uit te oefenen, dat ambt
voogd minderjarig kind van ouders die we- eveneens bij de voorzitter van de rechtgens echtscheiding in rechte staan, zon- bank van eerste aanleg, rechtsprekend in
der dat uit het bestreden arrest, noch uit kort geding, uitoefenen telkens wanneer
enig ander stuk waarop Uw Hof vermag deze rechtbank te beslissen heeft over de
acht te slaan, blijkt dat de vordering aan bedoelde maatregelen;
het openbaar ministerie werd medegeLuidens artikel1042 van het Gerechtedeeld, dat dit aanwezig was bij de debat- lijk Wetboek de regels van het geding toeten, ter zake werd gehoord en advies heeft passelijk zijn op de rechtsmiddelen;
uitgebracht,
Het bestreden arrest de vordering beterwijl uit artikel 8 van de wet van 8 treffende de persoon van het minderjarig
april 1965 betreffende de jeugdbescherming kind van partijen behandelt, en reeds ter
volgt dat de wetgever heeft bepaald dat de beoordeling van het opdragen van het
magistraten van het parket die door de pro- ouderlijk gezag aan een van beide parcureur der Konings zijn aangewezen om het tijen, verschillende geschilpunten tussen
ambt van openbaar ministerie bij de jeugd- hen beslecht;
rechtbank uit te oefenen, niet aileen hun
Het reeds definitiefbeslist over de evenambt uitoefenen bij die rechtbank, maar
eveneens, rekening houdende met hun spe- tuele nietigheid van het maatschappelijk
verslag en de bewijswaarde ervan, het
reeds oordeelt dat partijen niet in staat zijn
Evenwel, terwijl dit arrest verwijst naar art. gezamenlijk de ouderlijke macht uit te oe1042 Ger.W. om de overeenkomstige toepassing fenen, dat verweerster niet onge schikt is
van de regels van het geding in hager beroep te om het ouderlijke gezag uit te oefenen, dat
verantwoorden, refereert het hieronder gepubli- Jan, sinds hij onder de hoede is van zijn
ceerd arrest naar artikelll Jeugdbeschermings- moeder, geen kind met problemen is, dat de
wet, dat specifiek de tussenkomst van het openomstandigheid dat verweerster er thans
baar ministerie voor het hofvan beroep regelt.
een godsdienstige opvatting op nahoudt en
(2) De memorie van toelichting bij het ant- Jan bij de beleving daarvan betrekt, op zich
werp van de wet van 3 augustus 1992 tot ver- niet als strijdig te beschouwen is met zijn
wijzing van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan belang, en dat nergens uit blijkt dat verhet artikel 29 het artikel 764 van dit wetboek ver- weerster hierbij beoogde eiser in zijn geving, bevestigt de wil van de wetgever om, afgezien van de algemene regel van het nieuwe eer- voelens voor Jan te beledigen ofte kwetste lid, aanhef, de toepasselijkbeid van artikel 8 sen ofbij Jan een gebrek aan respect voor
eisers ideologische overtuiging uit te lokJeugdbeschermingswet te behouden (Gedr. St., Senaat, 1198-1 (1990-91), p. 36).
ken;
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Zodat het bestreden arrest door te beslissen over de voorlopige maatregelen die
betrekking hebben op de persoon van een
niet ontvoogd minde:rjarig kind van ouders
die wegens echtscheiding in rechte staan,
zonder dat de vordering aan het openbaar
ministerie werd medegedeeld, nietig is
(schending van artikelen 764, eerste lid, 1'
en 11° en 1042 Gerechtelijk Wetboek), tevens door nietigheid is aangetast door over
voomoemde maatregelen te beslissen, buiten de aanwezigheid van het openbaar ministerie tijdens de de batten en zonder dat
dit in zijn advies is gehoord (schending van
artikelen 8 en 11 van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming, 138,
tweede lid, 764, eerste lid 1° en 11°, 1042,
1138, 5° en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), minstens nietig is, nu
het niet de vermelding van de naam van de
magistraat van het openbaar ministerie die
zijn advies heeft gegeven, evenmin als de
vermelding van het advies van het openbaar ministerie bevat (schending van artikelen 780, eerste lid, 1' en 4° en 1042 Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat artikel 764, eerste lid, aanhef en 11° van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet van 3 augustus
1992, bepaalt dat uitgenomen voor de
vrederechter, voor de rechter zitting
houdend in kart geding en voor de
beslagrechter, alle vorderingen waarvan de mededeling aan het openbaar
ministerie is voorgeschreven bij de bijzondere wetten, op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie worden meegedeeld;
Overwegende dat uit artikel 8 van
de Jeugdbeschermingswet volgt dat de
magistraten van het parket die door de
procureur des Konings zijn aangewezen om het ambt van openbaar ministerie bij de jeugdrechtbank uit te oefenen, niet alleen hun ambt bij die
rechtbank uitoefenen, maar eveneens
bij de burgerlijke rechtbank telkens
wanneer deze rechtbank te beslissen
heeft over de voorlopige maatregelen
die betrekking hebben op de persoon,
op het levensonderhoud en op de goederen van niet-ontvoogde minderjarige kinderen van ouders die wegens
scheiding van tafel en bed of echtscheiding in rechte staan;

Nr. 273

Dat, door in artikel 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende de
echtscheiding op grand van bepaalde
feiten te bepalen dat de voorzitter,
rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, onder andere kennis neemt van de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben op
de persoon, op het levensonderhoud en
op de goederen van de minderjarige
kinderen, dat wil zeggen op de procedures waarop ingevolge het bedoelde
artikel 8, het openbaar ministerie bij
de jeugdrechtbank aanwezig moet zijn
en moet worden gehoord, de wetgever te kennen geeft dat de magistraten van het parket die door de procureur des Konings aangewezen zijn om
het ambt van openbaar ministerie bij
de jeugdrechtbank uit te oefenen, dat
ambt eveneens bij de voorzitter van de
rechtb.ank van eerste aanleg, rechtsprekend in kart geding, uitoefenen
telkens wanneer deze rechtbank te beslissen heeft over de bedoelde maatregelen;
Dat, krachtens artikel 11 van de
Jeugdbeschermingswet, in het hofvan
beroep het ambt van openbaar ministerie bij de jeugdkamers uitgeoefend
wordt door een of meer magistraten
van het parket-generaal, die door de
procureur-generaal worden aangewezen;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 blijkt dat de uitzondering bepaald in voornoemd artikel 764, eerste
lid, aanhef, niet geldt voor de gevallen bepaald in artikel8 van de Jeugdbeschermingswet;
Overwegende dat het arrest oordeelt inzake maatregelen die betrekking hebben op de persoon en de goederen van het minderjarige kind van
de partijen die wegens echtscheiding
in rechte staan;
Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
het openbaar ministerie aanwezig was
en werd gehoord;
Dat het middel gegrond is;
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Nr. 274

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
13 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Geinger.
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Overwegende dat verweerder voor
de appelrechters een totale vergoeding heeft gevorderd van 3.434.963
frank, enerzijds, wegens derving van
commissies voor de periode 1 november 1986 tot 31 maart 1987, geraamd
op 592.235 frank, en, anderzijds, een
vergoeding voor het starten van een
nieuwe bedrijvigheid, met opbouw van
een nieuw clienteel, geraamd op
2.842. 782 frank; dat hij geen vergoeding heeft gevorderd voor ''kosten van
verdediging dewelke door de gerechtskosten niet worden gedekt";
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat het gederfd commissieloon 1.280.000 frank bedraagt en dat
de totale schade, kosten van verdediging die door de gerechtskosten niet
worden gedekt, geraamd wordt op
1.500.000 frank;

Nr. 274
3e KAMER - 16 juni 1997
RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKENALGEMEEN- ULTRA PETITA- SCHADEVERGOEDING- NIET GEVORDERDE SCHADEPOST
- NOMINAAL LAGER BEDRAG.

Kent meer toe dan gevorderd werd, het arrest dat bij de omschrijving van de toegekende schadevergoeding een schadepost vermeldt, die door de eiser niet
gevorderd werd, zelfs al is de totale gevorderde vergoeding hoger dan de toegekende vergoeding. (Algemeen rechtsbeginsel houdende verbod ultra petita te
beschikken; artikel1138, 2°, Ger.W.)
(PEETERS T. GEBOERS)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0107.N)

HET HOF; - Gelet op het bestre-

deri arrest, op 11 maart 1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling
Hasselt gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over het derde onderdeel van het
eerste middel :

Dat zij aldus meer toekennen dan
gevorderd, ook al is de totale gevorderde vergoeding hoger dan de toegekende vergoeding;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over : 1. de omvang van de door
verweerder gevorderde vergoeding wegens contractbreuk en medeplichtigheid eraan, 2. de vordering van verweerder gesteund op het concurrentiebeding, 3. de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verklaart dit arrest
bindend voor de tot bindendverklaring
opgeroepen partij; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
16 juni 1997- 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.
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Nr. 275
(KOOLEN T. A.S.K.Z. VZ.W.)

Nr. 275

ARREST

3e KAMER - 16 juni 1997

1° EUROPESE UNIE -

PREJUDICIELE GESCHILLEN- VERPLICHTING- VOORGAANDEN- GEVOLG.

2o PREJUDICIEEL GESCHIL -

EUROPESE UNIE- VERPLICHTING- VOORGAANDEN- GEVOLG.

3° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN - BEGINSELS - SOCIALE ZEKERHEID
- LOONDIENST- ZELFSTANDIGE- KWALIFICATIE - AFBAKENINGSREGELEN - NATIONAALRECHT.

4o SOCIALE ZEKERHEID-

ZELFSTANDIGEN- GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEIDEUROPESE UNIE- LOONDIENST- ZELFSTANDIGE - KWALIFICATIE - AFBAKENINGSREGELEN- NATIONAAL RECHT.

1" en 2° Hoewel artikel177, laatste lid van
het E.E. G.-Verdrag, zonder enige beperking, de nationale r~c~terlijke instanties waarvan de beshssmgen volgens het
nattonale recht niet vatbaar zijn voor hager beroep, verplicht om elke voor hen opgeworpen vraag om uitlegging aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor te leggen, geldt deze
verplichting niet wanneer de opgeworpen vraag inhoudelijk overeenstemt met
een vraag waarover in een gelijkaardig
geval reeds een prejudiciele beslissing is
gewezen (1). (Art. 177, laatste lid, E.E.G.Verdrag.)

3o en 4° Voor de toepassing van de artikelen 14bis en 14quater van de Verordening 1408/71 doelt een werkza?-mh~id in
loondienst of een werkzaamhe~d, dw anders dan in loondienst wordt uitgeoefend, op een werkzaamheid die v_oor de
toepassing van het stelsel van socwle zekerheid van een Lid-Staat, op welk grondgebied zij wordt uitgeoefend, als z?danig wordt aangemerkt (2). (Art. 14bis en
14quater verordening 1408/71.)
(1) Zie: Cass., lljuni 1990,A.R. nr. 8698 CA. C.,
1989-90, nr. 586); 1 dec. 1993, A.R. nr. P.93.0913.F
(ibid., 1993, nr. 494), en 16 april1997, A.R. nr.
P.96.1112.F, supra, nr. 188.
(2) Eur. H.v.J., 30 jan. 1997, zaak 340/94, inz.
De Jaeck (Jur., 1997).
·

CAR. nr. S.96.0127.N.)
RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 april 1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 5, 48, 52 en
189 lid 2 Verdrag van 25 maart 19?7 tot oprichting van de Europese Ekonomische Gemeenschap, nu Europese Gemeenschap, zoals goedgekeurd bij wet van 2 december
1957 van de artikelen 1, 2, 4, 6 en 13, 14,
14 bi~ en 14 ter tot 17 van Verordening nr.
1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij Verordening nr. 1390/81 van de Raad van de Europese Gemeenschappen en geco~rdi;neerd
bij Verordening nr. 2001/83 van 2 JUlll 1983
(Bijlage I) van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van de artikelen 5,
702 3" en 807 va~ het Gerechtelijk Wethoek en voor zover als nodig van art. 3 van
de Nederlandse Ziektewet van 5-6-1913,
doordat het bestreden arrest, 1. na te
hebben vastgesteld: a) dat (eiser) op 20 februari 1980 samen met zijn echtgenote de
Nederlandse besloten vennootschap Landbouwbedrijf KOOLEN B.V. op(richt). (Eiser) wordt directeur van deze B.V. en, vermits hij samen met zijn_ ~cht~enote
meerderheidsaandeelhouder Is, IS hiJ naar
Nederlands recht directeur-grootaandeelhouder. In de praktijk is het (eiser) die
alle bedrijfsactiviteiten van de vennoo~
schap uitoefent (arrest, blz. 2) b) dat (eiser) van Nederlandse nationaliteit (d.w.z.
ond~rdaan van een EG-lidstaat) en woonachtig in Nederland, in dezejaren (i.e. 19~1
tot en met 1987) zowel in Nederland als m
Belgie een beroepsbezigheid uitoefende (arrest blz. 5) c) dat artikel14 his, 2. van de
Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 1408/71 (zoals
gewijzigd door Verordening nr. 1390/81 van
de Raad van de Europese Gemeenschappen) bepaalt "Op degene die gewoonl_ijk op
het grondgebied van twee ofmeer hdstaten werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent, is de wetgeving van de lidstaat van toepassing op het grondgebied
waarvan hij woont, indien hij een deel ':an
zijn werkzaamheden op het grondgebied
van die lidstaat uitoefent "(arrest blz. 6), d)
en dat eiser gedurende de litigieu:z:~ periode 1981-1987 was aangesloten hiJ een
sociale-zekerheidsregeling in een andere
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EG-Iidstaat, met name Nederland, meer bepaald met de overweging (arrest blz. 13) dat
het bevoegde bestuur der bedrijfsvereniging, de Agrarische sociale Fondsen, op 14
december 1987 voor het landbouwbedrijf
Koolen B.V. (besliste) dat de beeindiging
van de verplichte verzekering voor eiser als
directeur-grootaandeelhouder van het
Landbouwbedrijf KOOLEN B.V. ingaat op
1 januari 1989, overweging die voor zover nodig verduidelijkt wordt door de wat
dit betreft niet betwiste feitelijke uiteenzetting in zowel de beroepsconclusies dd.
8-11-1995 van eiser, p. 7 (vanaf 1980 aangesloten bij de bedrijfsvereniging Agrarische sociale fondsen tot 1 januari 1989) en
overeenstemmend in de beroepsconclusie
s.d. van verweerster p. 4; 2. eiser heeft veroordeeld, door de bevestiging van het vonnis a quo, tot betaling aan verweerster van
1.862.274 BF en 18.172 BF in hoofdsom ten
titel van achterstallige bijdragen voor het
sociaal statuut der zelfstandigen wegens de
uitoefening van een aktiviteit als zelfstandige in Belgie, om reden dat (vanaf blz. 6
van het arrest) : "met zijn arrest van 15
september 1986 oordeelde het Hofvan Cassatie dat het Belgisch-Nederlands Verdrag geen toepassing vindt wanneer in Belgie een zelfstandige en in Nederland een
loontrekkende activiteit wordt uitgeoefend (of omgekeerd) en dat de juridische
aard van de activiteit telkens moet worden bepaald volgens het recht van het land
waar de activiteit wordt uitgeoefend (. .. );
"Derhalve is artikel 3 lid 4 van het
Belgisch-Nederlands Verdrag enkel van toepassing wanneer appellant in Belgie en in
Nederland gelijktijdig het statuut van zelfstandige bezit, zelfs indien de twee uitgeoefende zelfstandige activiteiten niet dezelfde zijn, en zal appellant, woonachtig in
Nederland, voor deze tijdvakken in Belgie niet aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen zijn. Is (. .. ) zijn activiteit in Nederland, overeenkomstig de
Nederlandse wetgeving, een activiteit als
loontrekkende terwijl zijn activiteit in Belgie overeenkomstig het Belgische recht een
zelfstandige activiteit is, dan valt hij niet
onder artikel 3 lid 4 van het BelgischNederlands Verdrag en is hij in Belgie aan
het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen; opdat (eiser) in Belgie aan het
sociaal statuut der zelfstandigen zou onderworpen zijn is er aldus een dubbele vereiste: A. dat hij voor zijn activiteit in Belgie, overeenkomstig de Belgische wetgeving,
als zelfstandige wordt beschouwd; B. dat hij
over dezelfde periode voor zijn activiteit in
Nederland, overeenkomstig de Nederlandse
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wetgeving, als werknemer wordt beschouwd :A. De beroepsactiviteit van (eiser) in Belgie. (. .. ) Uit hetgeen voorafgaat
moet worden besloten dat (eiser) gedurende heel de periode I januari 1981 tot 31
december 1987 in Belgie als zelfstandige
moet worden beschouwd; B. De beroepsactiviteit van (eiser) in Nederland. (. .. ) arrest blz. 12-13: Bij zijn uitspraak van 4 oktober 1985 (administratiefrechtelijke
beslissingen!n.J. 1986, 110) wijzigde de
Centrale Raad van Beroep, het hoogste Nederlands rechtscollege bevoegd voor sociaalrechtelijke geschillen, zijn sedert 1968 ingenomen standpunt en besliste dat de
directeur-grootaandeelhouder van een B.V.
ofN.V. in beginsel niet als werknemer van
de B.V. ofN.V. kan worden aangemerkt (. .. )
Hij is dus voortaan als zelfstandige te beschouwen. De Centrale Raad van Beroep
was zich evenwel bewust van de ingrijpende gevolgen van haar declaratieve uitspraak en stelde daarom uitdrukkelijk in
dezelfde beslissing : (. .. ) de rechtszekerheid brengt - zo meent de Raad - met
zich dat de directeuren-grootaandeelhouders die aldus volgens de jurisprudentie van de Raad sedert december 1968 geacht werden verzekerd te zijn, dit onverkort
blijven waar het gaat om inmiddels verstreken tijd en dat voor de vennootschap de
verschuldigdheid van premie over die tijd
onverkort blijft bestaan. (. .. ) De rechtszekerheid vordert naar het oordeel van de
Raad voorts dat de thans door de Raad hervatte zienswijze ook voor de toekomst niet
een abrupt einde van de hoedanigheid van
werknemer voor evenbedoelde directeurengrootaandeelhouders met zich brengt (. .. )
De Raad acht het aangewezen dat de besturen der bedrijfsverenigingen in verband met de vorenvermelde hernieuwde opvatting van de Raad per concreet geval een
beslissing nemen aangaande het einde der
verzekering en dat die verzekering dus geacht wordt voort te duren zolang niet in
concreto bij zodanige beslissing in andere
zin is beslist (. .. ). In casu besliste het bevoegde bestuur der bedrijfsvereniging, de
Agrarische Sociale Fondsen, op 14 december 1987 voor het Landbouwbedrijf
KOOLEN B.V. dat de beekindiging van de
verplichte verzekering voor appellant als
directeur-grootaandeelhouder van het
Landbouwbedrijf KOOLEN B.V. ingaat op
1 januari 1989 (stuk 6 bundel ge!ntimeerde). Hieruit volgt dat (eiser), overeenkomstig het Nederlandse recht, met betrekking tot zijn beroepsbezigheid in
Nederland, over de periode 1januari 1981
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tot 31 december 1987 als werknemer moet
worden beschouwd ";

terwijl, eerste onderdeel, a) zowel het Belgisch sociaal statuut der zelfstandigen als
de Nederlandse wetgeving krachtens dewelke eiser aangesloten was bij de bedrijfsvereniging Agrarische sociale fondsen
sociale-zekerheidsregelingen zijn in de zin
van art. 2, lid 1 en art. 4, leden 1 en 2 van
Verordening nr 1408/71 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij Verordening nr. 1390/81 met ingang van 1 juli 1982 en gekoi:irdineerd bij
Verordening nr. 2001/83 van 2 juni 1983
(Bijlage I); b) de toepasselijkheid van het
Belgisch sociaal statuut der zelfstandigen op een onderdaan van een lidstaat van
de Europese Gemeenschappen voor werkzaamheden in lidstaten van de Europese
Gemeenschappen dan ook sedert 1 juli 1982
wordt bepaald door de conflictregels van het
gemeenschapsrecht, met name door de artikelen 13 tot 17 van genoemde Verordening nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij
Verordening nr. 1390/81 en gekoi:irdineerd
bij Verordening nr. 2001/83 van 2 juni 1983
(Bijlage I), conflictregels die - op grond
van de art. 5 en 189 lid 2 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - in de Belgische
rechtsorde onmiddellijk toepasselijk zijn,
rechtstreekse werking hebben en voorrang hebben op het interne recht en van
openbare orde zijn; c) de exclusieve werking van de conflictregels van genoemde
Verordening voor de beslissing over de toepasselijkheid van sociale-zekerheidsregelingen die krachtens art. 1 e.v., meer
bepaald art. 2 lid 1 en art. 4 leden 1 en 2
van die Verordeningen binnen hun verwijzingscategorie vallen, waaronder het Belgisch sociaal statuut der zelfstandigen, met
zich meebrengt dat de onderworpenheid
van eiser aan het sociaal statuut der zelfstandigen in Belgie sedert 1 juli 1982 uitsluitend mocht worden bepaald op grond
van de regels van die verordening en niet
meer op grond van de afbakeningsregels
van het interne Belgische recht of het
Belgisch-Nederlands Verdrag van 29 augustus 1947, tenzij in zoverie de genoemde
Verordening zelf daarnaar zou verwijzen;
zodat het bestreden arrest, door de onderworpenheid van eiser aan het sociaal statuut der zelfstandigen in Belgie ook voor de
periode na 1 juli 1982 te bepalen aan de
hand van de afbakeningsregels van het interne Belgische recht (d.i. buiten het onmiddellijk werkende gemeenschapsrecht
om) ofhet Belgisch-Nederlands Verdnig
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van 29 augustus 1947, art. 2lid 1 en art.
4 leden 1 en 2 van genoemde Verordening,
alsmede voor zover nodig art. 1, art. 6 a) en
art. 13 lid 1 daarvan, en art. 5, 48 ,52 en
189 lid 2 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap,
goedgekeurd bij wet van 2 december 1957,
heeft geschonden;

terwijl, tweede onderdeel, a) de door het
bestreden arrest vastgestelde beroepswerkzaamheid van eiser in Belgie in de litigieuze periode een vestiging was in de zin
van artikel 52 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, bepaling die- op grond van de
art. 5 en 189 lid 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - van openbare orde is, in de
Belgische rechtsorde onmiddellijk toepasselijk, rechtstreekse werking heeft en voorrang op het interne recht; b) de onderworpenheid van een onderdaan van een
lidstaat van de Europese Gemeenschappen aan een sociale-zekerheidsregeling voor
zelfstandigen voor de door het bestreden arrest vastgestelde beroepswerkzaamheid van
eiser in Belgie, zowel in de periode voor 1
juli 1982 (datum van inwerkingtreding van
Verordening nr. 1390/81 tot wijziging van
Verordening nr. 1408/71 van de Raad van
de Europese Gemeenschappen) als nadien, mede wordt beheerst door artikel 52
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en wel
in die zin dat de interne Belgische
(afbakenings)regels inzake de onderworpenheid aan het sociaal statuut der zelfstandigen moeten wijken voor genoemd art.
52, dat er aari in de weg staat dat een lidstaat personen, die reeds werkzaam zijn in
een andere lidstaat, waar zij zijn gedomicilieerd en. aangesloten zijn bij een socialezekerheidsregeling, verplicht aan de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen bij te
dragen, wanneer die verplichting hen geen
extra sociale bescherming biedt; c) de rechtstreekse werking en voorrang van art. 52
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, alsook de verplichtingen welke art. 5 van hetzelfde Verdrag a:;1n alle organen van de
lidstateh - rechterlijke macht inbegrepen - opleggen meebrengen dat de onderworpenheid van eiser aan het sociaal statuut der zelfstandigen in Belgie van een
persoon, die reeds werkzaam was in een
andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen, waar hij was gedomicilieerd en
aangesloten bij een sociale-zekerheidsregelip.g, met name een bedrijfsvereniging ih Nederland, slechts dan kan
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worden beslist, wanneer is vastgesteld dat
deze verplichting die persoon een extra sociale bescherming biedt; zodat het bestreden arrest, door eiser te verplichten aan
een sociale zekerheidsregeling voor zelfstandigen, met name het sociaal statuut
der zelfstandigen in Belgie, bij te dragen,
minstens voor wat betreft de periode van 1
januari 1981 tot 30 juni 1982, zonder vast
te stellen dat deze verplichting aan eiser
een extra sociale bescherming bood bovenop diegene die hij reeds genoot krachtens de vastgestelde aansluiting bij een sociale zekerheidsregeling in een andere
lidstaat, met name een bedrijfsvereniging in Nederland, art. 5 en 52 en voor zover als nodig 48 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2
december 1957, heeft geschonden;

terwijl, derde onderdeel, artikel 14bis, lid
2 van Verordening nr. 1408/71 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen,zoals gewijzigd bij Verordening nr. 1390/81 en gecoordineerd bij Verordening nr. 2001/8 van
2 juni 1983 (Bijlage I), dat bepaalt dat op
degene die gewoonlijk op het grondgebied
van twee of meer lidstaten werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent, is
de wetgeving van de lidstaat van toepassing op het grondgebied waarvan hij woont,
indien hij een deel van zijn werkzaamheden op het grondgebied van die lidstaat uitoefent, in de Belgische rechtsorde van onmiddellijke toepassing is, van openbare
orde is, rechtstreekse werking heeft alsmede voorrang op het interne Belgische
recht - dit alles op grand van de art. 5 en
189 lid 2 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap -,
en zowel uit zichzelf ala op grand van art.
5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap een autonome, communautaire uitleg dient te krijgen, en geen uitleg die varieert naargelang
het interne lidstatelijke recht; zodat het bestreden arrest door te beslissen dat, de
kwalifikatie van de activiteit van eiser in
Belgie c.q. in Nederland, dit met het oog op
de onderworpenheid aan het (Belgisch) sociaal statuut der zelfstandigen, overeenkomstig de Belgische wetgeving c.q. overeenkomstig de Nederlandse wetgeving dient
te gebeunm - waarbij telkens de interne
lidstatelijke wetgeving met uitsluiting van
het gemeenschapsrecht is geviseerd -, genoemde bepalingen heeft geschonden
(schending van artikel14bis, lid 2 en voor
zover als nodig artikelen 2, lid 1 en 4, leden 1 en 2 van Verordening nr. 1408/71 van
de Raad van de Europese Gemeenschap-
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pen, zoals gewijzigd bij Verordening nr.
1390/81 en gekoordineerd bij Verordening
nr. 2001/83 van 2 juni 1983 (Bijlage I) en
van art. 5 en voor zover als nodig art.189
lid 2 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957);

terwijl, vierde onderdeel, een direkteur
van een BV, grootaandeelhouder die samen met zijn echtgenote de meerderheid
van de aandelen van een BV bezit en in de
praktijk aile bedrijfsactiviteiten van de vennootschap uitoefent, en in die hoedanigheid zijn werkzaamheid in Nederland uitoefent, niet tegen loon prestaties verricht
voor een ander en onder de leiding van die
ander, en dus een werkzaamheid anders
dan in loondienst uitoefent in de zin van
art. 14bis, lid 2 van Verordening nr. 1408/71
van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij Verordening
nr. 1390/81 en gecordineerd bij Verordening nr. 2001/83 van 2 juni 1983 (Bijlage I),
dit : a) (in hoofdorde) in ieder geval in de
autonome, communautaire uitleg die dit begrip dient te krijgen, ongeacht het feit dat
deze werkzaamheid krachtens het interne
Nederlandse recht tot aan de beslissing van
4 oktober 1985 van de Centrale raad van
Beroep doorgaans als een werkzaamheid in
loondienst werd beschouwd, en b) (subsidiair)- gezien de declaratieve werking van
de beslissing van 4 oktober 1985 van de
Centrale raad van Beroep in het N ederlandse recht - oak in de uitleg die dit begrip naar intern Nederlands recht dient te
krijgen; zodat het bestreden arrest door, mi. te hebben beslist dat eiser gedurende de
litigieuze periode in Belgie een werkzaamheid als zelfstandige uitoefende, beslissing die in deze voorziening qua restiltaat niet wordt bekritizeerd aangezien deze
kwalificatie van de in het bestreden arrest gedane feitelijke vaststellingen geen
verkeerde interpretatie van genoemd art.
14bis inhoudt -, te beslissen dat eiser,
overeenkomstig het Nederlandse recht, met
betrekking tot zijn beroepsbezigheid in Nederland, over de periode 1 januari 1981 tot
31 december 1987 als werknemer moet
worden beschouwd, en hem op die grand te
ondeiwerpen aan het Belgisch sociaal statuut voor zelfstandigen, artikel14bis, lid 2
en voor zover als nodig artikelen 2, lid 1 en
4, leden 1 en 2 van Verordening nr. 1408/71
van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij Verordening
nr. 1390/81 en gecoordineerd bij Verordening nr. 2001/83 van 2 juni 1983 (Bijlage I),
alsmede voor zover als nodig art. 5, 48 en
189 lid 2 van het Verdrag tot oprichting van
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de Europese Economische Gemeenschap,
goedgekeurd bij wet van 2 december 1957,
heeft geschonden, subsidiair - voor zover het begrip werkzaamheid anders dan in
loondienst in genoemd artikel 14bis valgens het interne Nederlandse recht moet
worden uitgelegd, de artikelen 5, 702, 30 en
807 van het Belgisch Gerechtelijk Wethoek heeft geschonden, die de rechter verplicht op de vastgestelde feiten ambtshalve het recht toe te passen, in combinatie
met genoemd artikel14bis, dat de Belgische verwijzingsregel in deze materie bevat, en voor zover als nodig in kombinatie met art. 3 van de Nederlandse
Ziektewet van 5-6-1913, dat de materieel
toepasselijke regel bevat :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de conflictregeling van artikel 14bis, lid 2, van de Verordening
1408/71, van de Raad van 14 juni
1971, overeenstemt met die vervat in
artikel 3, lid 4, van het Verdrag van 29
augustus 1947 en aldus de conflictregeling van de genoemde Verordening niet terzijde schuift;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de beslissing van de appelrechters aileen steunt op bepalingen
van intern recht of op de bepalingen
van het Verdrag van 29 augustus
1947, feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 13, lid 1, van de Verordening 1408/
71, zoals zij toen toepasselijk was, de
werknemers op wie de verordening
toepasselijk is slechts aan de wetgeving van een enkele Lid-Staat worden onderworpen;
Dat, artikel14bis, lid 2, bepaalt: op
degene die gewoonlijk op het grondgebied van twee of meer Lid-Staten
werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent, is de wetgeving van
de Lid-Staat van toepassing op het
grondgebied waarvan hij woont, indien hij een deel van zijn werkzaamheden op het grondgebied van die LidStaat uitoefent; dat, krachtens artikel
14quater van de verordening, op degene die 1gelijktijdig werkzaamheden
in loondienst ,en werkzaamheden
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anders dan in loondienst op het grondgebied van verschillende Lid-Staten
uitoefent : a) is, onder voorbehoud van
het bepaalde sub b, de wetgeving van
toepassing van de Lid-Staat op het
grondgebied waarvan hij werkzaamheden in loondienst uitoefent; b) is, in
de in bijlage VII genoemde gevallen,
de wetgeving van toepassing van ieder van deze Lid-Staten voor wat op
hun grondgebied uitgeoefende werkzaamheden betreft; dat de genoemde
bijlage VII bepaalt: "(toepassing van
artikel 14quater, lid 1, sub b) Gevallen waarin op een persoon gelijktijdig de wetgeving van twee Lid-Staten
van toepassing is : 1. Uitoefening van
werkzaamheden anders dan in loondienst in Belgie en van werkzaamheden in loondienst in een andere LidStaat, behalve Luxemburg(. .. )";
Overwegende dat de vraag of een
persoon anders dan in loondienst
werkt en zelfstandige is, voor de toepassing van verordening 1408/71 moet
worden opgelost op grond van een uitlegging van die verordening;
Overwegende dat, hoewel artikel
177, laatste lid, van het E.G.-verdrag,
zonder enige beperking, de nationale
rechterlijke instanties waarvan de beslissingen volgens het nationale recht
niet vatbaar zijn voor hoger beroep,
verplicht om elke voor hen opgeworpen vraag om uitlegging aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor te leggen, het gezag dat
aan de uitlegging van het Hof toekomt krachtens artikel 177 aan die
verplichting haar oorzaak en aldus
haar inhoud kan ontnemen; dat zulks
met name het geval is wanneer de opgeworpen vraag inhoudelijk overeenkomt met een vraag waarover in.een
gelijkaardig geval reeds een prejudiciele beslissing is gewezen;
Overwegende dat het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest 340/94 van 30 januari 1997 een uitlegging van
voormelde bepalingen heeft gegeven;
Dat hieruit blijkt dat de begrippen
werknemer en zelfstandige in de
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verordening verwij zen naar de omschrijving die ervan gegeven wordt
door de wetgeving van de Lid-Staten
met betrekking tot de sociale zekerheid;
Dat aldus voor de toepassing van de
artikelen 14bis en 14quater van die
verordening een werkzaamheid in
loondienst of een werkzaamheid die
anders dan in loondienst wordt uitgeoefend, doelt op een werkzaamheid die
voor de toepassing van het stelsel van
sociale zekerheid van een Lid-Staat op
welks grondgebied zij worden uitgeoefend als zodanig worden aangemerkt;
Overwegende dat het arrest beslist
dat eiser in Belgie in de betrokken periode een activiteit anders dan in loondienst uitoefende, terwijl hij in N ederland een activiteit uitoefende in
loondienst; dat het arrest dat onderzoekt of eiser een zelfstandige is in de
zin van de sociale-zekerheidsregeling
van de Belgische Staat of een werknemer in loondienst volgens de sociale zekerheidsregeling van de Nederlandse Staat en hiervoor de door
die wetgevingen relevant geachte criteria hanteert, de in het onderdeel
aangewezen wettelijke bepalingen niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel gebaseerd is op de onderstelling dat de
appelrechters de Belgische afbakeningsregels hanteren die in strijd zouden zijn met artikel52 van het E.G.Verdrag;
Overwegende dat de appelrechters
evenwel hun beslissing eveneens baseren op de bepalingen van Verordening 1408171 waarvan eiser niet aanvoert dat zij in strijd zijn met artikel
52 van het Verdrag;
Dat het onderdeel niet tot cassatie
kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
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Overwegende dat het onderdeel kritiek uitoefent op de beslissing van de
appelrechters dat eiser overeenkomstig het N ederlandse recht over de peri ode van 1 januari 1981 tot 31 december 1987 als werknemer in
loondienst moet worden beschouwd;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het bevoegde bestuur der bedrijfsvereniging, de Agrarische Sociale Fondsen, op 14 december 1987
voor het landbouwbedrijfKoolen B.V.
besliste dat de beeindiging van de verplichte verzekering voor eiser als
directeur-grootaandeelhouder van het
landbouwbedrijf ingaat op 1 januari
1989; dat het arrest hieruit afleidt dat
eiser overeenkomstig het N ederlandse
recht met betrekking tot zijn beroepsbezigheid in Nederland, over de peri ode 1 januari 1981 tot 31 december
1987 als werknemer moet worden beschouwd;
Dat het arrest zodoende, zoals blijkt
uit het antwoord op het derde onderdee!, het communautaire begrip
werknemer in loondienst niet miskent;
Overwegende dat, voor het overige,
eensdeels, de aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
vreemd zijn aan de grief dat het N ederlandse recht geschonden is, anderdeels het onderdeel niet uitlegt hoe en
waardoor artikel3 van de Nederlandse
Ziektewet van 5 juni 1913 door het arrest wordt geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mrs. Delahaye en Geinger.
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KAMER -

17 juni 1997

EUROPESE UNIE -

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

Wanneer de uitlegging van een bepaling van
het E. G.- Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap,
zoals art. 8 van de Eerste Richtlijn van de
Raad 80 I 1263 I EEG van 4 december
1980 betreffende de invoering van het rijbewijs, en zoals de artt. 1.2 en 8.1 van de
Richtlijn van de Raad 91 I 439 I EEG van
29 juli 1991 betreffende het rijbewijs,
noodzakelijk is voor het Hof van Cassatie om zijn arrest te wijzen, vraagt het
Hof, in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen (1). (Art. 177

E.E.G.-Verdrag.)
(AWOYEMI)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0169.N)
RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 januari 1995 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser tot straf veroordeelt wegens :
"te Oostende op 27 juli 1993. Ingeschreven zijnde in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister
van een Belgische gemeente en houder van een der volgende in Belgie afgegeven dokumenten, hetzij een identiteitskaart van Belg of van vreemdeling, hetzij van een getuigschrift van
inschrijving in het vreemdelingenregister, op de openbare weg een mo(1) Zie Cass., 10 feb. 1992, A.R. nr. 9229 (A. C.,
1991-92, nr. 298); Cass:; 30 sept. 1994, A.R. nr.
C.94.58.N (A.C., 1994, nr. 410); Cass., 15 mei
1995, A.R. nr. S.94.138.F (A.C., ~995, nr. 237); 4
nov. 1996, A.R. nrs. 95.146.N en S.96.28.F (A. C.,
1996, nrs. 411 en 412).
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torvoertuig te hebben bestuurd zonder houder te zijn van een rijbewijs of
het als dusdanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, overeenkomstig de bepalingen
van het art. 2 van het koninklijk besluit van 06 mei 1988 (art. 21, al. 1,
art. 28, art. 30, par. 1.1 ·, en art. 38,
par. 2 W.P.W.. gew. Wet 09.07.1976)";
Overwegende dat eiser de overtreding betwist, zich beroepend op het bezit van een door het VerenigdKoninkrijk afgeleverd rijbewijs van
Europees model met geldigheidsdatum
van 11 april1990 tot 26 januari 2003;
Dat overeenkomstig de· stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
inzonderheid het bij het dossier gevoegde inlichtingenblad, eiser de Nigeriaanse nationaliteit blijkt te bezitten;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel159 van de Grand-

wet en van de artikelen 48, 52 en 59 van
het E.G.-Verdrag,
doordat de rechtbank in het bestreden
vonnis stelt, dat : "Er is evenmin enige strijdigheid met art. 48, 52 en 59 E.G.-Verdrag"
en: "Art. 2, § 2, al. 2, K.B. dd. 6.5.1988 is
dan oak niet strijdig met de Europese beginselen daar de uitoefening van het recht
van vrij verkeer niet gehinderd wordt, terwijl art. 23, § 2, r, Wegverkeerswet slechts
tot doel heeft de openbare veiligheid te
waarborgen, hetgeen uitdrukkelijk als uitzondering voorzien is in art. 48.3 E.G.Verdrag",
·
terwijl het Hof reeds in een arrest van 9
oktober 1979 (R. W, 1979-80, 2572) uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat een dergelijke vereiste, zoals thans bepaald in art.
2, § 2, al. 2, K.B. 06.05.1988, zou kunnen
worden beschouwd als een indirecte aantasting van de uitoefening van het recht
van vrij verkeer, van het recht van vrije
vestiging of van de vrijheid van dienstverrichting, en bijgevolg als onverenigbaar met
het E.G.-Verdrag, indien mocht blijken dat
de eisen door de nationale regeling gesteld aan de houder van een door een andere Lid-Staat afgegeven rijbewijs, redelijkerwijze niet in verband kunnen worden
gebracht met de eisen inzake de veiligheid van het wegverkeer, wat eventueel het
geval zou kunnen zijn wanneer een examen wordt vereist dat klaarblijkelijk een
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onnodige herhaling is van een in een andere Lid-Staat afgelegd examen; en nu inderdaad moet worden vastgesteld dat waar
ten tijde van het hierboven aangehaald arrest van 9 oktober 1979, elke houder van
een rijbewijs uit een andere E.G.-Lid-Staat
steeds en altijd vrijgesteld was van een examen om een Belgisch rijbewijs te bekomen, zulks op heden niet meer het geval is;
dat art. 23, § 1, 2°, (lees : artikel23, § 2, 1°)
Wegverkeerswet in zijn gewijzigde redactie nu bepaalt dat aan de vrijstelling van
examens voor houders van een buitenlands rijbewijs, en dus ook een rijbewijs van
een andere EG-Lid-Staat (zoals in casu verzoeker), wel degelijk beperkingen kunnen worden opgelegd door de Koning, betrekking hebbende op de verblijfsduur in de
Staat die het rijbewijs heeft uitgegeven; dat
aldus thans wel degelijk aan houders van
een rijbewijs van een andere E.G.-LidStaat opnieuw een examen kan worden opgelegd, dat een loutere herhaling is van een
in een andere Lid-Staat afgelegd examen;
zodat aldus dient te worden aangenomen
dat art. 2, § 2, al. 2, thans wel degelijk in
strijd is met art. 48, 52 en 59, gezien het mede ingevolge de werking van art. 23, § 2,
1°, Wegverkeerswet- tot gevolg kan hebben dat een onderdaan van een andere
E.G.-Lid-Staat met een rijbewijs, afgeleverd door deze andere E.G.-Lid-Staat, om
een motorvoertuig te kunnen besturen op
de openbare weg in Belgie een examen
moet afleggen, die een nodeloze herhaling is van zijn examen, reeds afgelegd in
een andere EG-Lid-Staat; dat dit eisen van
een nieuw examen niet redelijkerwijze in
verband kan worden gebracht met de eisen inzake de veiligheid van het wegverkeer, nu het al dan niet moeten afleggen
van het nieuw examen afhankelijk wordt
gemaakt van de verblijfsduur in het
vreemde land, zijnde in casu de andere
E.G.-Lid-Staat; dat ten onrechte het bestreden vonnis in dat verband stelt dat de
vereiste minimum-verblijfsduur in de andere E.G.-Lid-Staat (om van het nieuwe
examen in Belgie te worden vrijgesteld) ingegeven is door de zorg om de verkeersveiligheid, nu deze verblijfsduur garant zou
staan voor een normaal verkeersgedrag in
deze Staat; dat zulks niet kan aangenomen, nu de rijvaardigheid nodig om een rijbewijs te halen wordt gemeten en vastgesteld n.a.v. het examen dat door die andere
Lid-Staat wordt ingericht om een rijbewijs van die Lid-Staat te behalen, en de rijvaardigheid dus geacht wordt voldoende
aanwezig te zijn, eens de betrokkene in het
examen van die Lid-Staat is geslaagd en al-
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dus het rijbewijs van die Lid-Staat heeft bekomen; dat het al dan niet verblijven van
de betrokkene gedurende nog een paar
maanden in die andere Lid-Staat dan ook
geen bijkomende garantie voor goed verkeersgedrag kan scheppen, en deze vereiste dan ook niet redelijkerwijze inverband kan worden gebracht met de eisen
inzake de veiligheid van het verkeer; dat
het bestreden vonnis dan ook ten onrechte
stelt dat er geen strijdigheid is tussen art.
48, 52 en 59 E.G.-Verdrag en art. 2, § 2,
K.B. 6.5.1988, en dat het dan ook in strijd
met art. 159 Grondwet deze laatste bepaling toepassing heeft laten vinden :

Overwegende dat artikel23, §§ 1 en
2, van het koninklijk besluit van 16
maart 1968 tot coordinatie van de wetten betre:ffende de politie over het wegverkeer bepaalt : "§ 1. Het Belgisch rijbewijs wordt afgegeven indien de
verzoeker aan de volgende vool'Waarden voldoet : 1° een verklaring hebben ondertekend, waarin bevestigd
wordt dat hij niet vervallen is van het
recht om voertuigen te besturen van
de categorie waarvoor het rijbewijs
wordt aangevraagd; de verzoeker moet
voldaan hebben aan het onderzoek,
hem eventueel opgelegd krachtens artikel 38, § 3, voor het besturen van een
voertuig van de categorie waarvoor
het rijbewijs wordt aangevraagd;
2° geslaagd zijn voor een door de Koning in te richten praktisch examen
betre:ffende de kennis en vaardigheid
die nodig zijn voor het besturen van
voertuigen van elke categorie, waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
De Koning bepaalt de nadere regelen inzake scholing; 3° een verklaring hebben ondertekend waarin bevestigd wordt dat hij niet lijdt aan een
van de lichaamsgebreken en aandoeningen bepaald door de Koning. De
Koning kan deze verklaring aanvullen met ofvervangen door de verplichting om zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen; 4 ° geslaagd
zijn voor een door de Koning in te richten examen over de kennis van wetten en reglementen, het gedrag ter
voorkoming van ongevallen, de voornaamste begrippen van mechaniek,
alsook de eerste hulp bij ongevallen
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betreffende het gebruik van de voertuigen van de categorie waarvoor het
rijbewijs wordt aangevraagd. De Koning bepaalt de nadere regelen inzake het onderricht; § 2. Van de examens, bedoeld bij § 1, 2", 3" en 4", is
vrijgesteld de verzoeker die overlegt:
1" ofwel een geldig nationaal buitenlands rijbewijs dat is afgegeven overeenkomstig de voorwaarden die inzake internationaal wegverkeer van
toepassing zijn of waarvan de geldigheid is erkend krachtens door de Koning afgesloten akkoorden. De Koning kan deze vrijstelling afhankelijk
maken van voorwaarden inzake het
verblijf van de verzoeker in de Staat
die het rijbewijs heeft afgegeven. 2" ofwei een getuigschrift dat is afgegeven door een overheidsorgaan dat door
de Koning is aangewezen en waarin
bevestigd wordt dat hij geslaagd is
voor een gelijkwaardig geoordeeld examen";
Dat artikel 2 van het koninklijk
besluit van 6 mei 1988 bepaalt :
"§ 1. Kunnen een Belgisch rijbewijs bekomen : 1' de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in
het vreemdelingenregister van een
Belgische gemeente en die houder zijn
van een der volgende in Belgie afgegeven documenten : a) de identiteitskaart van Belg ofvoor vreemdeling; b)
het bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister; c) de verblijfskaart van onderdaan van een LidStaat van de Europese Gemeenschappen; d) het attest van immatriculatie;
2" de personen die houder zijn van een
van de volgende in Belgie afgegeven
documenten : a) de diplomatieke identiteitskaart; b) de consulaire identiteitskaart; c) de bijzondere identiteitskaart. § 2. De personen bedoeld in§ 1,
1", mogen slechts onder dekking van
een Belgisch rijbewijs een motorvoertuig besturen. Gedurende een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de
dag van hun inschrijving in het bevolkingsregister ofhet vreemdelingenregister van een Belgische gemeente,
mogen ze evenwel sturen onder dekking van een geldig buitenlands na-
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tionaal rijbewijs dat uitgereikt werd
door een van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap. -De
andere bestuurders van motorvoertuigen moeten houder en drager zijn van
een Belgisch rijbewijs of van een buitenlands nationaal of internationaal
rijbewijs, onder de voorwaarden die inzake internationaal wegverkeer van
toepassing zijn. § 3. (... )";
Overwegende dat de appelrechters
considereren: "Art. 2, § 2, al. 1 en 2,
van het K.B. dd. 6.5.1988 bepaalt dat
de personen, bedoeld in § 1, 1', van
hetzelfde artikel, waaronder de personen die het bewijs van inschrijving
in het vreemdelingenregister kunnen leveren, slechts onder dekking vall.
een Belgisch rijbewijs een motorvoertuig mogen besturen. Gedurende een
termijn van een jaar, te rekenen vanaf
de dag van hun inschrijving in het bevolkingsregister ofhet vreemdelingenregister van een Belgische gemeente,
mogen ze evenwel sturen onder dekking van een geldig buitenlands nationaal rijbewijs dat uitgereikt werd
door een van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap.
Waar (eiser) reeds in Belgie was ingeschreven sedert 17.12.1990, was
voorm~lde termijn op de datum van de
vaststellingen, nl. 27.7.1993 reeds
ruim verstreken en bestuurde hij aldus zijn voertuig zonder in het bezit te
zijn van een geldig rijbewijs";
Overwegende dat het koninklijk besluit van 6 mei 1988 werd genomen
ter uitvoering van onder meer de Eerste Richtlijn 80/1263/EEG van de Raad
van 4 december 1980 betreffende de
invoering van een Europees rijbewijs;
dat deze richtlijn evenwel op 1 juli
1996 is komen te vervallen ingevolge
artikel 13 van de richtlijn 91/439/EEG
van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs;
Overwegende dat artikel 56.1 van
het E.G.-Verdrag bepaalt dat de voorschriften van het hoofdstuk over het
recht van vestiging en de maatregelen uit hoofde daarvan genomen niet
afdoen aan de toepasselijkheid van de
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wettelijke en bestuursrechtelijke be- nisstraf of een geldboete wordt gepalingen waarbij een bijzondere rege- steld, zulks gelet op de gevolgen die in
ling is vastgesteld voor vreemdelin- de betrokken nationale rechtsorde uit
gen, welke bepalingen uit hoofde van deze sanctie voortvloeien;
de openbare orde, de openbare veiligOverwegende dat de vermelde richtheid en de volksgezondheid gerecht- lijn 80/1263/EEG volgens haar consivaardigd zijn;
dererend gedeelte er ook toe strekt Overwegende dat artikel 8.1 van de zonder onderscheid te maken naar narichtlijn 80/1263/EEG bepaalt dat, in- tionaliteit- het verkeer te vergemakdien de houder van een geldig natio- kelijken van personen die zich vestinaal rijbewijs of rijbewijs van Euro- gen in een andere Lid-Staat dan die
pees model dat is afgegeven door een waar zij een rijexamen hebben afgeLid-Staat, een normale woonplaats legd of die zich binnen de Gemeenverwerft in een andere Lid-Staat, zijn schap verplaatsen; dat deze richtlijn rijbewijs in deze laatste Lid-Staat zonder onderscheid te maken naar namaximaal geldig blijft gedurende het tionaliteit - verwijst naar de wensejaar volgend op de verwerving van de lijkheid een Europees rijbewijs in te
woonplaats. Op aanvraag van de hou- voeren om bij te dragen tot de verhoder geeft de ontvangende Lid-Staat ging van de veiligheid van het weghem binnen die termijn, tegen inleve- verkeer, ter uitvoering van artikel
ring van zijn rijbewijs, een rijbewijs 75.1, c, E.G.-Verdrag tot regeling van
van Europees model af voor de over- het gemeenschappelijk vervoerbeleid;
eenkomstige categorie(en), zonder dat
Overwegende dat vermeld artikel
als voorwaarde wordt gesteld dat hij, 75.1, c, als bepaling van economische
onder meer, voor een praktisch of theo- aard, geen rechten aan een bepaalde
retisch examen is geslaagd of voldoet categorie van rechtsonderhorigen lijkt
aan medische normen. Deze Lid-Staat toe te kennen; dat een verschil in bekan evenwel de inwisseling van het rij- handeling van een rechtsonderhorige
bewijs weigeren in gevallen waarin van een derde land, die houder is van
zijn nationale voorschriften, met in- een door een Lid-Staat afgeleverd rijbegrip van medische normen, de af- bewijs en zich in dezelfde voorwaargifte van het rijbewijs in de weg staan; den bevindt als een rechtsonderhorige
Overwegende dat het Hof van Jus- van een Lid-Staat, niet lijkt bij te dratitie van de Europese Gemeenschap- gen tot de verhoging van de veiligpen bij arrest van 29 februari 1996, heid van het wegverkeer en in strijd
zaak C-193/94, heeft geconsidereerd en lijkt te zijn met het door de richtlijn
voor recht verklaard dat artikel 52 van nagestreefde doel om de rijbewijzen
het Verdrag betreffende de Europese van de Lid-Staten onderling te erkenUnie, als bijzondere uitdrukking van nen;
Overwegende dat de richtlijn 91/
artikel SA van het Verdrag dat het
recht van iedere burger van de Unie 439/EEG, die dezelfde doeleinden naom vrij op het grondgebied van de Lid- streeft, considereert dat de bepalinStaten te reizen en te verblijven op al- gen van artikel 8 van de richtlijn 80/
gemene wijze formuleert, eraan in de 1263/EEG en met name de
weg staat dat het besturen van een verplichting om bij verandering van
voertuig door iemand die een rijbe- Staat van normale woonplaats het rijwijs van de Lid-Staat van ontvangst bewijs binnen een termijn van een jaar
had kunnen verkrijgen door het te- om te wisselen een belemmering vormt
gen een door een andere Lid-Staat af- voor het vrije verkeer van personen en,
gegeven rijbewijs in te wisselen, doch rekening houdend met de in het kadit niet binnen de gestelde termijn der van de Europese integratie geheeft gedaan, wordt gelijkgesteld met maakte vooruitgang, niet kan worhet rijden zonder rijbewijs, en dat den geaccepteerd; dat dienvolgens
hierop als strafsanctie een gevange- artikel 1.2 van de richtlijn 91/439/
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EEG de onderlinge erkenning van de Lid-Staten afgegeven rijbewijzen ondoor de Lid-Staten afgegeven rijbe- derling worden erkend, en het in arwijzen oplegt, en artikel 8.1 de ver- tikel 8.1 van deze richtlijn bepaalde
plichting tot inwisseling in een recht recht tot omwisseling tot gevolg dat
op inwisseling omzet; dat overeenkom- ook bij ontstentenis van nationale restig artikel 12 van deze richtlijn, de ' geling ter zake, een bestuurder die
Lid-Staten, na raadpleging van de geen hoedanigheid heeft van burger
Commissie, v66r 1 juli 1994 de wet- van de Europese Unie, doch houder is
telijke en bestuursrechtelijke bepalin- van een door een Lid-Staat afgelegen vaststellen die nodig zijn om vanaf verd nationaal rijbewijs of rijbewijs
1 juli 1996 aan deze richtlijn te vol- van Europees model en op het grondgebied van een andere Lid-Staat zijn
doen;
Overwegende dat de vermelde arti- normale woonplaats verwerft, zich
kelen 1.2 en 8.1 rechtstreekse wer- vanaf 1 juli 1996 voor de rechter op de
king lijken te hebben; dat de richt- toepassing van deze bepalingen kan
lijn 91/439/EEG niets bepaalt nopens beroepen? 3. Bij bevestigend antwoord
een terugwerking op de onder de vi- op de tweede vraag, werken de artigeur van de richtlijn 80/1263/EEG be- kelen 1.2 en 8.1 van de richtlijn 91/
gane overtredingen; dat een even- 439/EEG van de Raad van 29 juli 1991
tuele terugwerking op haar beurt de betreffende het rijbewijs terug in die
terugwerkende kracht van de natio- zin dat zij eraan in de weg staan dat
het besturen van een voertuig door een
nale strafwet kan be'invloeden;
bestuurder die geen hoedanigheid
Overwegende dat aldus de hierna heeft van burger van de Europese
vermelde vragen rijzen;
Unie, doch houder is van een door een
Lid-Staat afgeleverd nationaal rijbewijs of rijbewijs van Europees model
Om die redenen, houdt de uitspraak en die tegen inwisseling een rijbeaan tot wanneer het Hofvan Justi- wijs van de Lid-Staat van ontvangst
tie van de Europese Gemeenschap- had kunnen verkrijgen, doch op 27 juli
pen bij wijze van prejudiciele beslis- 1993 dit niet binnen de gestelde tersing uitspraak heeft gedaan op de mijn heeft gedaan, wordt gelijkgevolgende vragen: 1. Staan de bepa- steld met het rijden zonder rijbewijs,
lingen van de Eerste Richtlijn 80/1263/ en dat hierop als strafsanctie een geEEG van de Raad van 4 december vangenisstraf of een geldboete wordt
1980 betre:ffende de invoering van een gesteld ? Houdt de kosten aan.
Europees rijbewijs, inzonderheid arjuni 1997 - ze kamer - Voorzitter :
tikel 8, eraan in de weg dat het be- de17
h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Ver·
sturen van een voertuig door een be- slaggever : de h. Goethals - Gelijkluistuurder die geen hoedanigheid heeft dende conclusie van de h. Goeminne,
van burger van de Europese Unie, advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. Andoch houder is van een door een Lid- nou, Brugge.
Staat afgeleverd nationaal rijbewijs of
rijbewijs van Europees model en die
tegen inwisseling een rijbewijs van de
Lid-Staat van ontvangst had kunnen
verkrijgen, doch dit niet binnen de gestelde termijn heeft gedaan, wordt ge- Nr. 277
lijkgesteld met het rijden zonder rijbewijs, en dat hierop als strafsanctie
ze KAMER - 17 juni 1997
een gevangenisstraf of een geldboete
wordt gesteld ? 2. Hebben artikel 1.2 RE9ELING VAN RECHTSGEBIED van de richtlijn 91/439/EEG van de
STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSRaad van 29 juli 1991 betreffende het
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN
rijbewijs, luidens hetwelk de door de
HET MISDRIJF - NIET GECORRECTIONALI-

-----~- -~--~~=~-===--
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SEERDE MISDAAD - NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD- BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER- VERWIJZING NAAR DE CORREC·
TIONELE RECHTBANK- BESLISSING VAN HET
VONNISGERECHT - BESLISSING VAN ONBE·
VOEGDHEID- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING.

Wanneer de raadkamer een verdachte naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van bedoelde rechtbank behoort en, bij samenhang, wegens een
wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van de
politierechtbank behoort, en het vonnisgerecht zich onbevoegd verklaart omdat
het gaat om een niet gecorrectionaliseerde
dan wel niet correctionaliseerbare misdaad, regelt het Hof het rechtsgebied, en,
vaststellend dat het feit een misdaad
schijnt op te leveren, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst
het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1).
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Overwegende dat de procureur des
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, na volt 0 oiing van het onderzoek, de raadkamer vorderde, met toepassing van de
artikelen 127 en 133 Wetboek Strafvordering "te bevelen dat de stukken
van het onderzoek, waarbij het bestaan van de misdaad omschreven (in)
de hager aangehaalde tenlastelegging hoofdens voornoemde verdachte
wordt vastgesteld, en een staat van
overtuigingsstukken onverwijld door
ons ambt zullen worden toegestuurd
aan de heer Procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Antwerpen, opdat
zou worden gehandeld als naar recht";

Overwegende dat de raadkamer, bij
beschikking van 2 mei 1996, de verdachte naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren verwees, na de feiten van de oorspronkelijke telastlegging te hebben heromschreven als
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEvolgt : "verdacht van te Maasmechelen
ROEP TE ANTWERPEN INZAKE LONNEUX)
op 23 april 1995 : I. opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegeARREST
bracht aan LonneuxAttila Joseph (art.
398 Sw); II. bij samenhang: A. bij een
(A.R. nr. P.97.0628.N)
verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk toedoen te wijten is, door gebrek
RET HOF;- Gelet op het verzoek- aan voorzichtigheid ofvoorzorg, maar
schrift van de procureur-generaal bij zonder het oogmerk om de persoon van
het Hof van Beroep te Antwerpen, ge- een ander aan te randen, onopzettedagtekend 23 april 1997, ter gri:ffie van lijk de dood te hebben veroorzaakt van
het Hof ontvangen op 6 mei 1997;
LonneuxAttila Joseph (art. 418 en 419
Overwegende dat door de onder- Sw.), B. op een openbare plaats een
zoeksrechter in de Rechtbank van Eer- voertuig of een rijdier te hebben beste Aanleg te Tongeren een gerechte- stuurd of een bestuurder te hebben belijk onderzoek werd ingesteld inzake geleid met het oog op de scholing, terJurgen Lonneux, hierboven vernoemd, wijl de ademanalyse een alcoholverdacht van : te Maasmechelen, op 23 concentratie van ten minste 0,35
april1995, opzettelijk en met het oog- milligram per liter uitgeademde almerk om te doden, zijn wettige va- veolaire Iucht meet of de bloedanalyse
der, Lonneux Attila, Joseph, geboren te een alcoholconcentratie van ten minEisden op 16 maart 194 7, te hebben ste 0,8 gram per liter bloed aangeeft
(art. 34, § 2.1" Wegverkeerswet), C. begedood;
stuurder zijnde van een voertuig op de
openbare weg, verzuimd te hebben zijn
(1) Zie Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9869, en 24 snelheid te regelen zoals vereist wejuni 1992, A.R. nr. 997 4 (A. C., 1991-92, nrs. 498 gens de plaatsgesteldheid, haar been 562); 27 april1994, A.R. nr. P.94.0360.F (ibid., lemmering, de verkeersdichtheid, het
1994, nr. 204); 17 dec. 1996, A.R. nr. P.96.1427.N zicht, de staat van de weg, de staat en
(ibid., 1996, nr. 512); R. DECLERCQ, Straf
rechtspleging, Kluwer rechtswetenschappen 1994, de lading van zijn voertuig, opdat
de snelheid geen ongevallen zou
nr. 2300.
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kunnen veroorzaken noch het verkeer hinderen (art. 10.1.1" Wegcode)";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Antwerpen bij arrest van 27
juni 1996 het tegen die beschikking
door het openbaar ministerie ingestelde hoger beroep niet ontvankelijk verklaarde;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, bij vonnis van 14 november 1996 besliste als volgt : "wijzigt de
telastlegging naar tijd in die zin dat de
feiten hebben plaatsgevonden in de
nacht van zaterdag 22 op zondag 23
april 1995. Voegt aan het wanbedrijf
onder I toe dat de opzettelijke slagen of verwondingen (art. 398 Sw.)
werden toegebracht aan de vader (m-t.
410, al. 1, Sw.). Zegt dat de aanrijding door verdachte van de vader, die
de dood heeft veroorzaakt (feit onder
II), opzettelijk werd gepleegd, zodat de
correctionele rechtbank niet bevoegd is
om kennis te nemen van deze misdaad, ongeacht deze misdaad werd gepleegd, hetzij met het oogmerk om te
doden (art. 393 en 395 Sw.), hetzij zonder het oogmerk om te doden, maar
met de dood tot gevolg (art. 401 Sw.)
en het onderzoeksgerecht geen verzachtende omstandigheden heeft weerhouden (art. 2.1" Wet 4 oktober 1867).
Zegt dat de opzettelijke slagen en verwondingen aan de vader (wanbedrijf
onder I zoals hiervoor omschreven) en
de opzettelijke aanrijding van de vader de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering waren van een zelfde misdadig opzet, zodat de correctionele
rechtbank evenmin bevoegd is om kennis te nemen van het voormeld wanbedrijf';
Dat zij deze beslissing van onbevoegdheid laat steunen op de volgende
motivering: "op basis van de voormelde vaststellingen en conclusies van
de gerechtsdeskundigen en met de wetenschap dat aan de aanrijding een hevige vechtpartij voorafging waarbij
verdachte zijn vader enkele zware slagen tegen het hoofd heeft gegeven, hetgeen wijst op een sterke agressie bij
verdachte, oordeelt deze rechtbank dat
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de aanrijding geen onopzettelijk (dodelijk) verkeersongeval was, maar dat
verdachte plots gewild naar links is afgedraaid om met zijn personenauto
zijn vader, die op het voetpad tussen
twee bomen (zie plan - stuk XIII.15)
voor de haag stond, opzettelijk aan te
rijden. Nu deze opzettelijke aanrijding de dood (van de vader) heeft veroorzaakt, hetgeen een misdaad vormt,
is de correctionele rechtbank niet bevoegd om hiervan kennis te nemen en
is zij evenmin bevoegd om te onderzoeken of deze misdaad werd gepleegd,
hetzij met het oogmerk om te doden
(art. 393 en 395 Sw.), hetzij zonder het
oogmerk om te doden maar met de
dood tot gevolg (art. 401 Sw.). Omdat de opzettelijke aanrijding van de
vader de opeenvolgende en voortgezette uitvoering was een zelfde misdadig opzet als de opzettelijke slagen en verwondingen aan de vader die
eraan voorafgingen (wanbedrijf onder I zoals aangevuld in dit vonnis art. 398 Sw. en 410, al. 1 Sw.), zodat
overeenkomstig artikel 65 van het
Strafwetboek aileen de zwaarste straf
wordt uitgesproken, is deze correctionele rechtbank evenmin bevoegd om
kennis te nemen van het voornoemd
wanbedrijf';
Overwegende dat het hof van be·roep, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, bij arrest van 10
april 1997 het vonnis dat de correctionele rechtbank onbevoegd verklaarde bevestigt;
Overwegende dat, enerzijds, het tegen de beschikking van de raadkamer van 2 mei 1996 ingestelde hoger
beroep niet ontvankelijk werd verklaard, en tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van
27 juni 1996 alsnog geen rechtsmiddel kan worden ingesteld, anderzijds,
het arrest van het hof van beroep van
10 april1997 in kracht yan gewijsde
is gegaan; dat de tegenstrijdigheid tussen de beschikking van de raadkamer van 2 mei 1996 en het arrest van
het hofvan beroep van 10 april1997
een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
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Overwegende dat de oorspronke- te beslissen over de regeling van de
lijk ten laste gelegde feiten, zoals ze procedure met betrekking tot het feit
deels door de raadkamer werden her- waarover door het openbaar ministeomschreven onder de telastlegging rie het onderzoek was gevorderd.
II.A, in zoverre ze bewezen zijn, de
misdaad schijnen op te leveren van 17 juni 1997 - 2" kamer - Voorzitter en
hetzij "opzettelijk en met het oogmerk verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitom te doden zijn vader te hebben ge- ter - Gelijkluidende conclusie van de h.
dood", misdaad bestraft met !evens- Bresseleers, advocaat-generaal.
lange opsluiting ingevolge de artikelen 392, 393 en 395 Strafwetboek, en
artikel15 Wet van 10 juli 1996, misdaad die niet kan worden gecorrectionaliseerd,- hetzij "slagen ofverwondingen opzettelijk te hebben toege- Nr. 278
bracht aan zijn vader, slagen of
verwondingen toegebracht zonder het
oogmerk om te doden, welke toch de
2" KAMER- 17 juni 1997
dood hebben veroorzaakt", misdaad bestraft met opsluiting van vijf tot tien 1o VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- VRIJjaar ingevolge de artikelen 392, 398,
HEID ONDER VOORWAARDEN- VERZOEK TOT
eerste lid, 401, eerste lid, en 410, eerOPHEFFING VAN DE VOORWAARDEN- KAMER
ste lid, Strafwetboek, en artikel 3 wet
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST10 juli 1996, misdaad die niet werd geAFWIJZING VAN DE AANVRAAG- CASSATIEcorrectionaliseerd;
BEROEP- 'IERMIJN- NIET-INACHTNEMINGDat er tussen deze misdaad en de
wanbedrijven omschreven onder de telastleggingen I en II.B.C. samenhang
lijkt te bestaan; dat het hof van beroep mitsdien onbevoegd was om over
het geheel van de telastleggingen te
oordelen;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 2 mei 1996 van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren en het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 27 juni 1996 dat niet
ontvankelijk verklaart het hoger beroep van de procureur des Konings te
Tongeren tegen die beschikking; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissingen; verwijst de
zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, zitting houdend in een andere samenstelling dan deze welke de
arresten van 27 juni 1996 en 10 april
1997 hebben uitgesproken, alleen om

GEVOLG.

2° VOORLOPIGE

HECHTENIS

CASSATIEBEROEP- VRIJHEID ONDER VOORWAARDEN- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN DE
VOORWAARDEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST- AFWIJZING VAN
DE AANVRAAG- UITSPRAAK VAN HET HOF'IERMIJN- NIET-INACHTNEMING- GEVOLG.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENALLERLEI- VOORLOPIGE HECHTENIS - VRIJHEID ONDER VOORWAARDEN- VERZOEKTOT
OPHEFFING VAN DE VOORWAARDEN- KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARRESTAFWIJZING VAN DE AANVRAAG- UITSPRAAK
VAN HET HOF TERMIJN NIETINACHTNEMING- GEVOLG.

1o, 2° en 3° Op het cassatieberoep tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een op grand van art. 36,
§ 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis
ingediende aanvraag tot opheffing van de
opgelegde voorwaarden afwijst, is de termijn bepaald door artikel31, § 3, tweede
lid, van dezelfde wet toepasselijk; wanneer het Hof geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen na het instellen van het cassatieberoep, vervallen de
bevolen maatregelen krachtens de wet en
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heeft het cassatieberoep geen bestaansreden meer (1). (Artt. 31, § 3, tweede lid,
en 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(EVERAERT)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0803.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1997 gewezen
door het Hofvan Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden arrest de beschikking, op 30 april1997
door de raadkamer te Oudenaarde gewezen op het verzoekschrift van eiseres, tenietdoet en zegt "dat de beslissing van de onderzoeksrechter van 22
april 1997 tot in vrijheid laten van de
(1) De vrijheidsbeperkende maatregelen die
krachtens de artt. 35 en 36 Wet Voorlopige Hechtenis ter vervanging van de voorlopige hechtenis kunnen worden opgelegd, tasten de individuele vrijheid van de verdachte aan (J.
D'HAENENS, De voorlopige hechtenis en de procedure in cassattie; R. DECLERCQ en R. VERSTRAETEN (ed.), De voorlopige hechtenis, Acco, 1991,
(195, nr. 12).
Wanneer de verdachte die door de onderzoeksrechter met toepassing van art. 35, §1, Wet Voorlopige Hechtenis in vrijheid is gelaten onder oplegging van voorwaarden, om opheffing of
wijziging ervan of om vrijstelling vraagt, moet de
raadkamer binnen vijf dagen uitspraak doen over
zijn verzoek; bij niet-inachtneming van determijn vervallen de bevolen maatregelen (art. 36,
§ 1, laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis). Art. 37
van deze wet bepaalt voorts dat tegen de beslissingen genomen ter uitvoering van de artikelen 35 en 36 dezelfde rechtsmiddelen openstaan
als tegen de beslissingen die inzake voorlopige
hechtenis worden genomen.
Het lijkt derhalve met de wil van de wetgever overeen te stemmen dat de sanctie die de wet
verbindt aan de omstandigheid dat binnen vijftien dagen geen uitspraak is gedaan over een
rechtsmiddel tegen een beslissing inzake de voorlopige hechtenis, ook geldt wanneer niet binnen dezelfde termijn uitspraak is gedaan over het
cassatieberoep van de verdachte tegen een in hoger beroep genomen beslissing ter uitvoering van
de vermelde artikelen 35 en 36.
Wat de gevolgen betreft van het uitblijven van
een uitspraak op het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
het verzoek van de verdachte tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, zie Cass., 16 maart 1994,
A.R. nr. P.94.0216.F (A. C., 1994, nr. 130).
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verdachte onder voorwaarden dient gehandhaafd mits aanpassing en heromschrijving van de erin opgelegde
voorwaarden";
Overwegende dat tegen de beslissingen genomen ter uitvoering van de
artikelen 35 en 36 Wet Voorlopige
Hechtenis, krachtens artikel 37 dezelfde rechtsmiddelen openstaan als
tegen beslissingen die inzake voorlopige hechtenis worden genomen;
Overwegende dat op het cassatieberoep, ingesteld tegen een krachtens dat artikel37 in hager beroep gewezen arrest van het hof van beroep,
de termijn bepaald door artikel 31, §
3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, toepasselijk is; dat het verstrijken van die termijn het verval van de
bevolen maatregel tot gevolg heeft;
Overwegende dat het Hof in deze
zaak geen uitspraak heeft gedaan binnen vijftien dagen na het instellen van
het cassatieberoep; dat de opgelegde
voorwaarden krachtens de wet vervallen zijn en het cassatieberoep geen
bestaansreden meer heeft;
Om die redenen, ongeacht de namens eiseres ingediende memorie, verwerpt de voorziening; laat de kosten
ten laste van de Staat.
17 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. H. Rieder, Gent.
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2e KAMER- 18 juni 1997

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING- BEI<LAAGDE- BEROEP
-ADRES- VERMELDING- VORMVEREISTEGEVOLG.
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2° CASSATIE- VERNIETIGING.
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roep van de beklaagde in de procesverbalen van de terechtzitting is geen substantieel vormvereiste.

Overwegende dat de veroordelende
beslissing in kracht van gewijsde gaat
ten gevolge van de verwerping van de
tegen haar ingestelde voorziening, de
voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding daardoor doelloos wordt en bijgevolg niet ontvankelijk is;

2° De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde strafrechterlijk is veroordeeld, heeft de vernietiging van de bevolen onmiddellijke aanhouding tot
gevolg (1).

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

OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING.

1o Het vermelden van het adres en het be-

(AMRAM)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0659.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Overwegende dat de proces-verbalen
van de terechtzitting, door de vaststellingen ervan, moeten bewijzen dat
de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten in acht genamen zijn; dat het vermelden van
beklaagdes adres en beroep in het
zittingsblad geen vormvereiste is;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
In zoverre eiser geen enkel middel
aanvoert;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding :
(1) Cass., 16 mei 1995, A.R. nr. P.95.0327.N
(A.C., 1995, nr. 240).

18 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaalAdvocaat : mr. A. J adoul, Brussel.
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KAMER

-18 juni 1997

VOORLOPIGE HECHTENIS -

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN HOOFDVOORWAARDEN - BEROEP - VERDACHTE.

De voorwaardelijk in vrijheid gestelde verdachte kan vragen dat de door de onderzoeksrechter opgelegde voorwaarden worden opgeheven of gewijzigd; dat beroep
moet worden ingesteld voor de raadkamer (1). (Art. 36, § 1, vierde en vijfde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
(DE KEERSMAEKER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0771.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1997 gewezen
(1) Inzake de toepassing van art. 36, § 1, Wet
Voorlopige Hechtenis, zowal wat de nieuwe voorwaarden als de hoofdvoorwaarden betreft, zie : R.
DECLERCQ, "Voorlopige hechtenis", 1991, nr. 85.
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door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
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2 8 KAMER - 18 juni 1997

Over de eerste twee middelen :
Overwegende dat, inzake voorlopige hechtenis, de wet van 20 juli 1990
bepaalt dat de verdachte kan vragen
dat de door de onderzoeksrechter opgelegde voorwaarden voor zijn voorlopige invrijheidsstelling worden opgeheven of gewijzigd; dat uit het
bepaalde in artikel 36, § 1, vierde en
vijfde lid, blijkt dat voornoemd verzoek moet worden ingesteld bij de
raadkamer;
Dat de middelen falen naar recht;
Over het derde middel :

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- RAADKAMER
VAN EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEGONTVANKELIJKHEID.

Het verzoekschrift dat niet aan alle rechters die zitting houden in de correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg, maar aan de raadkamer van
de voornoemde rechtbank die uitspraak
doet inzake voorlopige hechtenis een gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten laste legt, is geen vordering tot
verwijzing wegens gewettigde verdenking (1). (Artt. 542 tot 552 Sv.)
(DE BENEDICTIS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0739.F)

Overwegende dat de artikelen 6.1 en
6.3.c van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden niet toepasselijk zijn op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

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

18 juni 1997 - 28 kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal Advocaat : mr. J.P. Buyle, Brussel.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van Silvio De Benedictis, dat op
30 mei 1997 ingekomen is ter griffie
van het Hof;
Overwegende dat het verzoekschrift
ertoe strekt de procedure die tegen eiser is ingesteld wegens deelneming
aan moord als dader of medeplichtige, op grand van gewettigde verdenking te doen verwijzen van de Correctionele Rechtbank te Luik naar een
andere rechtbank;
Dat blijkens het verzoekschrift de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik zich, in haar beschikking van 21 april 1997 waarin
uitspraak is gedaan over de handhaving van eisers voorlopige hechtenis,
voorbarig heeft uitgesproken over eisers schuldigheid, nu zij gewag maakt
van "de belangrijke rol die (eiser) in de
voorbereiding van een moord gespeeld
heeft"; dat die vermelding, volgens het
verzoekschrift, bij eiser twijfel kan
(1) Raadpl. Cass., 10 okt. 1984, A.R. nr. 3889
(A. C., 1984-85, nr. 114).
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wekken aangaande de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters van de Correctionele Rechtbank te
Luik en van de raadkamer;
Overwegende dat, enerzijds, krachtens het enige artikel, § XV, van de
wet van 25 oktober 1919, de raadkamer slechts een kamer is met een
alleensprekend rechter van de rechtbank van eerste aanleg;
Dat het verzoekschrift, wat dat betreft, geen verzoek is tot verwijzing op
grond van gewettigde verdenking in de
zin van de artikelen 542 en volgende
van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat, anderzijds, uit de
in het verzoekschrift uiteengezette gegevens niet volgt dat alle rechters die
zitting houden in de correctionele kamers van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik niet in staat zouden
zijn om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de
zaak of bij de publieke opinie gewettigde twijfel zouden wekken aangaande hun geschiktheid om op die
wijze uitspraak te doen;
Dat, in zoverre, het verzoek niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 juni 1997 - 2" kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal-Advocaat: mr. J. Mignon, Neufchateau.

Nr. 282
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GENEESKUNDE- ALLERLEI- ZIEKENHUIZEN- DIENST NEURO-PSYCHIATRIE- ARCHITECTONISCHE NORMEN RAMEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN.
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In een dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patienten zijn de keukenramen niet voor patienten bestemd en hoeven ze niet te zijn
voorzien van veiligheidsinrichtingen die
ervoor zorgen dat de opening van de ramen kan beperkt worden. (K.B. 15 feb.
197 4, bijlage 1, kenletter A, I, B, 2.)
(REGOUT, OLDENHOVEN DE GUERTECHIN T. CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE LA RAMEE V.Z.W.
E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0235.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1996 gewezen door het Hofvan Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1, § 1, 2, §§ 1 en 2, 3, §§ 1 en 2, van
de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (gewijzigd bij de wet van 3 juli
1973 en bij het koninklijk besluit nr. 60 van
22 juli 1982, zoals die van toepassing was
ten tijde van de litigieuze feiten op 3 april
1985), 1 en 2 van het koninklijk besluit van
23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd (gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 12 januari
1970 en 15 februari 1974, en zoals het van
toepassing was ten tijde van de litigieuze
feiten), 1, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 15 februari 1974 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 23 oktober 1964,
van de norm vermeld onder kenletter A, I.
Architectonische normen, B. Bijzondere normen voor de ziekenhuisverpleging, punt 2,
van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit
van 15 februari 1974, van de artikelen
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 149
en 159 van de Grondwet,
doordat het arrest eerst vaststelt dat de
door de eerste verweerster beheerde kliniek La Ramee, "op bestuurlijk vlak een
dienst neuro-psychiatrie voor observatie en
behandeling van het type 'A' is die onderworpen is aan de bij het koninklijk besluit van 15 februari 1974 opgelegde normen, meer bepaald aan de bijzondere
normen bedoeld in bijlage 1 bij dat besluit; dat te dezen La Ramee door de minister van Volksgezondheid is erkend v66r
de feiten waarvan het hof kennis heeft genomen en dat die erkenning na de feiten is
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gehandhaafd; dat de erkenning en de handhaving ervan telkens werden voorafgegaan door een bezoek aan de inrichting
door de bevoegde inspecteur; dat La Ramee,
gelet op de erkenning als categorie '/'>:,melancholici en sui:cidale patienten mag opnemen ter verpleging; dat La Ramee door
de therapie die er wordt toegepast, een
open psychiatrische inrichting is waar de
patienten een beperkte vrijheid genieten,
hun kamer mogen verlaten, in de gangen
mogen lopen, andere patienten mogen opzoeken, zelfs op andere verdiepingen gaan,
maar alleen de instelling niet mogen verlaten; dat La Ramee aldus de tegenpool
vormt van een gesloten dienst van een psychiatrisch centrum waar de patienten opgesloten zijn"; dat eiseres in dagbehandeling was bij dokter De Geyter, psychiater,
wegens een eerste zelfmoordpoging in juni
1984; dat dokter De Geyter de dagbehandeling niet wilde voortzetten "daar het gevaar voor zelfmoord bleefbestaan"; dat eiseres op vraag van dokter De Geyter en
met het goedvinden van eiseres en haar
echtgenoot ermee instemden dat zij werd
opgenomen in La Ramee, in een dienst op
de tweede verdieping; dat op 3 april 1985
de deur van het alleen voor de verpleegsters bestemde "keukentje" op de tweede
verdieping op slot bleef tot 7u45 en dan
werd geopend door de verpleegster die er
haar lunchpakket kwam leggen; dat de verpleegster de deur niet weer op slot deed
toen zij het lokaal verliet; dat zulks "ten
tijde van de aan het hof ter beoordeling
voorgelegde feiten, de gewone gang van zaken (was) die de gelijktijdige opdiening van
het ontbijt mogelijk maakte, aangezien het
keukenpersoneel de sleutels van dat lokaal niet had; (... ) dat de deur.van de keuken op het tijdstip van de maaltijden open
moest zijn (.,.) aangezien de patienten
moesten eten; dat zulks in casu het geval
was aangezien het ontbijt daar moest worden bewaard"; dater in de keuken niet altijd ziekenhuispersoneel aanwezig was,
zelfs niet tijdens het opdienen van de maaltijden; dat eiseres even voor 8 uur 's margens uit het raam van de keuken op de
tweede verdieping is gesprongen in de tijdspanne tussen het neerzetten van het eerste en het tweede deel van de ochtendmaaltijden in de keuken; dat de eisers op
grand van de artikelen 1382 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, vergoeding van de
door die val veroorzaakte schade vorderen, enerzijds van de eerste verweerster en,
anderzijds van de verweersters sub 2, in
hun hoedanigheid van erfgenamen van de
intussen overleden dokter De Geyter; dat
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het arrest de vordering niet gegrond verklaart zowel t.a.v. de eerste verweerster als
t.a.v. de verweersters sub 2, op grand, meer
bepaald, dat 1. wat de eerste verweerster
betreft "het keukentje waarvan het raam
niet met een veiligheidsvoorziening is uitgerust, een lokaal is dat niet voor de patienten bestemd is; dat het niet vaststaat
dat de bijzondere norm die aan de diensten neuro-psychiatrie voor observatie en
behandeling van volwassen patienten, onder de 'bijzondere normen voor de
ziekenhuisverpleging' opgelegd is voor de
ramen die 'zullen voorzien zijn van
veiligheidsinrichtingen die de verluchting mogelijk maken maar er tevens voor
zorgen dat de opening van de vensters kan
beperkt worden' van toepassing is op voornoemde keuken; dat diemiangaande eraan moet worden herinnerd dat La Ramee
is erkend na de inspectie van de inrichting en dat een dergelijke procedure alle betekenis zou verliezen indien ze niet zou inhouden dat de erkende inrichting
beantwoordt aan de normen waaraan ze
moet voldoen; dat die erkenning voor La
Ramee een noodzakelijke maar voldoende
voorwaarde is om sui:cidale patienten te
mogen behandelen zonder dat zij daarenboven moet worden verplicht om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen",
en 2. wat de verweersters sub 2 betreft, dat
gelet inzonderheid "op de enorme terughoudendheid (van eiseres) en van haar
echtgenoot t.a.v. de psychiatrie, het geen
verkeerde keuze is om (eiseres) op te nemen in La Ramee, een open psychiatrische instelling, temeer daar de feitelijke
omstandigheden waarin (eiseres) op 3 april
1985 uit het raam is gesprongen ( ... ) niet
het gevolg zijn van de tekortkoroing van La
Ramee aan haar verplichtihgenjegens (eiseres)",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2, § 1,
van de wet van 23 december 1963 op de
ziekenhuizen (gewijzigd bij de wet van 6
juli 1973 en bij het koninklijk besluit nr. 60
van 22 juli 1982), die van toepassing is op
alle ziekenhuizen (artikel1, § 1), luidt als
volgt : "De ziekenhuizen moeten de normen naleven welke worden bepaald door de
Koniiig, mi advies vari de Natidnale Raad
voor de Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling erkenning, te hebben ingewonnen.
Deze normen hebben betrekking op : 1' de
algemene inrichting van de ziekenhuizen; 2' de inrichting van elk soort van diensten, meer bepaald op de minimumvereisten inzake technische uitrusting en
inzake (... ) personeel"; artikel2, § 2 van die
wet als volgt luidt : "Bijzondere normen
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kunnen vastgesteld worden : (... ) 2" voor de
diensten die voldoen aan eisen van Speciale bekwaamheid in de niet universitaire ziekenhuizen"; de Koning met toepassing van die bepalingen de normen
waaraan de ziekenhuizen en hun diensten moeten voldoen, heeft vastgesteld in
het koninklijk besluit van 23 oktober 1964
(artikelen 1 en 2 van dat koninklijk besluit en de bijlagen ervan); de diensten
neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling, die categorie A vormen, krachtens artikel1, § 1 en § 2, van het koninklijk besluit van 15 februari 1974 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 23
oktober 1964, moeten voldoen aan de bijzondere normen die in bijlage 1 van dit koninklijk besluit worden bepaald; bijlage 1,
kenletter A als volgt luidt : "De dienst A is
bestemd voor volwassen patienten, die ofwei een dringende hulp vergen in geval van
crisistoestand, ofwel een observatie of een
actieve behandeling vergen. De dienst A
moet instaan voor dag- en nachtverpleging
en kan zorgen voor dag- of nachtverpleging"; de voornoemde bijlage, m.b.t.
de "architectonische normen", sub B "bijzondere normen voor de ziekenhuisverpleging" het volgende bepaalt : "2. De
vensters zullen voorzien zijn van veiligheidsinrichtingen die de verluchting mogelijk maken maar er tevens voor zorgen
dat de opening van de vensters kan beperkt worden"; die norm, nu zein algemene bewoordingen is gesteld, noodzakelijkerwijs betrekking heeft op alle lokalen
waartoe de patienten tijdens hun
ziekenhuisverblijf werkelijk toegang hebben, met inbegrip van de ruimten die niet
voor hen bestemd zijn; dat die uitlegging
geboden is niet aileen wegens het algemeen karakter van de bewoordingen van de
norm maar ook wegens de opzet ervan die
uiteraard is de patienten te beletten uit het
raam te springen in een dienst neuropsychiatrie die inzonderheid moet instaan
voor de verpleging van patienten die "dringende hulp in geval van crisistoestand" vergen; uit de vaststellingen van het arrest te
dezen blijkt dat de keuken op de tweede
verdieping een lokaal was waar de patienten, zelfs wanneer er helemaal geen
ziekenhuispersoneel aanwezig was, binnen mochten bij etenstijd en enige tijd
daarvoor; het hof van beroep, gelet op die
vaststellingen, niet wettig kon beslissen dat
het niet vaststaat dat voornoemde
veiligheidsnorm niet van toepassing was op
de keuken omdat het "om een lokaal gaat
dat niet voor de patienten was bestemd"
(schending van de artikelen 1, § 1, en 2, §§
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1 en 2, van de wet van 23 december 1963
op de ziekenhuizen, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964, 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 15 februari 1974,
alsook van de norm vermeld in punt I.B.2.
van bijlage 1, kenletter A, bij het koninklijk besluit van 15 februari 1974);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eerste verweerster "op bestuurlijk vlak een dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van het type 'A' is die
onderworpen is aan de bij het koninklijk besluit van 15 februari 1974 opgelegde normen, meer bepaald aan de
bijzondere normen bedoeld in bijlage
1 bij genoemd besluit";
Dat bijlage 1, onder de rubriek "bijzondere normC::m voor de ziekenhuisverpleging" bepaalt dat "2. De vensters zullen voorzien zijn van
veiligheidsinrichtingen die de verluchting mogelijk maken maar er tevens
voor zorgen dat de opening van de
vensters kan beperkt worden"; dat die
norm vermeld staat onder de bepalingen betreffende de kamers van de paW.inten;
Overwegende dat het arrest, nu het
beslist dat het niet vaststaat dat die
norm van toepassing is op een keuken die niet voor de patienten is bestemd, geen van de in het middel aangegeven wettelijke en verordenende
bepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

19 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick, De Bruyn, Biitzler.
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1 o BESLAG -

ALGEMEEN-'-- NIET VOOR BESLAG VATBAAR- RUSTPENSIOEN EN VITKERING TOT LEVENSONDERHOUD- SAMENVOEGING- VOORWAARDE.

2° PENSIOEN- ALGEMEEN- NIET VOOR
BESLAG VATBAAR- RUSTPENSIOEN EN VITKERING TOT LEVENSONDERHOUD- SAMENVOEGING- VOORWAARDE.

1 o en 2° Om het voor be slag vatbare ge-

deelte van een rustpensioen te bepalen,
kan het bedrag ervan niet worden samengevoegd met het bedrag van een niet
door de rechter toegewezen uitkering tot
levensonderhoud (1). (Art. 1410, § 1,
Ger.W.)
(RIJKDIENST VOOR PENSIOENEN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0238.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1409, 1410, § 1, 1• en 2·, en 1411
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt "dat uit de
overgelegde stukken blijkt dat Mevrouw
Burny-Dessy, dochter van Mevrouw Jacques, aan haar moeder, vrijwillig en zonder daartoe door de rechter veroordeeld te
zijn, tijdens de jaren 1986 en 1987 een
maandelijks bedrag van 25.000 frank betaalde als bijdrage in de kosten van haar
verblijfin het bejaardentehuis; dat de dochter van Mevrouw Jacques van die rente
aangifte deed bij de belastingen en verkreeg dat die rente van haar belastbare inkomsten werd afgetrokken op grond van artikel 71, § 1, s·, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen" en "dat (eiser) van
oordeel was dat hij geen rekening hoefde te
houden met de door de dochter betaalde
(1) Raadpl. de verwijzingen in concl. O.M., Bull.
en Pas., 1997, I, nr. 283.
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rente, op grond dat het hier niet gaat om
een 'door de rechter toegewezen' uitkering tot levensonderhoud, als bedoeld in artikel1410, § 1, 1·, van het Gerechtelijk
Wetboek"; dat het arrest vervolgens voor
recht zegt dat voor "de vaststelling van het
voor beslag vatbare gedeelte van het door
Mevrouw HelEme Jacques genoten rustpensioen, de bedragen van dat pensioen en
van de door de dochter betaalde uitkering tot levensonderhoud ( ... ) moeten worden samengevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel1411 van het Gerechtelijk
Wetboek" en eiser bijgevolg veroordeelt "tot
betaling van elk bedrag dat niet met toepassing (van die) berekeningswijze is uitgekeerd", inzonderheid op grond dat "luidens artikel 1410, § 1, 2·, van het
Gerechtelijk Wetboek, de renten of uitkeringen die krachtens een wet, een statuut
of een overeenkomst worden uitgekeerd,
eveneens de bescherming van artikel1409
genieten, dat de renten of uitkeringen tot
levensonderhoud daarom nog niet van de
toepassing van dat artikel zijn uitgesloten", dat "in strijd met wat de eerste rechter beslist heeft, uit de overgelegde gegevens blijkt dat de dochter van Mevrouw
Jacques de uitkering betaalde ter nakoming van de bij artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek opgelegde wettelijke verplichting ", dat "de aangifte en de aftrek
van de uitkering in de belastingaangifte
noodzakelijkerwijs impliceert dat Mevrouw
Burny-Dessy toegegeven heeft dat zij verplicht was die bedragen te betalen, aangezien artikel 71, § 1, s·, van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen bepaalt dat een
dergelijke uitkering alleen maar kan worden afgetrokken door een belastingsplichtige, als die uitkering werd betaald ter nakoming van een wettelijke verplichting,
meer bepaald die welke wordt bedoeld in
artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek",
dat "het feit dat de dochter van Mevrouw
Jacques te allen tijde de betaling van de
uitkering tot levensonderhoud kon stopzetten, geen weerslag heeft op de toepassing van de artikelen 1410, § 1, 2·, en 1411
van het Gerechtelijk Wetboek" en dat "de
tekst van artikel1411 van het Gerechtelijk Wetboek nergens bepaalt dat de regel
van de samenvoeging niet van toepassing
zou zijn op de in artikel1410, § 1, van voornoemd Wetboek bedoelde pensioenen en
uitkeringen",
terwijl artikel1410, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, met verwijzing naar artikel1409 van dat Wetboek, bepaalt in hoeverre de daarin opgesomde, al dan niet
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provisionele uitkeringen tot levensonderhoud, pensioenen, vergoedingen, vakantiegeld, renten en uitkeringen voor overdracht
of beslag vatbaar zijn, naargelang het totale bedrag, dat wil zeggen het samengevoegde bedrag, al dan niet hager is dan bepaalde bedragen per maand; enerzijds, de
in artikel1410, § 1, 1", bedoelde, aldan niet
provisionele uitkeringen tot levensonderhoud, die zijn, welke "door de rechter zijn
toegewezen"; anderzijds, de in artikel1410,
§ 1, 2°, bedoelde "pensioenen, aanpassingsuitkeringen, renten, rentebijdragen of als
pensioen geldende voordelen betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst", de rust- en overlevingspensioenen van de zelfstandigen en van de
werknemers uit de prive- en de overheidssector zijn, die krachtens de wet of een statuut verschuldigd zijn, alsook de aanvullende pensioenen en andere als pensioen
geldende voordelen die onder meer krachtens een statuut, een groepsverzekeringsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of
een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd kunnen zijn; artikel1410, § 1, 2°
daarentegen geen verband houdt met de
uitkeringen die worden gedaan ter nakoming van een verplichting tot levensonderhoud; uit de vaststellingen van het arrest te dezen blijkt dat het maandelijkse
bedrag van 25.000 frank dat de dochter van
Mevrouw Helene Jacques in 1986 en 1987
uitgekeerd heeft als bijdrage in de kosten
van het verblijf van laatstgenoemde in het
bejaardentehuis, is betaald op grand van
artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek,
maar dat dat zij dat bedrag "vrijwillig heeft
betaald, zonder daartoe door de rechter te
zijn veroordeeld"; die uitkering tot levensonderhoud bijgevolg niet onder toepassing viel van het bepaalde in 1° en 2° van
artikel1410, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, zodat het hofvan beroep, om de hierboven weergegeven redenen, zijn beslissing dat voor de vaststelling van het voor
beslag vatbare gedeelte van het door eiser aan Mevrouw Helene Jacques uitgekeerde rustpensioen het bedrag van de door
· de dochter van Mevrouw Jacques vrijwillig gedane uitkering tot levensonderhoud en
het bedrag van het rustpensioen moesten
worden samengevoegd, niet naar recht verantwoordt;

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het bedrag dat de dochter
van Mevrouw Jacques aan laatstgenoemde uitgekeerd heeft als bijdrage
in de kosten van haar verblijf in het
bejaardentehuis, "vrijwillig" is be-
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taald "zonder dat ze daartoe door de
rechter is veroordeeld";
Overwegende dat artikel1410, § 1,
1°, van het Gerechtelijk Wetboek enkel tot gevolg kan hebben dat de "al
dan niet provisionele uitkeringen tot
onderhoud, door de rechter toegewezen alsmede (de) uitkeringen die na
echtscheiding aan de niet schuldige
echtgenoot worden toegekend", niet
vatbaar zijn voor beslag;
Overwegende dat, krachtens artikel1410, § 1, 2°, van dat Wetboek, ook
de pensioenen,
aanpassingsuitkeringen, renten, rentebijdragen of
als pensioen geldende voordelen, betaald krachtens een wet, een statuut
of een overeenkomst, niet voor beslag vatbaar zijn;
Dat uit de algemene opzet en de
tekst van die bepalingen volgt dat
voornoemd artikel 1410, § 1, 2°, niet
toepasselijk is op de uitkeringen tot levensonderhoud, zelfs als zij betaald
worden krachtens een wet of een overeenkomst;
Dat niet naar recht is verantwoord
het arrest, dat beslist dat, om het voor
beslag vatbare gedeelte van het door
eiser uitgekeerde rustpensioen te bepalen, het bedrag ervan moet worden samengevoegd met het bedrag van
de uitkering tot levensonderhoud;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
19 juni 1997- 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Charlier, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en De Bruyn.
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Nr. 284
1e KAMER- 19 juni 1997

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT- ALGEMEEN- AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERMANS DADEN- VOORWAARDEN.

Art. 1384 B. W. formuleert geen algemeen beginsel van aansprakeli}kheid voor andermans daad dat in zijn eerste lid zou
zijn vervat, maar bijzondere regels die in
de volgende leden op beperkende wijze
worden opgesomd (1). (Art. 1384, eerste lid, B.W.)
(LES STATIONS DE PLEIN AIR V.Z.W., FRANSE GEMEENSCHAP T. A.G.F. DE SCHELDE N.V., DELBERGHE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nrs. C.96.0254.F en C.96.0258.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 december 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Bergen;
Overwegende dat de voorzieningen met algemeen rolnummer
C.96.0254.F en C.96.0258.F gericht
zijn tegen hetzelfde arrest; dat ze dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van de vereniging zonder winstoogmerk Les Stations de Plein Air :
Over het middel : schending van artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vorderingen van de
verweerders tot vergoeding van de schade
ten gevolge van een brand die in de nacht
van 30 april op 1 mei 1987 te Peruwelz opzettelijk werd gesticht door de minderjarige D ... S .. , die door de jeugdrechter geplaatst was in het medisch-psychologisch
observatiecentrum "Suzanne Van Durme"
te Sint-Genesius-Rode, waarvan eiseres de
inrichtende macht is, gegrond verklaart op
grond dat genoemde eiseres voor de be(1) Zie de verwijzingen in concl.O.M. (Bull. en
Pas., 1997, I, nr. 284).
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trokken minderjarige moest instaan kracntens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek dat, volgens het arrest, een
algemeen beginsel van aansprakelijkheid
voor andermans daad bevat,

terwijl artikel1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "men aansprakelijk is niet alleen voor de schade
welke men veroorzaakt door zijn eigen
daad, maar ook voor die welke veroorzaakt
wordt door de daad van personen voor wie
men moet instaan, of van zaken die men
onder zijn bewaring heeft"; artikel1384,
tweede tot vierde lid, de personen opsomt
die aansprakelijk zijn voor de door anderen veroorzaakte schade alsook de personen voor wie zij moeten "instaan", namelijk de vader en de moeder, die
aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen
(tweede lid), de meesters en zij die anderen aanstellen, die aansprakelijk zijn voor
de schade door hun dienstboden en aangestelden, veroorzaakt in de bediening
waartoe zij hen gebezigd hebben (derde lid)
en de onderwijzers en ambachtslieden, die
aansprakelijk zijn voor de schade door hun
leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan (vierde lid); noch artikel 1384
noch enig ander wetsartikel bepaalt dat iemand die niet tot een van de in het tweede
tot het vierde lid opgesomde categorieen behoort, meer bepaald een persoon die een
medisch-psychologisch observatiecentrum
beheert, aansprakelijk is voor de schade
veroorzaakt door de daad van een minderjarige die door de jeugdrechter bij hem is
geplaatst; het arrest, nu het verklaart dat
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek een algemeen beginsel van
aansprakelijkheid voor andermans daad
formuleert en dus in het tweede tot het
vierde lid geen beperkende opsomming
geeft van de personen voor wie andere personen moeten "instaan", als vaststaand
aanneemt dat een persoon aansprakelijk
kan worden verkl.aard voor de daad van een
derde zonder dat de wet in dat geval van
aansprakelijkheid voor een ander heeft
voorzien; alleen de wetgever de gevallen
kan bepalen waarin een persoon moet instaan voor andermans daad; de rechter immers toch niet, na het ontstaan van schade,
kan beslissen dat een ander persoon dan de
dader aansprakelijk is; de vermoedens van
aansprakelijkheid bedoeld in artikel1384
van het Burgerlijk Wetboek afwijken van
het gemeen recht inzake aansprakelijkheid krachtens hetwelk een persoon
enkel aansprakelijk is voor de door zijn
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eigen daad veroorzaakte schade (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek); die vermoedens wegens het uitzonderlijke karakter ervan niet kunnen worden
uitgebreid tot andere dan de bij de wetgever bepaalde gevallen; de toepassing van
een zogenaamd algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt
door de daad van "de personen voor wie
men moet instaan" noodzakelijkerwijze onwettig is, aangezien zij impliceert dat de
rechter- en niet de wetgever - na een litigieuze daad en zonder de beperkingen van
de in artikel 1384, tweede tot vierde lid,
van het Burgerlijk Wetboek vervatte vermoedens in acht te nemen "de personen bepaalt voor wie men moet instaan"; het arrest bijgevolg, nu het eiseres aansprakelijk
stelt op grond van een algemeen beginsel
van aansprakelijkheid voor andermans
daad, dat in artikel1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek zou zijn vastgelegd,
zonder daarbij vast te stellen dat zich een
van de in het tweede, derde en vierde lid
van dat artikel op beperkende wijze opgesomde gevallen van aansprakelijkheid voor
andermans daad voordoet, het toepassingsgebied van de bij die bepaling ingevoerde
wettelijke vermoedens uitbreidt tot voorbij de door de wetgever vastgestelde grenzen; het aldus artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Over het door de verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk het dictum naar recht verantwoord is door
een rechtsgrond die het Hof dient aan
te vullen:
Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt op grond van artikel
1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, in zoverre het bepaalt dat
men aansprakelijk is voor de schade
veroorzaakt door de daad van personen voor wie men moet instaan;
Overwegende dat de verweerders
betogen dat uit de vaststellingen van
het arrest volgt dat eiseres een onderwijsinstelling is waarop artikel 1384,
vierde lid, van dat wetboek van toepassing is, zodat de beslissing op grond
van die wetsbepaling verantwoord is;
Overwegende dat artikel 1384,
vierde lid, van het Burgerlijk Wethoek enkel van toepassing is op de onderwijzers voor wie eiseres eventueel
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aansprakelijk is krachtens het derde
lid van dat artikel;
Dat de veroordeling van eiseres dus
in geen geval kan steunen op artikel
1384, vierde lid, van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek in zijn eerste lid geen algemeen beginsel van
aansprakelijkheid voor andermans
daad bevat;
Dat die aansprakelijkheid enkel bestaat binnen de perken van de bijzondere regels die van elkaar verschillen en die het artikel in de volgende
leden op beperkende wijze opsomt;
Dat het arrest, nu het beslist dat eiseres in haar hoedanigheid van
inrichtende macht van het medischpsychologisch centrum waaraan de
voor de schade aansprakelijke minderjarige was toevertrouwd, voor het
gedrag van die minde:rjarige moest instaan "in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek",
die wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voor'ziening van de Franse
Gemeenschap van Belgie :
Over het middel : schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest de vorderingen van de
verweerders toewijst op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, de v.z.w. "Les Stations de Plein Air",
thans opgeroepen tot bindendverklaring
van het arrest, veroordeelt tot vergoeding
van hun schade ten gevolge van een brand
die opzettelijk was gesticht door een minderjarige die was geplaatst in het Centrum "Suzanne Van Durme" waarvan die
v.z.w. de inrichtende macht is en het arrest bindend en tegenwerpelijk verklaart
aan eiseres, en zulks op alle gronden die
thans als integraal weergegeven worden beschouwd,
terwijl, eerste onderdeel, men krachtens de artikelen 1382, 1383 en 1384 van
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het Burgerlijk Wetboek in beginsel
aansprakelijk is voor de door zijn eigen
daad veroorzaakte schade en men in de in
artikel1384, tweede, derde en vierde lid, op
beperkende wijze opgesomde uitzonderingsgevallen aansprakelijk is voor de
schade veroorzaakt door andermans
daad; het arrest derhalve, nu het beslist
"dat het heel redelijk is aan te nemen dat
artikel 1384, eerste lid, een algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor andermans daad bevat" en de v.z.w. "Les Stations de Plein Air" alleen op grand van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek veroordeelt wegens de daad
van de minderjarige D .. S .. omdat de regeling ervan zou afwijken van die welke vervat zijn in het tweede, derde of vierde lid,
zowel de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek als artikel1384 van dat
wetboek schendt;

tweede onderdeel, de verweerders in hun
processuele geschriften enkel artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek hadden aangevoerd, in zoverre dat lid een algemeen beginsel "van objectieve aansprakelijkheid" voor het geschapen risico
"bevat" en de door hen aangevoerde aansprakelijkheid voor andermans daad niet
hadden gegrond op een vermoeden van fout
over de aard waarvan derhalve geen debat kon worden gevoerd; het arrest, nu het
de v.z.w. "Les Stations de Plein Air" aansprakelijk verklaart op grand van het vermoeden van een fout die de v.z.w. zou hebben begaan in de uitoefening van haar
opdracht en van haar bevoegdheid tot opvang, leiding en toezicht op de minderjarige, en nu het beslist dat die vereniging
het vermoeden niet omkeert en niet aanbiedt dat te doen, zonder een heropening
van de debatten te bevelen teneinde de partij en, onder wie eiseres die voor het hof van
beroep is opgeroepen tot bindendverklaring
van het arrest, de gelegenheid te geven zich
daarover uit te laten, het recht van verdediging miskent (schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel hetzelfde bezwaar, dat met name uit de
schending van artikel1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek is afgeleid, aanvoert als het middel van de
vereniging zonder winstoogmerk Les
Stations de Plein Air;
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Dat het onderdeel om dezelfde, in
het antwoord hierboven gegeven redenen, gegrond is;
Om die redenen, voegt de zaken met
algemeen rolnummer C.96.0254.F en
C.96.0258.F; ongeacht het tweede middel van de eerste voorziening en het
tweede onderdeel van het middel van
de tweede voorziening, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het
de vereniging zonder winstoogmerk
Les Stations de Plein Air veroordeelt
en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent over aan de feitenrechter;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
19 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-'generaal Advocaten : mrs. De Bruyn, Kirkpatrick en
Draps.

Nr. 285
1e KAMER- 19 juni 1997

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK
- AFWIJZING- CRITERIA.

Een verzoek tot onttrekking van een zaak
aan een rechtbank van eerste aanleg wegens gewettigde verdenking wordt door
het Hof afgewezen wanneer uit de omstandigheden van de zaak, namelijk de
oproeping tot gedwongen tussenkomst van
de voorzitter van dat gerecht, bij de partijen en bij derden niet de gewettigde verdenking kan worden gewekt dat geen van
de rechters, waaruit voornoemde rechtbank van eerste aanleg is samengesteld,

HOF VAN CASSATIE

Nr. 286

in staat zou zijn met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak
te doen (1). (Art. 648 Ger.W.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL INZAKE
FRANCESCONI T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. JUSTITlE E.A.)

ARREST

(vertaling)
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Dat het verzoek niet gegrond is;
Om die redenen, wijst het verzoek
a f.
19 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

(A.R. nr. C.97.0157.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift van de procureur des Konings
te Brussel, dat op 25 april 1997 ter
griffie van het Hof is ingekomen en ertoe strekt de zaak wegens gewettigde
verdenking te onttrekken aan de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat de procureur des
Konings aanvoert dat de heer Benito
Francesconi de Belgische Staat gedagvaard heeft om op 29 april1997 te verschijnen voor de rechter in kort geding van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel en dat hij de voorzitter van dat rechtscollege alsook de
stafhouders van beide balies te Brussel heeft opgeroepen tot gedwongen
tussenkomst; dat hij betoogt dat er, gelet op die oproeping tot gedwongen
tussenkomst van de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, grond bestaat om te vrezen dat de
magistraten waaruit dat rechtscollege is samengesteld niet in staat zijn
met de vereiste onafhankelijkheid en
onpartijdigheid uitspraak te doen;
Overwegende dat de omstandigheden van de zaak bij de partijen en bij
derden niet de gewettigde verdenking kunnen wekken dat geen van de
rechters, waaruit de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel is samengesteld, in staat zou zijn met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te doen;
(1) Raadpl. Cass., 19 maart 1996, A.R. nr.
P.96.0128.N (A. C., 1996, nr. 99); vgl. Cass., 9 jan.
1997, A.R. nr. C.96.0412.F, supra, nr. 24).
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KAMER-

20 juni 1997

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SAMENLOOP VAN
AANSPRAKELIJKHEID - AANSPRAKELIJKHEID

UIT EN BUITEN OVEREENKOMST WAARDE.

VOOR-

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SAMENLOOP VAN
AANSPRAKELIJKHEID - AANSPRAKELIJKHEID

UIT EN BUITEN OVEREENKOMST- DERDE BENADEELDE- COEXISTENTIE VAN AANSPRAKELIJKHEDEN- GEVOLG.

1o Hij die een contractuele {out begaat, kan

jegens derden buiten-contractueel aansprakelijk zijn, indien die tekortkoming
aan de contractuele verplichtingen
terzelfdertijd en los van het contract
schending oplevert van de voor eenieder
geldende algemene zorgvuldigheidsverplichting (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2° Als de miskenning van de op eenieder
rustende voorzichtigheidsverplichting tevens een tekortkoming aan een contractuele verbintenis is, belet dit niet dat hi}
die de tekortkoming heeft begaan, buitencontractueel aansprakelijk is voor de
schade van derden met wie hij geen overeenkomst heeft gesloten (2). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
(1) Cass., 26 maart 1992, A.R. nr. 9261 (A. C.,
1992, nr. 400).
(2) Vgl. Cass., 11 juni 1981 (A. C., 1980-81, nr.
582).
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(ZURICH N.V T. BRUXELLOISE DES ASPHALTES
N.V; BRUXELLOISE DES ASPHALTES N.V T. ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND N.V.
E.A.)

ARREST

(A.R. nrs. C.94.0324.N en C.95.0042.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene rol
van het Hof onder de nummers
C.94.0324.N en C.95.0042.N tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening in de zaak
C.94.0324.N :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1101, 1119,
1122, 1134, 1142, 1147, 1165, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest overweegt
"dat in de aannemingsovereenkomst van de
N.V. Bruda (verweerster) de verplichting
opgenomen had de uitgebroken zones onmiddellijk in de loop van dezelfde dag af te
dichten of, indien dit door de weersomstandigheden niet mogelijk zou zijn, de nodige maatregelen te nemen opdat zich geen
waterdoorsijpelingen zouden voordoen; dat
deze verplichting overgenomen werd in de
onderscheiden overeenkomsten van
onderaanneming waarbij de N.V. Steyfkens dagelijks een strook met een gemiddelde oppervlakte van 403 m2/fase diende
afte breken, die door de N.V. Bruda moest
worden afgedicht teneinde waterinfiltraties te vermijden, en waarbij de N.V. E.
Dekkers verplicht werd 's avonds een afdichting te voorzien zodat geen waterinfiltraties konden ontstaan;
"(. .. ) dat de oorspronkelijke aanleggers,
schadelijdende partijen, geen contractspartij waren en als derden dienen beschouwd;
dat de miskenning door een contractspartij van haar contractuele verbintenis ook de
extra-contractuele aansprakelijkheid van
deze partij jegens derden met zich kan meebrengen in die mate dat de tekortkoming
aan haar contractuele verplichting tevens
een inbreuk uitmaakt op de algemene
zorgvuldigheidsverplichting; dat bij de beoordeling de aannemingsovereenkomst als
een rechtsfeit moet in acht genomen wor-
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den" en verder, wat betreft de schade door
waterinsijpeling tijdens de werken : "(. .. ) dat
al werden de werken ter plaatse niet uitgevoerd door de N.V. Broda (verweerster),
zij alleszins instond voor de cotirdinatie van
de werf en de algemene leiding van de werken; dat (verweerster) zich contractueel verbonden had de nodige maatregelen te nemen opdat zich geen waterdoorsijpelingen
zouden voordoen en zij ten aanzien van de
N .V. Steyfkens de verplichting op zich
genomen had af te dichten teneinde
waterinfiltraties te vermijden (orderbevestiging dd. 7 juli 1981, blz. 2); dat op basis
van deze contractuele verbintenissen derden (verweerster) mochten aanspreken als
de werfverantwoordelijke belast om de waterdichtheid tijdens de werken te verzekeren; dat (verweerster) nalatig is geweest bij
het vervullen van haar opdracht, wat tevens een gebrek aan zorgvuldigheid uitmaakt in de uitoefening van haar beroepsactiviteit en een fout uitmaakt waardoor de
waterschade aan derden werd veroorzaakt"
"(. .. ) dat appellanten verkeerdelijk stellen dat de nalatigheid van (verweerster) beoordeeld moet worden in een gemis aan de
algemene zorgvuldigheidsplicht in de uitoefening van haar beroepsactiviteit buiten de bestaande overeenkomsten; datalhoewel de aannemingsovereenkomst ten
aanzien van de extra-contractuele aansprakelijkheid van (verweerster) niet de j'uridische grondslag ervan is, zij wel de feitelijke omstandigheid uitmaakt die verklaart
waarin en in welke mate (verweerster) een
zorgvuldigheidsplicht had jegens derden
met betrekking tot de werkzaamheden"
"(. .. ) dat de eerste rechter terecht stelde
dat de quasi-delictuele fout van (verweerster) er dan ook in bestond dat zij nalatig geweest is om ervoor te zorgen dat de
nodige afdekkingen niet tijdig w~rden aangebracht, v66r de regenbui tussenkwam en
dit op het ogenblik dat de versleten dakbedekking op een bepaalde plaats reeds
was weggebroken en de membraanlaag op
die plaats nog niet was aangel:>racht; dat
deze nalatigheid een miskenning inhoudt
van de algemene zorgvuldigheidsnorm zodat (verweerster) op grond van art. 1382 en
1383 B.W. aansprakelijk dient gesteld voor
de waterinsijpelingen tijdens de werken en
de daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen"
en doordat het bestreden arrest, wat betreft schade door waterinsijpeling na de
werken, overweegt dat "de werken uitgevoerd worden overeenkomstig de offerle opgemaakt door (verweerster); dat de onderaannemers dit concept als dusdanig
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uitgevoerd hebben en geen fout in hunnen hoofde kan weerhouden worden
"(. .. ) dat de waterinsijpelingen na de werken te wijten was aan een conceptiefout
van (verweerster) ten gevolge van een verkeerde uitvoeringswijze van de voegen; dat
(verweerster) terecht aansprakelijk gesteld werd voor de waterschade na de werken op grond van art. 1382 en 1383 B.W.",
en doordat het arrest, wat de vordering
van verweerster tegen eiseres betreft oordeelt dat "de polis van de N.V. groep Josi de
contractuele aansprakelijkheid van (verweerster) dekt en slechts suppletief de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten
overstaan van derden na uitputting van de
polis bij de N.V. Zurich (eiseres); (... ) dat
(verweerster) op basis van art. 1382 en
1383 B.W. aansprakelijk geacht werd tot
vergoeding van de waterschade aan derden; dat (eiseres) terecht tot vrijwaring gehouden werd"

en bijgevolg eiseres veroordeelt tot het
vrijwaren van verweerster,
terwijl de aansprakelijkheid van een
medecontractant niet in het gedrang wordt
gebracht tegenover derden, dan wanneer de
ingeroepen fout, los van het contract, een
inbreuk op het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel uitmaakt en terwijl het bestreden arrest enerzijds vaststelt dat de werken ter plaatse niet werden uitgevoerd door
verweerster die zich echter contractueel had
verbonden de nodige maatregelen te nemen opdat zich geen waterinsijpelingen
zouden voordoen en anderzijds beslist dat
op basis van deze contractuele verbintenissen derden verweerster konden aanspreken als werfVerantwoordelijke, dat verweerster nalatig is geweest bij het vervullen
van haar opdracht, wat tevens een gebrek
aan zorgvuldigheid uitmaakt zodat het arrest door te beslissen, zonder verdere motivering, dat de contractuele verbintenissen door verweerster niet werden
nagekomen zodat derden haar mochten
aanspreken, zonder verder na te gaan "in
concreto" waarin en los van de overeenkomst zelf deze wanprestatie een gebrek
aan zorgvuldigheid uitmaakt, het wettelijk begrip fout heeft geschonden, minstens het uw Hof niet mogelijk maakt een
legaliteitscontrole op de beslissing uit te oefenen en zodat, de beslissing van het bestreden arrest waarbij eiseres veroordeeld
wordt tegenover verweerster, louter op het
feit dat beslist was dat de aansprakelijkheid van deze laatste gebaseerd was op de
artikelen 1382 en 1383 B.W. evenmin naar
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recht is verantwoord (schending van aile in
het middel ingeroepen bepalingen) :
Overwegende da"t hij die een contractuele fout begaat jegens derden
buitencontractueel aansprakelijk kan
zijn, indien die tekortkoming aan de
contractuele verplichtingen terzelfder tijd en los van het contract scherrding oplevert van de voor eenieder geldende algemene zorgvuldigheidsverplichting;
Dat als de miskenning van de op
eenieder rustende voorzichtigheidsverplichting tevens een tekortkoming
aan een contractuele verbintenis is, dit
niet belet dat hij die de tekortkoming
heeft begaan, buitencontractueel aansprffilijk is voor de schade van derden met wie hij geen overeenkomst
heeft gesloten;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster nalatig is geweest in het vervullen van haar opdracht, "wat tevens een gebrek aan
zorgvuldigheid uitmaakt in de uitoefening van haar beroepsactiviteit en
een fout uitmaakt";
Dat het arrest ook beslist dat verweerster een quasi-delictuele fout heeft
begaan, enerzijds, omdat zij er niet
voor gezorgd heeft dat de nodige afdekkingen tijdig werden geplaatst en deze
nalatigheid een miskenning inhoudt
van de algemene zorgvuldigheidsnorm,
anderzijds, omdat zij een conceptiefout heeft gemaakt, waarvoor zij op
grond van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is;
Dat het arrest zodoende nagaat of
de tekortkoming van verweerster niet
terzelfdertijd en los van het contract,
een schending is van de voor iedereen geldende zorgvuldigheidsplicht,
mitsdien zijp. beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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20 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard, Geinger, Delahaye, Nelissen Grade
en Van Ommeslaghe.

Nr. 287
1e KAMER- 20 juni 1997
1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN
ONAFHANKELIJKE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

2o RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14, EERSTE
LID- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN ONAFHANKELIJKE RECHTERLIJKE INSTANTIEBEGRIP.

1o en 2° De afkeuring in een uitspraak in

hager beroep, van een redenering gevolgd
door de eerste rechter in een beroepen vonnis, is in beginsel geen blijk van vooringenomenheid of partijdigheid, tenzij uit
de redenen van de appelrechter zou blijken dat hij vooringenomen of partijdig
was bij het beoordelen van de zaak of althans de indruk kan wekken (1). (Art. 6.1
E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
(DE GROOTE E.A. T. DE BLAUWE)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0142.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;

Nr. 287

en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij Wet van 13
mei 1955, en van artikel14, lid 1, van het
Internationaal Verdrag van 19 december
1966 inzake burgerrechten en politieke
rechten, opgemaakt te New-York, goedgekeurd bij Wet van 15 mei 1981,

doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van verweerder, inzoverre gericht tegen eisers, gegrond verklaart en, na het
vonnis a quo te hebben vemietigd wat betreft de tussenvordering van eerste en
tweede eisers en de tussenvordering van
derde en vierde eisers tegen verweerder, die
vorderingen ongegrond verklaart na o.m.
het volgende te hebben overwogen :
- "De door beroep aangevochten beslissing getuigt overigens van een onaanvaardbare vooringenomenheid tegenover (verweerder)";
- "Het is niet omdat (eisers) allerlei insinuaties maken ten opzichte van (verweerder), waarvan althans ten deze, geen
enkele wordt gestaafd door stukken, dat
deze verdachtmakerij moet worden bijgetreden. Zo is in de zaak van (eerste en
tweede eisers) het ongepast te poneren zoals de eerste rechter doet dat (verweerder) en 300.000 frank en 995.000 frank
doorbetaalde ... ";
- "Storend en door niets verrechtvaardigd is de bemerking van de eerste rechter dat (verweerder) zo beweerd de koper
niet inlichtte ... Dergelijke bemerking is onfatsoenlijk en ongepast ! ";
- ''Ret Hof is evenwel gebonden door de
beslissing (van de eerste rechter) van 15 december 1988, die zelfs verder gaat en (verweerder) ook als lasthebber van (eerste en
tweede eisers) en feitelijk ook van de
B.V.B.A. Wouda aanmerkt, op grond van de
enkele vaststelling dat (derde en vierde eisers) de koopsom betaalde in handen van
(verweerder). Hoe de betaling van een koper de notaris tot lasthebber van vroegere andere eigenaars maakt is een staaltje van juridisch vemuft ! ",

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, lid 1, van het
Europees verdrag van 4 november 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens

terwijl de hierboven aangehaalde verdragsbepalingen aan eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie waarborgen;

(1) Vergl. Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5080
(A.C., 1985-86, nr. 620).

de onpartijdigheid van de rechter ook een
persoonlijke of subjectieve onpartijdigheid vereist;
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aan de waarborgen van een eerlijke behandeling door een onpartijdige rechterlijke instantie niet wordt voldaan van zodra rechtsonderhorigen de indruk kunnen
hebben dat hun zaak niet eerlijk en niet
door een onpartijdige rechter is behandeld;
de appelrechter, door in zijn beslissing de
eerste rechter te beschuldigen van "een onaanvaardbare vooringenomenheid tegenover (verweerder)", van het bijtreden van
"verdachtmaking", van het "ongepast poneren" van bepaalde feitelijke elementen,
van een bemerking die "storend en door
niets gerechtvaardigd is", van een bernerking die "onfatsoenlijk en ongepast" is en
van een "staaltje vanjuridisch vemuft", de
schijn verwekt van persoonlijke negatieve
gevoelens tegen de persoon van de eerste
rechter;
dit bij eisers, zoals bij andere rechtsonderhorigen, de indruk kan wekken dat de
appelrechter, bij het nemen van zijn beslissing (vernietigiging van het vonnis a quo
en bijgevolg verwerping van de vorderingen van eisers) zich heeft laten leiden door
die persoonlijke negatieve gevoelens, waardoor een schijn van partijdigheid ontstaat
en een schijn van een oneerlijke behandeling van de zaak,
zodat het bestreden arrest de wetsbepalingen aangehaald in het middel schendt :

twijfel kon hebben over de onpartijdigheid van de appelrechter;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat eenieder bij het
vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen het recht heeft
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie;
Overwegende dat de afkeuring, in
een uitspraak in hager beroep, van de
redenering gevolgd door de eerste
rechter in een beroepen vonnis, in beginsel geen blijk is van vooringenomenheid of partijdigheid, tenzij uit de
redenen van de appelrechter zou blijken dat hij vooringenomen of partijdig was bij het beoordelen van de zaak
of althans die indruk kon wekken;
Overwegende dat, te dezen, de
appelrechter zijn beslissing niet aileen laat steunen op de in het middel vermelde kritische beschouwingen ten aanzien van de eerste rechter;
Dat uit de redenen van de appelrechter in hun samenhang beschouwd,
niet blijkt dat eiser enige gewettigde

STAAT. OVERHEID -ADMINISTRATIEVE OVERHElD - FOUT- ZORGVULDIGHEIDSNORMGEVOLG.

20 juni 1997 - 1 e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van
Ommeslaghe en De Gryse.

Nr. 288
1e

KAMER -

20 juni 1997

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHTSTAAT. OVERHEID- UITOEFENING VAN BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

3° AANSPRAKELIJKHEID · BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHTSTAAT. OVERHEID -ADMINISTRATIEVE OVERHElD ZORGVULDIGHEIDSNORM OVERHEIDSPERSONEEL- SUBJECTIEVE RECHTEN- VERJARING VAN DE VORDERING- GEVOLG.

1 o De Staat en de andere publiekrechte-

lijke personen evenals de rechtsonderhorigen zijn onderworpen aan de
rechtsregels en onder meer aan de regels inzake vergoeding van de schade ten
gevolge van schending van de subjectieve rechten en de rechtmatige belangen van de particulieren door het plegen van een fout (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(1) Vlg. Cass., 19 juni 1987, A.R. nr. 5102 (A. C.,
1986-87, nr. 643), en 10 juni 1994, A.R. nr. 8246
(ibid., 1994, nr. 297).
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2° Geen enkele grondwettelijke of wette-

lijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel stelt de administratieve overheid in de
uitoefening van haar bevoegdheid vrij van
de verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek om de door haar fout aan een
ander toegebrachte schade te vergoeden;
dit beginsel geldt oak als aan het bestuur
verweten wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° De omstandigheid dat particulieren sub-

jectieve rechten kunnen laten gelden tegenover de overheid en dat de uitoefening van hun rechten ingeperkt wordt
door verjaring, sluit niet noodzakelijk uit
dat de overheid bij de afhandeling van de
vordering een verplichting van zorgvuldigheid die zich aan allen opdringt, kan
miskennen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. TIMMERMANS)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0195.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk wetboek, 1 (v66r zijn wijziging bij wet van 31juli 1991), 3 (zoals gewijzigd bij wet van 13 juli 1973), 19 en 20
(zoals gewijzigd bij wet van 13 juli 1973)
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 overheidssektor en van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur,
doordat het bestreden arrest, bij wijze
van bevestiging van het vonnis a quo, eiseres veroordeelt om aan verweerder te betalen eenjaarlijkse rente van 76.711 fr gekoppeld aan het indexcijfer, uit te keren
vanaf 1 juni 1979, vermeerderd met de interesten sedert de eerste dag van de derde
maand die volgt op de maand waarop de
rente eisbaar wordt, overeenkomstig arti(2) Vlg. Cass., 19 dec. 1991, A.R. nr. 8970 (A. C.,
1991-92, nr. 215) en noot 1.
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kel 20bis van de wet van 3 juli 1967 en tot
de kosten van het geding om de motieven:
"dat de overheid aansprakelijk kon zijn
zowel wegens schuldig verzuim als op grand
van foutief optreden;
dat volgens voormelde gegevens de overheid naliet tussen 24 september 1979 en 14
september 1982 het verzoek van gei:ntimeerde in te willigen;
dat van de overheid mag worden verwacht dat zij bij behoorlijk bestuur de vordering tot betaling van vergoedingen die
verjaren na verloop van drie jaar met de
vereiste zorgvuldigheid en spoed worden behandeld; dat de overheid hierin onmiskenbaar tekort kwam; dat over het principe
van uitkering geen betwisting tussen partijen bestond en gei:ntimeerde zijn volledige medewerking verleende; dat mogelijk moeilijkheden bij het bepalen van het
basisloon van gemtimeerde en het beweerd
behandelen van deze aanvraag volgens de
geeigende wegen niet verantwoorden dat de
overheid gedurende een periode van bijna
drie jaar er niet in slaagde om de schadevergoeding van gefntimeerde te berekenen en gei:ntimeerde voldoening te scherrken;
dat dit des te meer geldt nu de overheid
voormelde aangetekende brief van 2 juni
1982 terzijde schoof en onbeantwoord liet;
dat de overheid niet te kennen gaf dat zij
op dat ogenblik in de onmogelijkheid verkeerde om tijdig een regelingsvoorstel te
doen en een schadevergoeding uit te keren en evenmin verantwoordt waarom zij
op 4 november 1982 wel een door gei:ntimeerde aanvaard regelingsvoorstel kon
doen;
dat uit het voorgaande volgt dat de overheid bij de behandeling van het verzoek
van gei:ntimeerde in haar plicht van behoorlijk bestuur tekort kwam;
dat zonder nalatigheid van de overheid
de schade zoals ze zich heeft voorgedaan,
niet zou ontstaan zijn;
dat ingeval van behoorlijk bestuur het
verzoek van gei:ntimeerde tijdig was ingewilligd;
dat deze inwilliging kon en diende te geschieden voor 14 september 1982",
terwijl het beginsel van behoorlijk bestuur door de overheid in acht te nemen anders is dan de algemene verplichting van
voorzichtigheid welke zich aan allen opdringt; in gemeen recht op een schuldenaar geen enkele algemene verplichting
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van voorzichtigheid rust het door hem verschuldigde zo te betalen dat de schuldvordering niet zou verjaren en dit ook al is het
principe van de schuld onbetwist en ook al
werd hij aangemaand tot uitvoering bij rappel die de verjaring niet stuit;
wanneer een wet, zoals in casu de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ten voordele van overheidspersoneel een subjectief recht in het leven roept, welke de
rechthebbenden van de overheid kunnen
invorderen door voor de bevoegde rechtbanken een vordering in te stellen, ten deze
zoals bepaald door artikel 19 van gezegde
wet, doch deze vordering onderwerpt aan
een verjaringstermijn, ten deze als bepaald in artikel 20 van de wet, de afdwingbaarheid van dit recht uitsluitend behoort
aan de rechthebbende door het tijdig instellen van de hem door de wet toegekende
vordering; noch een beginsel van behoorlijk bestuur, noch enige andere wettelijke
verplichting, de overheid, - anders dan om
het even welke schuldenaar ~, oplegt de
vordering tot betaling van dergelijke vergoedingen die verjaren na verloop van 3
jaar dermate te behandelen dat de inwilliging van het verzoek van de rechthebbende v66r het intreden van de verjaring
zou geschieden, ook al is het principe van
de schuld onbetwist en ook al werd de overheid aangemaand tot uitvoering bij een rappel die de verjaring niet stuitte,
zodat het bestreden arrest door, in hoofde
vail eiseres in cassatie, omdat zij een overheid is, een fout in de zin van artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek
te weerhouden omwille van een tekortkoming aan een verplichting die zich niet aan
allen opdringt, aan het beginsel van behoorlijk bestuur een inhoud geeft die het
niet heeft en dus dit beginsel en de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk wethoek miskent, evenals de artikelen 1, 3, 19
en 20 van de wet van 3 juli 1967 schendt :
Overwegende dat de Staat en de andere publiekrechtelijke personen evenals de rechtsonderhorigen onderworpen zijn aan de rechtsregels en onder
meer aan de regels inzake vergoeding
van de schade ten gevolge van schending van de subjectieve rechten en de
rechtmatige belangen van de particulieren door het plegen van een fout;
Dat geen enkele grondwettelijke of
wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel de administratieve overheid
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in de uitoefening van haar bevoegdheid vrijstelt van de verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek om de
door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden; dat dit
beginsel ook geldt als aan het bestuur
verweten wordt onzorgvuldig te zijn
opgetreden; dat de machten welke de
wet aan het bestuur in het algemeen
belang toekent, dit bestuur niet vrijstellen van de verplichting van zorgvuldigheid die zich aan allen opdringt;
Dat de omstandigheid dat particulieren subjectieve rechten kunnen laten gelden tegenover de overheid en
dat de uitoefening van hun rechten ingeperkt wordt door verjaring, niet
noodzakelijk uitsluit dat de overheid
bij de afhandeling van de vordering
een verplichting van zorgvuldigheid
die zich aan allen opdringt, kan miskennen;
Overwegende dat het arrest vaststelt, eensdeels, dat op de overheid een
precieze verplichting woog een niet betwiste vergoeding uit te betalen na een
ongeval, anderdeels, dat de overheid
uitdrukkelijk en herhaalde malen aan
de getroffene meldde dat zij de verschuldigde vergoeding zou betalen
maar naliet het bedrag te betalen
voordat de termijn van verjaring was
verstreken en de getroffene niet tijdig wees op de mogelijkheid dat zijn
aanspraken zouden verjaard zijn;
Dat het arrest op grand van die feitelijke beoordeling vermocht vast te
stellen, zonder het begrip fout te miskennen, dat de overheid bij de behandeling van het verzoek tot vergoeding
van verweerder, deze laatste onbehoorlijkinlichtte en in zijn plicht van
behoorlijk bestuur tekort kwam;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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20 juni 1997 - 1" kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en
DeBruyn.

Nr. 289

2° Wanneer de wet de bewijsvoering door
getuigen niet verbiedt, oordeelt de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het
principieel recht om zodanig bewijs te leveren, niet miskent (1). (Art. 942 Ger.W.)
3° Wanneer de wet de bewijsvoering door
getuigen niet verbiedt, kan de rechter
ambtshalve of op verzoek van een partij
een getuige confronteren of opnieuw horen, maar hij is hiertoe niet verplicht als
een partij dit vraagt (2). (Art. 942 Ger.W.)

Nr. 289

1e

KAMER-

20 juni 1997

1° CASSATIEMIDDELEN -

TUCHTZAKEN
- FEITELIJKE GRONDSLAG- 'IEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN - TEGENSTRIJDIGHEID
-BEGRIP.

2° BEWIJS -

TUCHTZAKEN- GETUIGENFEITENRECHTER- BEOORDELINGSVRIJHEID.

3° BEWIJS- TUCHTZAKEN- GETUIGENCONFRONTATIE FEITENRECHTER
BEOORDELINGSVRIJHEID.

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP ONPARTIJDIGE RECHTER
- GELIJKHEID DER WAPENEN- RECHTERLIJKE TUCHT- BETROKKENE- VERZOEK TOT
BIJKOMEND ONDERZOEK- ONDERVRAGING
VAN GETUIGEN FEITENRECHTER
BEOORDELINGSVRIJHEID - GEVOLG.

5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-RECHT OP ONPARTIJDIGE RECHTER- GELIJKHEID DER WAPENEN- RECHTERLIJKE
TUCHT- BETROKKENE- VERZOEK TOT BIJKOMEND ONDERZOEK- ONDERVRAGING VAN
GETUIGEN
FEITENRECHTER
BEOORDELINGSVRIJHEID - GEVOLG.

6° RECHTERLIJKE TUCHT- ARTIKEL 6.1
E.V.R.M. -RECHT OP ONPARTIJDIGE RECHTER- GELIJKHEID DER WAPENEN- BETROKKENE - VERZOEK TOT BIJKOMEND ONDERZOEK- ONDERVRAGING VAN GETUIGEN FEITENRECHTER- BEOORDELINGSVRIJHEID
-GEVOLG.

1 o Is niet tegenstrijdig het arrest dat zegt,

enerzijds dat alle dienende vragen konden gesteld worden door betrokkene tijdens het door het hof van beroep gehouden verhoor, anderzijqs dat het overbodig
was bepaalde personen als getuige op te
roepen. (Art. 149 Gw. 1994.)

4°, 5o en 6° Noch art. 6.1 E.VR.M., noch
enig algemeen beginsel van onpartijdigheid van de rechter of van de gelijkheid
der wapens worden geschonden doordat de rechter weigert in te gaan op het
verzoek personen te horen als getuigen,
waarvan verklaringen in een dossier zijn
opgenomen, op grand dat de partij die het
getuigenverhoor vraagt, die verklaringen als zodanig niet betwist en die verklaringen blijven behoren tot het geheel
van voorhanden zijnde gegevens die de
rechter bij zijn beoordeling betrekt. (Art.
6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel
van onpartijdigheid van de rechter en gelijkheid der wapenen.)
CG ... T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. nr. D.97.0012.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1997 gewezen
door de Algemene vergadering van het
Hof van Beroep te Antwerpen;
I. Op de afstand van voorziening :
Overwegende dat eiser verldaart "afstand te doen van de betekening der
eerste voorziening dd. 22 april 1997,
die betekend werd bij exploot van 22
april van plv. gerechtsdeurwaarder
Martine Vergauwen met standplaats
te Antwerpen, aan de heer Procureurgeneraal te Antwerpen en van de alzo
(1) Cass., 17 feb. 1995, A.R. nr. C.93.146.N
(A.C., 1995, nr. 98).
(2) Vgl. Cass., 22 dec. 1982,A.R. nr. 2677 (A.C.,
1982-83, nr. 244).

]-------

----------------
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betekende eerste voorziening, om re- diefstal), steeds ruim verwezen naar diden dat bij materiele vergissing in verse feitelijke omstandigheden en gegedeze akte van betekening geen dag- -vens op grond waarvan zij tot het vermoeden kwamen dat de vrederechter mogelijk
vaarding gebeurd is om voor het Hof de
kwestieuze som had weggenomen (omvan Cassatie te verschijnen";
standigheden eveneens bevestigd door geOverwegende dat uit de stukken tuige A. Van Beersel tijdens het getuigenwaarop het Hofvermag acht te slaan, verhoor voor deze Algemene Vergadering op
niet blijkt dat de voorziening waar- 24.1.1997); dat alleszins de vrederechter
van sprake werd neergelegd voor het noch in het (in zijn geest bestaand) complot noch in de verdachtmakingen van somHof;
mige personeelsleden enige grond kon of
Dat de afstand van voorziening zon- kan vinden tot enige verantwoording ofverschoning ten aanzien van al de aangeder voorwerp is;
haalde en bewezen feiten (blz. 24),

II. Op de voorziening D.97.0012.N:
Over het eerste 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, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 149,
van de Grondwet, 4 en 13 van de voorafgaande titel (wet van 18 april1878), en
479, van het wetboek van strafvordering,
420, 423 van het Gerechtelijk Wetboek en
van de algemene rechtsbeginselen van het
absoluut penaal gezag van gewijsde, en van
de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden arrest aan eiser de
tuchtstrafvan eenjaar schorsing oplegt in
zijn ambt van vrederechter van het Kanton Mechelen op volgende gronden : dat het
door eiser ingeroepen algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken te dezen dan ook enkel als rechtsgevolg zou kunnen hebben dat het
tuchtrechtscollege gebonden is door de beschikking van buitenvervolgingstelling dd.
4 juni 1995 van de Procureur-generaal betreffende de twee feiten van diefstal : een
bedragvan 11.000 fr. op 2 februari 1995 ten
nadele van Willy Ooms en een ties wijn op
22 februari 1995 ten nadele van Chantal
Schippers; dat echter de tuchtvordering niet
op deze twee feiten wordt gegrond en dat
het Hof, in Algemene Vergadering hiermede geen rekening zal houden in zijn beoordeling en beslissing (blz. 5) ... wat betreft de toemeting van de tuchtstraf ... dat
de verdachtmaking van een aantal personeelsleden van de griffie tegen eiser in verband met de verdwijning van 11.000 fr. ten
nadele van griffier Ooms niet in het wilde
weg en in aller ijl werden verwoord maar
dat deze, in hun respectieve verklaringen
aan raadsheer Rozie (op vordering van de
Procureur-generaal gelast met een gerechtelijk vooronderzoek lastens eiser wegens

eerste onderdeel, het tegenstrijdig is enerzijds, bij het beoordelen van het door eiser ingeroepen verweermiddel gegrond op
het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, te beslissen dat het tuchtrechtscollege gebonden zou
zijn door de beschikking van buitenvervolgingstelling van de Procureurgeneraal betreffende de twee feiten van
diefstal, nl. een bedrag van 11.000 fr. ten
nade van Willy Ooms en een fies wijn ten
nadele van Chantal Schippers en dat de
tuchtvordering op die twee feiten niet wordt
gegrond en het Hof met die feiten geen rekening zal houden in zijn beoordeling en
beslissing, en anderzijds bij de toemeting
van de tuchtstraf te stellen dat de verdachtmakingen van een aantal personeelsleden van de griffie tegen eiser in verband
met de verdwijning van 11.000 fr. ten nadele van griffier W. Ooms niet in het wilde
weg en in aller ijl werden verwoord maar
dat deze, in hun verklaringen aan raadsheer M. Rozie (op vordering van de
Procureur-generaal gelast met een gerechtelijk vooronderzoek lastens eiser wegens
diefstal) steeds ruim verwezen naar diverse feitelijke omstandigheden en gegevens op grond waarvan zij tot het vermoeden kwamen dat de Vrederechter mogelijk
de kwestieuze som had weggenomen (omstandigheden eveneens bevestigd door getuige A. Van Beersel tijdens het getuigenverhoor voor deze Algemene Vergadering op
24.1.1997); dat immers, waar eerst beslist werd met de feiten van diefstal van
11.000 fr. in deze tuchtzaak lastens eiser
geen rekening te houden, er vervolgens wei
rekening mee werd gehouden bij het beoordelen van de strafmaat door te stellen
dat een aantal personeelsleden terecht de
mening hadden dat eiser mogelijks de dader van deze diefstal was; dat tengevolge
van deze tegenspraak het bestreden arrest onregelmatig gemotiveerd is (scherrding van art. 149 van de Grondwet);
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tweede onderdeel, het bestreden arrest
betreffende de diefstal van 11.000 fr. ten nadele van gri:ffier W. Ooms stelt dat een aantal personeelsleden van de gri:ffie steeds
ruim verwezen naar diverse feitelijke omstandigheden en gegevens op grond waarvan zij tot het vermoeden kwamen dat de
vrederechter mogelijk de kwestieuze som
had weggenomen en dat deze omstandigheden bevestigd werden door getuige A.
Van Beersel tijdens haar getuigenverhoor
dd. 24.1.1997, zondet te antwoorden op het
omstandig verweer van eiser, die inriep dat
de kwestieuze diefstal evengoed is kunnen gebeuren door een lid van het personeel, aanwezig op de receptie, of zelfs door
een derde, die langs de niet-gesloten deur
uitgevend op de gang op de gri:ffie kon binnenkomen terwijl iedereen op de receptie
was (zie eerste conclusie van eiser, blz. 14,
lid 4); dat dientengevolge het arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van art.
149, van de Grondwet); dat daarbij het bestreden arrest de beschikking van buitenvervolgingstelling van eiser dd. 7 juni 1995,
gegeven door de Procureur-generaal te Antwerp en betreffende de kwestieuze diefstal tegenspreekt en het absoluut gezag van
gewijsde ervan miskent (schending wm art.
4, 13, van de wet van 18 april1878, 479,
van het Wetboek van Strafvordering, en
van het algemeen rechtsbeginsel van het
absoluut gezag van gewijsde);
derde onderdeel, de diefstal van 11.000 fr.
gepleegd op 9 februari 1996 ten nadele van
de gri:ffier Ooms niet begrepen is in de feiten die door het Openbaar Ministerie in zijn
conclusies van 19 september 1996 aan eiser ten laste werderi gelegd en ook niet in
het arrest van 23 december 1996 van het
Hof waardoor het getuigenverhoor over die
feiten bevolen werd, en evenmin als tuchtrechtelijk feit door het bestrede:ii arrest ten
laste van eiser weerhouden werd; dat dientengevolge dit laatste arrest, door de bij de
straftoemeting ten laste van eiser te oordelen dat de verdachtmakingen van een
aantal personeelsleden van de griffie aan
het adres van eiser betreffende het plegen van deze diefstal, niet in het wilde weg
noch in aller ijl werden verwoord maar
steiindeil op diverse feitelijke onistaildigheden en gegevens, op grond waarvan zij
tot het vermoeden kwamen dat eiser mogelijk de diefstal gepleegd had, alzo bij de
straftoemeting rekening gehouden heeft
met een feit waai-voor eiser niet werd vervolgd (scheriding van art. 420, 423 van het
Gerechtelijk Wetboek); dat de rechten van
verdediging van eiser daardoor miskend
werden en hij geen eerlijk proces heeft ge-

Nr. 289

had (schending van art. 6.1, van het Verdrag van 4 november 1950, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voot
de rechten van de verdediging),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen en algemene
rechtsbeginselen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6.1, van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, gesloten te Rome
op 4 november 1950, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, 149 van de Grandwet, 915, 916, 934, 938, 942, 959 van het
Gerechtelijk Wetboek en van de algemene
rechtsbeginselen van de eerbied voor de
rechten van de verdediging, de gelijkheid
der wapenen van partijen, en de onpartijdigheid der rechters,
doordat het bestreden arrest aan eiser de
tuchtstraf oplegt van een jaar schorsing in
zijn ambt van vrederechter van het kanton Mechelen op volgende gronden : ... dat
uit de processen-verbaal van de getuigenverhoren dd. 23 en 34 januari 1997 blijkt
dat er dertien getuigen gedurende twee zittingen, respectievelijk vanaf 14.00 uur tot
21.00 uur en vanaf 14.00 uur tot 20.55 uur,
na eedaflegging grondig werden ondervraagd met de mogelijkheid voor eiser om
alle terzake dienende vragen te doen stellen en confrontaties uit te lokken (blz. 3);
... dat betreffende het verzoek van eiser tot
het bijkomend verhoor van getuigen, eiser de verklaringen van de door-de onderzoekende magistraat ondervraagde getuigen De Ridder, Feremans, Verreydt,
Schuurmaris en Luyckx, als zodanig niet
betwistte in zijn conclusie, genomen ter terechtzitting van 27 november 1996, reden waarom deze personen niet meer werden opgetoepen ter terechtzitting; dat de
verklaringen van deze getuigen uiteraard
blijven behoren tot het geheel van de voorhanden zijnde gegevens die bij de beoordeling zulleri in acht genomen worden; dat
er dari dok geen reden bestaat om dok deze
getuigen nog te verhoren ter terechtzitting (blz. 8, sub 1.2); dat de verzoeken tot
schorsing, uitstel en het bijkomend verhoor van getuigen ongegrond bevonden
worden en slechts aanleiding zouden kunnen geven tot een nodeloze vertraging zelfs tot een verlamining- van de norm::tleprocesgang, wanneer het Hof, in Algemene Vergadering, tijdens het verhoor
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van 13 getuigen gedurende bijna 14 uren,
tot de overtuiging is gekomen dat in onderhavig geding zo spoedig mogelijk beslist dient te worden in het belang van al
de betrokkenen en de goede werking van
het vredegerecht te Mechelen (blz. 9); ... dat
wat de gegrondheid van de vordering betreft, het bestreden arrest het bewijs van
het feit dat eiser een abonormaal aantal
tussenvonnissen uitsprak waarbij hij
plaatsbezoeken beval om snel vergoedingen te kunnen ontvangen steunt o.m. op de
brief van hoofdgriffier DeVos; dat het voortdurend tekort aan (zak)geld gesteund wordt
op de verklaringen van de getuigen, Collier, Meulenbroeck en Schippers; dat het
drankprobleem lastens eiser weerhouden
wordt op de verklaringen van getuigen Col- '
lier, Meulenbrouck en Van Calster; dat de
ongewenste seksuele intimiteiten weerhouden worden op grond van de verklaringen van Schippers, Van Calster, Van
Beersel, Collier en Van Meulenbrouck; dat
de onophoudelijke vernedering van wijlen hoofdgriffier J. De Vos gesteund wordt
op de verklaringen van Van Beersel en Collier; dat het brutaal gedrag tegenover het
griffiepersoneel gebaseerd wordt op de verklaringen van getuige Collier, Van Beersel en Van Meulenbrouck (blz. 12 tot 22),
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing van
het bestreden arrest de door de onderzoekende magistraat ondervraagde vijf getuigen De Ridder, Feremans, Verreydt,
Schuurmans en Luyckx niet ter zitting op
te roepen om onder ede onderhoord te worden, zoals door eiser in zijn tweede conclusie gevraagd was geworden (zie tweede
conclusie, blz. 6, lid 4) een miskenning is
van de rechten van verdediging van eiser; dat immers daardoor aan eiser de mogelijkheid ontnomen werd om deze getuigen onder ede hun verklaringen te laten
bevestigen (schending van art. 915, 916,
934, 938, 959, van het Gerechtelijk Wethoek) en de door het bestreden arrest wel
opgeroepen getuigen te confronteren met de
door eiser voorgestelde getuigen (schending van art. 934, 942, 959, van het Gerechtelijk Wetboek); dat het feit dat eiser de
verklaringen van de door hem aangewezeri vijf getuigen in conelusie niet betwist
heeft aan deze miskenning van de rechten van verdediging van eiser geen afbreuk doet, daar eiser gehinderd werd in
zijn verdediging door de onmogelijkheid de
confrontaties te laten gebeuren en deze getuigen ter zitting onder ede te laten onderhoren; dat evenmin het feit dat de verklaringen dezer vijf getuigen, afgelegd voor de
onderzoekende magistraat, tot de gege-
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vens blijven behoren waarop het Hof acht
slaat, noch de vereiste spoed van de zaak,
aan deze benadeling van de rechten van
verdediging afbreuk doen (schending van
art. 6.1, van het Verdrag van 4 november
1950,915,916,934,938, 952,959,vanhet
Gerechtelijk Wetboek, en van de eerbied
voor de rechten van de verdediging);
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is
enerzijds te beslissen dat eiser tijdens de
door het Hof gehouden getuigenverhoren de
mogelijkheid had alle terzake dienende vragen te stellen en confrontaties uit te lokken, en anderzijds de door eiser aangewezen getuigen De Ridder, Feremans,
Verreydt, Schuurmans en Luyckx te weigeren te laten oproepen voor het getuigenverhoor; dat immers daardoor eiser niet alle
vragen noch alle confrontaties heeft kunnen voorstellen (schending van art. 149 van
de Grondwet);
derde onderdeel, het bestreden arrest
door te weigeren de door eiser in zijn
tweede conclusie aangeduide getuigen, nl.
De Ridder, Feremans, Verreydt, Schuurmans en Luyckx op te roepen om ook, zoals al de andere getuigen, nl. Ooms, Steens,
Collier, Meulenbrouck, Schippers, Lemmens, Luyten, Van Kerkhove, De Vos, Van
Beersel, Servranckx, Poortmans, Van Calster en Bremen, tt;)r terechtzitting van het
Hof, in Algemene Vergadering, te doen oproepen om onder ede onderhoord te worden, de schijn van partijdigheid ten nadele van eiser heeft gewekt zodat hij geen
eerlijk proces gehad heeft; dat immers eiser in zijn eerste coriclusie voor het Hof gesteld had dat deze voor door hem aangewezen getuigen nopens verscheidene hem
ten las~e gelegde feiten voor de onderzoekende magistraat verklaringen hadden afgelegd die deze feiten ontzenuwden of in
een ander daglicht stelden dan wel de door
het Hof opgeroepen getuigen, die hoofdzakelijk deze feiten ten laste va:h eiser bevestigden; dat zo eiser in zijn eerste conclusie de verklaringen van Verreydt en
Schuurmans te zijnen gunste inriep aangaande het bevelen van persoonlijke verschijningen en plaatsbezoeken (zie eerste
coriclilsie viiri eiser, blz: 2, sub ri" 2); dat eiser verder in deze conclusie de voor hem
gunstige verklaringen van getuige
Luyckx inriep aangaande het hem verweten voortdurend gebrek aan zakgeld (zie
eerste conclusie, blz. 6, sub n" 2); dat betreffende het hem verweten drankprobleem
eiser de hem gunstige verklaringen inriep van getuigen ])e Ridder en Feremans
(zie eerste conclusie, blz. 8, sub :h" 3); dat
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betreffende het ondermijnen van het gezag van wijlen de hoofdgriffier J. DeVos eiser de voor hem gunstige getuigenis aanwees van Feremans, De Ridder en Verreydt
(zie eerste conclusie, blz. 12, sub no 2); dat
eiser nog betreffende de clanvorming van
het griffiepersoneel de getuigenis inriep van
Verreydt (zie eerste conclusie, blz. 13, sub
no 3); dat door te weigeren deze vijf door eiser aangewezen getuigen, van wie hij
staande hield dat hun objectieve verklaringen de hem ten laste gelegde feiten tegenspraken, en van wie hij in zijn tweede
conclusie uitdrukkelijk het verhoor ter terechtzitting vroeg (zie tweede conclusie van
eiser, blz. 6, lid 4) op te roepen, het Hof de
schijn van partijdigheid ten nadele van eiser heeft gewekt en de gelijkheid der wapenen tussen eiser en het Openbaar Ministerie heeft geschonden; dat het
Openbaar Ministerie inderdaad bevoordeeld is geworden door het onderhoor van
dertien getuigen die ten laste van eiser onder ede hebben getuigd en op wier verklaringen, behalve deze van Steens, Ooms en
Van Kerkhove, het bestreden arrest zich
heeft gesteund om eiser te veroordelen, terwijl alle door eiser vooropgestelde personen om onderhoord te worden geweigerd
werden (schending van art. 6.1, van het
Verdrag van 4 november 1950, en van de
algemene rechtsbeginselen van de onpartijdigheid der rechters en de gelijkheid van
wapenen); dat het bestreden arrest daardoor eveneens de rechten van verdediging van eiser heeft miskend, daar aan eiser de mogelijkheid werd ontnomen aan de
door hem aangewezen getuigen onder ede
ter zitting vragen te stellen en deze getuigen met andere te laten confronteren
(schending van art. 6.1, van het Verdrag
van 4 november 1950, 938, 942, van het
Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging); dat hieraan
geen afbreuk wordt gedaan door de lange
duur van de gehouden getuigenverhoren,
het dringend karakter van de zaak, of door
het feit dat de verklaringen van de door eiser ter verhoor gevraagde getuigen toch van
de bundel bleven deel uitmaken en er door
het Hof acht op genomen werd; dat immers daardoor noch aan de ongelijkheid
tussen de partijen, noch aan de onmogelijkheid van eiser zijn rechten van verdediging naar behoren bij de ondervraging onder ede van alle getuigen uit te oefenen,
noch aan de door het bestreden arrest alzo
verwekte schijn van partijdigheid verholpen werd (schending van art. 6.1, van het
Verdrag van 4 november 1950, 948, 942 van
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het Gerechtelijk Wetboek, en van de algemene rechtsbeginselen van de onpartijdigheid der rechters, de gelijkheid der wapenen en de eerbied voor de rechten van de
verdediging),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen en algemene
rechtsbeginselen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de feitenrechter
onaantastbaar beslist of het aanbod
van bewijs door getuigen dient te worden verworpen of aangenomen, mits
hij het principiele recht om zodanig bewijs te leveren, niet miskent; dat de
rechter eveneens ambtshalve of op verzoek van een partij getuigen kan confronteren of opnieuw horen, maa,r hiertoe niet verplicht is als een partij dit
vraagt;
Dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen die onaantastbare beoordeling, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige,
geen miskenning van het recht van
verdediging af te leiden valt uit de omstandigheid dat een rechter het overbodig acht personen als getuigen op te
roepen waarvan de eerdere verklaringen in het dossier overeenstemmen
met hetgeen de partij die het getuigenverhoor vraagt, zelf aanneemt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te zeggen, enerzijds, dat aile
dienende vragen konden gesteld worden door eiser tijdens het door het hof
van beroep gehouden verhoor, anderzijds, dat het overbodig was bepaalde
personen als getuige op te roepen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat noch artikel 6, lid
1, E.V.R.M. noch enig algemeen beginsel van de onpartijdigheid van de
rechter of van de gelijkheid der wapens worden geschonden doordat, zoals te dezen, de rechter weigert in te
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gaan op het verzoek personen te horen als getuigen waarvan de verklaringen in het dossier zijn opgenomen,
op grond dat de partij die het getuigenverhoor vraagt, die verklaringen
als zodanig niet betwist en die verklaringen blijven behoren tot het geheel van de voorhanden zijnde gegevens die de rechter bij zijn beoordeling
betrekt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) -ARTIKEL 10- TUCHTZAKEN- ORDE
VAN GENEESHEREN- BESLISSING PROVINCIALE RAAD - HOGER BEROEP - GENEESHEER- BIJZITTER VAN DE PROVINCIALE RAAD
- VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD SAMEN MET EEN ONDERVOORZITTER - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - GEVOLGEN.

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1
TOT 99) -ARTIKEL 11- TUCHTZAKEN- ORDE
VAN GENEESHEREN- BESLISSING PROVINCIALE RAAD - HOGER BEROEP - GENEESHEER- BIJZITTER VAN DE PROVINCIALE RAAD
- VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD SAMEN MET EEN ONDERVOORZITTER - VERSCHILLENDE TERMIJNEN- GEVOLGEN.

Om die redenen, verklaart de afstand van voorziening zonder voorwerp; verwerpt de voorziening ingeschreven onder nummer D.97.0012.N
van de algemene rol; veroordeelt eiser in de kosten.

7° HOGER BEROEP -

20 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

1oen zo Ieder met eigenlijke rechtspraak be-

Nr. 290
1e KAMER- 20 juni 1997

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ARTIKEL 159 - WETTIGHEID TOETSING- ORGAAN MET EIGENL1JKE RECHTSPRAAK BELAST- RECHT EN VERPLICHTINGEN.

zo

MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)- ARTIKEL 159 - WETTIGHEID - TOETSING- ORGAAN MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST
-RECHT EN VERPLICHTINGEN.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99)- ARTIKEL 10- GENOT VAN DE AAN
DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- NIET-DISCRIMINATIE- BEGRIP.

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99)- ARTIKEL 11- GENOT VAN DE AAN
DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- NIET-DISCRIMINATIE- BEGRIP.

TUCHTZAKEN ORDE VAN GENEESHEREN- BESLISSING PROVINCIALE RAAD- HOGER BEROEP- GENEESHEER- BIJZITTER VAN DE PROVINCIALE RAAD
- VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD SAMEN MET EEN ONDERVOORZITTER - VERSCHILLENDE TERMIJNEN- GEVOLGEN.

last orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met
de wet overeenstemmen (1). (Art. 159 Gw.)

3° en 4o De regel dat de Belgen gelijk zijn
voor de wet, die vervat is in art. 10 gee.
Gw. 17 feb. 1994, en diegene van de nietdiscriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden,
die vervat is in art. 11 gee. Gw. 17 feb.
1994, impliceren dat een ieder die zich in
dezelfde toestand bevindt op dezelfde
wijze wordt behandeld, maar sluiten niet
uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen
wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid en objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een dergelijke
verantwoording moet worden beoordeeld
met betrekking tot het doel en de gevolgen van de genomen maatregel; het
gelijkheidsbeginsel is oak geschonden
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen
(1) Cass., 22 maart 1993, A.R. nr. 9512 (A. C.,
1993, nr. 154), en concl. van adv.-gen. Leclercq, in
Bull. en Pas., 1993, I, nr. 154; "Toetsing van de
grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen", plechtige openingsrede door proc.-gen. Velu, toen eerste adv.-gen., 1
sept. 1992 (A.C., 1993, biz. 5 en 10).
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redelijke verband van evenredigheid bestaat (2). (Artt. 10 en 11 Gw.)
5°, 6° en 7o Schendt artikelen 10, 11 en 159

van de Grondwet de beslissing van de
raad van beroep waarbij voor de geneesheer een kortere termijn voor het hager beroep wordt toegepast dan die welke geldt
voor andere personen die hager beroep
kunnen instellen. (Artt. 10, 11 en 159
Gw.)
('{. .. T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. D.96.0005.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing op 12 februari 1996 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10, 11 en 159
van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde
Grondwet, van artikelen 13, 1ste lid en 25
§ 1 van het K.B. nr 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der geneesheren,
doordat de bestreden beslissing, nate
hebben vastgesteld dat de beslissing a quo
gewezen door de Provinciale raad van de
Orde der geneesheren van Oost-Vlaanderen
op 26 april 1995 het voorwerp uitmaakte
van een kennisgeving aan eiser bij ter post
aangetekend schrijven van 2 mei 1995 en
dat eiser eerst op 29 mei 1995 hoger beroep aantekende,
beslist dat het hoger beroep van eiser onontvankelijk is wegens laattijdigheid omdat ingediend meer dan 15 dagen, zoals
voorscliTeven bij artikel25 § 1 van het K.B.
van 10 november 1967, na de kennisgeving van de beroepen beslissing om reden dat:
"N aar rechtspraak en rechtsleer geschiedt de kennisgeving bedoeld bij artikel 25 § 1 van het K.B. van 10 november
1967 op het ogenblik waarop de brief aangeboden wordt op het dienend adres, zijnde
de plaats waar de geadresseerde geacht
wordt aanwezig te zijn of, zo hij afwezig is,
geacht moet worden redelijkerwijze alle
(2) Cass., 24 maart 1995, A.R. nr. S.94.0101.F
(A.C., 1995, nr. 207).
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passende maatregelen te hebben getroffen om de voor hem bestemde briefwisseling te lichten en over te maken; met uitzondering van de zaterdagen, zon- en
feestdagen wordt een ter post aangetekende zending normaal binnen vierentwintig uren aan de geadresseerde aangeboden; ter zake werd de kennisgeving op
dinsdag 2 mei 1995 op het postkantoor afgegeven en de eerste dag waarop geen aanbieding kon geschieden was zaterdag 6 mei
1995; (eiser) die desbetreffend de bewijslast draagt, beweert noch bewijst dat de
zending hem na het ver strijken van de
norm ale termijn is aangeboden; Er volgt
daaruit dat het door hem eerst op 29 mei
1995 ingesteld hoger beroep stellig laattijdig is",

terwijl, zo krachtens artikel 25 § 1 van
het K.B. nr 79 van 10 november 1967 het
hoger beroep, waarvan sprake in artikel13,
1ste lid, van dit Koninklijk besluit ingesteld wordt door de geneesheer "binnen 15
vrije dagen vanaf de kennisgeving van de
beslissing" het beroep door de bijzitter van
de Provinciale raad of door de voorzitter
van de Nationale raad samen met een ondervoorzitter, moet worden ingeleid "binnen 30 vrije dagen" vanaf die kennisgeving,
en terwijl het onderscheid qua termijn
voor het beroep respectievelijk van de geneesheer en de bijzitter van de Provinciale raad of de voorzitter van de N ationale raad samen met een ondervoorzitter,
op geen objectieve en redelijke verantwoording berrist, nu, de enige hypotheses
waarin een verantwoording zou kunnen bestaan, eensdeels het geval betreft waarbij de beslissing in eerste aanleg tegenover de geneesheer bij verstek is gewezen
doch al. 1 van artikel 25 § 1 van gezegd
K.B. bepaalt dat "indien de beslissing bij
verstek is gewezen vangt de termijn van
hoger beroep eerst aan na het verstrijken
van de termijn van verzet", en <J,Iiderdeels
het geval waar bij beroep van de geneesheer alleen de zaak niet volledig door de
Raad van beroep zou kunnen onderzocht
worden doch artikel 25 § 4 van gezegd K.B.
voorziet dat : "de raden van beroep nemen kennis van het geheel van de zaak,
zelfs indien enkel hoger beroep werd ingesteld door de geneesheer";
hieruit voorj;spruit dat artikel25 § 1 van
het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 in
zoverre het een kortere termijn van beroep bepaalt voor de geneesheer dan voor
de andere partijen die beroep kunnen of
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rnogen aantekenen discriminerend is en
dus strijdig met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet;
de bestreden beslissing dergelijke discrirninatie arnbtshalve moest toetsen aan
de grondwettelijke bepalingen van artikellO en 11 van de Grondwet krachtens artikel 159 van dezelfde Grondwet;
zodat de bestreden beslissing die het beroep van eiser laattijdig verklaart op grond
van een normuitgevaardigd bij Koninklijk Besluit strijdig met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, de in het rniddel aangehaalde bepalingen schendt :

Overwegende dat het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 genomen is in uitvoering van artikel 1,
8", a, van de wet van 31 maart 1967
tot toe kenning van bepaalde machten aan de Koning; dat de wet van 31
maart 1967 geen preciseringen inhoudt over de wijze waarop de Koning de werking van de raden moet inrichten;
Overwegende dat, krachtens artikel 25, § 1, van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november 1967, het
hoger beroep wordt ingesteld, hetzij
door de geneesheer binnen vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing, hetzij door de bijzitter van de
provinciale raad, hetzij door de voorzitter van de nationale raad samen
met een ondervoorzitter, binnen dertig vrije dagen vanaf die kennisgeving;
Dat het tweede lid van die paragraaf nader preciseert dat indien die
beslissing bij verstek is gewezen, de
termijn van hoger beroep eerst aanvangt na het verstrijken van de termijn van verzet; dat die verlenging
van termijn slechts geldt voor de geneesheer maar niet voor de Orde, tegen wie een beslissing niet bij verstek kan worden gewezen, en die aldus
in alle omstandigheden over een termijn van dertig vrije dagen beschikt;
Overwegende dat de met een eigenlijke rechtspraak belaste organen de
besluiten en verordeningen enkel toepassen in zoverre ze met de wetten
overeenstemmen;
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Overwegende dat de artikelen 10 en
11 van de Grondwet inhouden dat eenieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een
verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen wordt
ingesteld, voor zover voor het criterium van onderscheid een objectieve
en redelijke yerantwoording bestaat;
dat het bestaan van een dergelijke verantwoording beoordeeld moet worden met betrekking tot het doel en de
gevolgen van de maatregel; dat het
gelijkheidsbeginsel ook geschonden is
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel
geen redelijk verband van evenredigheid bestaat;
Overwegende dat die langere termijn die voor het instellen van het hager beroep aan anderen dan de arts is
toegestaan, redelijk verantwoord is als
de zaak bij verstek wordt behandeld
ten aanzien van de arts, nu zij van
aard is te verhinderen dat de arts verzet zou aantekenen terwijl de overige mogelijke appellanten in dezelfde
termijn hoger beroep zouden instellen; dat er evenwel geen redelijke verantwoording bestaat om aan de bijzitter van de provinciale raad of aan
de voorzitter van de nationale raad samen met een ondervoorzitter een bijkomende termijn van vijftien dagen te
verstrekken als de beroepen beslissing op tegenspraak is gewezen, vooral
nu de zaak in elk geval in haar geheel gebracht wordt voor de raad van
beroep zelfs indien alleen de geneesheer hoger beroep instelt;
Overwegende dat de raad van beroep het hoger beroep van eiser ingesteld tegen een beslissing gewezen op
tegenspraak laattijdig verklaart omdat het ingesteld is meer dan vijftien
vrije dagen na kennisgeving van de beslissing; dat de raad van beroep door
voor eiser een kortere termijn voor het
hoger beroep toe te passen dan die
welke geldt voor andere personen die
hoger beroep kunnen instellen, de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet schendt;
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar raad van
beroep van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal,
anders samengesteld.
20 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Delahaye en
Butzler.
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van de Orde van Architecten is ontvankelijk (1). (Art. 648 Ger.W.; art. 27
Architectenwet.)

3° en 4° Wanneer het Hof, waarbij een vordering aanhangig is tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een zaak
aan een raad van beroep van de Orde van
Architecten, de vordering niet terstond
aanneemt of afwijst, beveelt het de mededeling aan de leden van de raad van
beroep tegen wie onttrekking wordt gevorderd, en aan de nationale raad van de
Orde van Architecten, en bepaalt het de
datum waarop verslag zal worden gedaan door een van de raadsheren die in
het arrest wordt aangewezen. (Artt. 648
en 656 Ger.W.; artt. 32 en 33 Architectenwet.)
(L .. .)

(A.R. nr. D.97.0015.N)
ARREST

Nr. 291
1e KAMER- 20 juni 1997
1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK

NAAR EEN ANDERE -

TUCHTZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCIDTECTEN- VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING- ONTVANKELIJKHEID.

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD VAN BEROEP- GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT TOT
ONTTREKKING- ONTVANKELIJKHEID.

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK

NAAR EEN ANDERE- TUCHTZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN- VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING- RECHTSPLEGING.
4o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER-

MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD VAN BEROEP- GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEKSCHRIFT TOT
ONTTREKKING- RECHTSPLEGING.
1 o en 2° Het verzoekschrift tot onttrek-

king, wegens gewettigde verdenking, van
een zaak aan een tuchtraad van beroep

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van P. L., neergelegd ter griffievan het Hof op 23 mei 1997, strekkend tot onttrekking van de zaak aan
de raad van beroep van de Orde van
Architecten, met het Nederlands als
voertaal;
Overwegende dat het verzoekschrift
gegrond is op wettige verdenking om
reden dat de leden van de raad van
beroep zonder enige wettelijke grandslag, zitpenningen en vergoedingen
ontvangen die bepaald en betaald worden door de nationale raad die in de
tuchtprocedure de tegenstrever is van
verzoeker;
Overwegende dat het Hof oordeelt
dat de zaak moet worden medegedeeld;
Om die redenen, beveelt : 1. dat mededeling zal worden gedaan aan de leden van de raad van beroep van de
Orde van Architecten tegen wie anttrekking wordt gevorderd, teneinde
(1) Contra : Cass., 21 mei 1987, A.R. nr. 7836
(A. C., 1986-87, nr. 567) en de noot onder dat ar-

rest.
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binnen een term:ijn die verstrijkt op 15
september 1997 hun verklaring onderaan de uitgifte van het arrest te
stellen; 2. dat mededeling zal worden gedaan aan de nationale raad van
de Orde van Architecten; 3. dat op de
zitting van 4 december 1997 verslag
zal worden uitgebracht door raadsheer Verougstraete; houdt de kosten
aan.
20 juni 1997- 1e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Strijdige conclusie (2)
van mevr. Liekendael, procureur-generaal
- Advocaat : mr. Delahaye.
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belasting, onder de rubriek "onderhoudsuitkeringen" bedragen heeft aangegeven
die zijn ex-echtgenoot hem had betaald
als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen is toe te schrijven
aan een verkeerde beoordeling van de belast bare grondslag en is geen materiele
vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij art. 371 WI.B. (1992), ontheffing van de overbelastingen mag verlenen
(2). [Art. 376, § 1, W.I.B. (1992).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. FAVART)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0122.F)

Nr. 292
3e KAMER - 23 juni 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE ONTHEFFING
OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSINGEN -BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE ONTHEFFING
OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSINGEN- ONDERHOUDSUITKERINGEN- AANGIFTE- RUBRIEK- VERGISSING.

1 o De materiele vergissing waarvoor de di-

recteur der belastingen buiten de
bezwaartermijn, bepaald bij art. 371
WI.B. (1992) ontheffing mag verlenen, is
een feitelijke vergissing als gevolg van een
misvatting omtrent materiiile gegevens bij
ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist (1). [Art. 376, § 1,
W.I.B. (1992).]

2° Het feit dat de belastingplichtige in vak
V van zijn aangifte in de personenNoot arrest nr. 291 :
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot nietontvankelijkheid van het verzoekschrift onder verwijzing naar het A.R. nr. 7836 van 21 mei 1987,
dat in de noot 1 wordt vermeld.
N oot arrest nr. 292 :
(1) Cass., 20 juni 1991,A.R. nr. F.l104.F (A. C.,
1990-91, nr. 547).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikel 376, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92 (afgekort W.I.B. 92), gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 10 april1992 (B.S.
30 juli 1992), dat zelfis bevestigd bij de wet
van 12 juni 1992 (B.S. 30 juli 1992),
doordat het arrest beslist dat het feit dat
(verweerster) "in vak V van haar aangifte,
onder de rubriek 'onderhoudsuitkeringen',
bedragen heeft vermeld die (zij) van haar
ex-echtgenoot heeft ontvangen als bijdrage
in de kosten voor levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen", de' in artikel277, WlB 64 (lees 376,
WIB 92), bedoelde materiele vergissing is
waardoor de ten name van verweerster
voor het aanslagjaar 1992 ingekohierde
aanslag wettelijke grondslag mist, aangezien die "bedragen belastbaar waren ten
name van de kinderen en niet ten name
van (verweerster)" daar "een dergelijke
houding te wijten is aan onoplettendheid en
niet redelijk is"; dat het hof van beroep
(2) Zie Cass., 20 juni 1991, A.R. nr. F.l104.F
(A. C., 1990-91, nr. 547); C. CARDYN, H.R. DE-

PRET en M. LoocKX, Procedure fiscale contentieuse, 3e uitg., dl. 2, Brussel, 1992, nrs. 62 en 64,
inzonderheid blz. 87; R. FoRESTINI, La notion
d'erreur materielle a l'article 376, § ler; du C.I.R.
1992, R.G.F., nov. 1992, blz. 287 e.v., inzonderheid blz. 291.
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oordeelt dat "die toe stand beantwoordt aan
de omschrijving waarnaar het bestuur
verwijst wanneer het zegt dat 'de materiele vergissing een feitelijke vergissing
is als gevolg van een misvatting om trent
materiele gegevens bij ontstentenis
waarvan de belasting wettelijke grandslag mist(. .. ) en volledig buiten het verstand of de wil om gebeurt en niet toe te
schrijven is aan enige vorm van beoordeling' daar toch van intelligente beoordeling geen sprake kan zijn wanneer iemand
uit eigen beweging als belastbaar ten eigen name bedragen aangeeft die dat niet
zijn en enkel voor rekeningvan 'derden' zijn
ontvangen";

terwijl krachtens artikel376, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, dat een bepaling die van openbare
orde is en op beperkende wijze moet worden gei:nterpreteerd, de ontheffing van de
overbelastingen alleen mogelijk is in de
daarin bedoelde gevallen en onder meer in
het geval van materiele vergissing, met uitsluiting van iedere rechtsdwaling, die
slechts kan worden aangevoerd door het indienen van een bezwaarschrift binnen de
door artikel 371 van dat wetboek bepaalde
termijn; het Hof de materiele vergissing
steeds heeft omschreven als een feitelijke
vergissing die volledig buiten het verstand
of de wil om gebeurt van degene die ze begaat of niet toe te schrijven is aan enige
vorm van beoordeling van degene die de
vergissing begaat, zoals reken- of schrijffouten of andere grove vergissingen die
geen verband houden met de beoordeling in
rechte van de belastbaarheid van de belastingplichtige of met de bepaling van de
belastbare grondslag; de omstandigheid dat
verweerster in vak V onder de rubriek V
"onderhoudsuitkeringen" spontaan aangifte heeft gedaan van de door haar echtgenoot betaalde bedragen hoewel deze betaald waren als bijdrage in de kosten voor
levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen, toe te schrijven is aan haar verkeerde beoordeling van
de belastbare grondslag en een rechtsdwaling is die niet met een grove vergissing
kan worden gelijkgesteld, zodat het hof van
beroep, nu het voor recht zegt dat "delitigieuze bedragen niet belastbaar zijn ten
name van (verweerster) en door haar ten
onrechte zijn aangegeven ten gevolge van
een materiele vergissing die de toepassing van artikel 277" (lees 376, WIB 92)
verantwoordt, een veel te ruime uitlegging heeft gegeven van dat begrip, welke
uitlegging, indien ze zou worden aangenomen, elke vergissing zou omvatten die een
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persoon met een greintje verstand niet zou
begaan; het hofvan beroep dus de in het
middel aangegeven bepaling schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat tegen de ten name van verweerster voor het aanslagjaar 1992 gevestigde aanslagen in de personenbelasting en de bijkomende gemeentebelasting een bezwaarschrift is
ingediend dat wegens laattijdigheid
niet ontvankelijk is verklaard; dat het
arrest niettemin beslist dat genoemd
bezwaarschrift moet aangenomen worden op grond van artikel 277, § 1, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (artikel 376, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), volgens hetwelk de
directeur der belastingen ambtshalve
ontheffing verleent van de overbelastingen die voortvloeien uit materiele
vergissingen;
Dat het hof van beroep oordeelt dat
de overbelastingen ten laste van verweerster toe te schrijven waren aan
een materiele vergissing, en derhalve,
de ontheffing ervan beveelt;
Overwegende dat de materiele vergissing, in de zin van de voornoemde
bepalingen, een feitelijke vergissing is
als gevolg van een misvatting omtrent
materiele gegevens bij ontstentenis
waarvan de belasting wettelijke grandslag mist; dat het feit dat verweerster
in vak V van haar aangifte, onder de
rubriek "onderhoudsuitkeringen" bedragen heeft aangegeven die haar exechtgenoot haar had betaald als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen, toe te
schrijven is aan een verkeerde beoordeling van de belastbare grondslag en
geen materiele vergissing 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;
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houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
23 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Leclercq, advocaat-generaal.

(CADELSTOR N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0029.F)

23 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn; Deregnaucourt, Doornik.

Nr. 293
3e KAMER- 23 juni 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERINGGESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHTIGE BOEKHOUDING- BEGRIP.

Nr. 294
3e KAMER - 23 juni 1997

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGE2° BEWIJS- BELASTINGZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE - BEWIJSKRACHTIGE
BOEKHOUDING- BEGRIP.

3° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
ALGEMEEN BELASTINGZAKEN CASSATIEMIDDEL- FEITELIJKE GEGEVENS ONDERZOEK- NOODZAAK.

1 o en 2° Het arrest waarin wordt vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in de door de belastingplichtige overgelegde boekhoudkundige stukken, kan
naar recht beslissen dat de verwerping
van die stukken als gegevens van een
bewijskrachtige boekhouding, wegens die
onregelmatigheden, verantwoord is (1).
[Art. 246 W.I.B. (1964); art. 30 W.I.B.
(1992).]

3° Het Hofis niet bevoegd om feitelijke gegevens te onderzoeken waarop een middel is gegrond dat tot staving van een
voorziening wordt aangevoerd (2). [Art.
147, tweede lid, Gee. Gw. (1994).]
(1) Cass., 25 maart 1982, AR. nr. F.570.F (A C.,
1981-82, nr. 449); zie Cass., 8 dec. 1972 (ibid.,
1973, 347); 9 sept. 1982, AR. nr. 6644 (ibid., 198283, nr. 28).
(2) Cass., 14 mei 1970 (A.C., 1970, 866).

MEEN- OVEREENKOMST- OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN- EENZIJDIGE WIJZIGING.

2° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING)- OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN- EENZIJDIGE WIJZIGING- ARBEIDSOVEREENKOMST.

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- EENZIJDIGE WIJZIGING- OVEREENKOMST
- WEZENLIJKE BESTANDDELEN- ONRECHTMATIGE BEEINDIGING- BEGRIP.

4 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- EENZIJDIGE WIJZIGING - OVEREENKOMST
- ESSENTIEEL BESTANDDEEL- OPZET.

1o en 2° Ook op de arbeidsovereenkomst is

de bepaling van art. 1134 B. W. toepasselijk en strekt ze de partijen tot wet; tenzij anders is bedongen, kan de werkgever de overeengekomen voorwaarden niet
eenzijdig wijzigen of herroepen (1). (Art.
1134 B.W.)

3° Inzake arbeidsovereenkomsten wordt de
overeenkomst onrechtmatig beeindigd als
(1) Cass., 20 dec. 1993, AR. nr. S.93.0058.N
(A. C., 1993, nr. 535).
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een van de partijen wezenlijke bestanddelen ervan wijzigt (2). (Art. 1134 B.W.)
4 o Wanneer de rechter beslist dat een partij de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd door eenzijdige wijziging van een
wezenlijk bestanddeel, dient hij niet vast
te stellen dat die partij de bedoeling had
de overeenkomst te beeindigen (3). (Art.
1134 B.W.)
(STEFANIAK
T. ALTERNATIVE SYSTEMS - ALTSYS N.V)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1995 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen (4);
Over het als volgt gestelde middel: scherrding van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1', 32, 3°, 37, 39 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en
149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet,
doordat het arbeidshof, op verweersters
hager beroep, beslist dat het hager beroep ontvankelijk en gegrond is, het beroepen vonnis vernietigt en bijgevolg zegt
dat de oorspronkelijke vordering ontvankelijk maar niet gegrond is en, bij de uitspraak op verweersters tegenvordering,
zegt dat zij ontvankelijk en gegrond is, en
bijgevolg eiseres veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 101.311 frank te
betalen als compensatoire opzeggingsvergoeding en in de kosten op grand: "dat
het erkennen van een gepland toekomstig ontslag, dat alleen werd uitgesteld om
de bepalingen inzake bescherming van
zwangerschap te eerbiedigen, niet ipso facto
betekent dat elke wijziging in de arbeidsvoorwaarden een daad is die gelijkstaat
met de beeindiging als die wijzigingen niet
de uitdrukking vormen van de wil van de
werkgever om de overeenkomst onmiddel(2) Cass., 17 dec.1979 (A.C., 1979-80, nr. 244);
raadpl. Cass., 10 feb. 1992, A.R. nr. 9257 (ibid.,
1992, 299).
(3) Cass., 10 feb. 1992, A.R. nr. 9257 (A. C.,
1992, nr. 299).
(4) De voorziening werd ingediend op 15 maart
1996.

Nr. 294

lijk te beeindigen; dat de wijzigingen van
de arbeidsvoorwaarden en zelfs de uitdrukkelijke weigering haar tijdens de
opzeggingsperiode te laten werken, slechts
kunnen worden uitgelegd als een daad die
gelijkstaat met beeindiging als daaruit de
wil blijkt om de overeenkomst onmiddellijk te beeindigen (Cass. 1 febr. 1993, chr.
dr. soc. 1993, p. 340); dat als een daad die
gelijkstaat met het beeindigen van de
arbeidsbetrekkingen alleen kan worden beschouwd iedere aanzienlijke wijziging van
een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst of elke tekortkoming aan een wezenlijke verbintenis van de overeenkomst
op voorwaarde dat die wijziging of tekortkoming duidelijk kan worden beschouwd
als een uiting van de wil van de auteur ervan om die overeenkomst niet meer uit te
voeren; dat zulks hier niet het geval is; dat
de ondememing (verweerster), die van plan
was (eiseres) te ontsla;m wanneer zij niet
langer onder toepassing viel van de bepalingen tot bescherming van de zwangerschap, alleen maar de bevoegdheden van de
betrokkene heeft aangepast toen zij na haar
zwangerschapsverlof opnieuw kwam werken; dat die aanpassing geen wezenlijke
wijziging van de arbeidsvoorwaarden inhield, nu (eiseres) in dienst werd genamen als ondergeschikte administratieve bediende, rekening houdend met haar aanleg
en bekwaamheid; dat zelfs als de door (eiseres) bekritiseerde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden aanzienlijke wijzigingen van de wezenlijke werkvoorwaarden
zouden zijn geweest - quod non - tach
moet worden vastgesteld dat die wijzigingen te dezen niet kunnen worden
beschouwd als de uitdrukking van de wil
om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te
beeindigen; dat (eiseres) blijk heeft gegeven van ongehoorzaamheid aangezien zij
geweigerd heeft de taken uit te voeren die
haar werden opgedragen zonder dat het bevel om die taken uit te voeren rechtmatig
kan worden uitgelegd als de uitdrukking
van de wil om de arbeidsverhouding onmiddellijk te beeindigen; dat overigens de
vertragingen in de betaling van het loon
van (eiseres) te dezen geen dermate ernstige tekortkomingen zijn dat zij terecht
kunnen worden uitgelegd als de uitdrukking van de wil om de arbeidsverhouding
onmiddellijk te beeindigen; dat (eiseres) dus
overhaast en onterecht heeft vastgesteld
dat haar werkgever de overeenkomst had
beeindigd; dat het hager beroep dus gegrond is; dat uit de feitelijke omstandigheden te dezen dus blijkt dat het in feite
(eiseres) is die helemaal op het einde van
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de beschermingsperiode heeft gepoogd om,
door haar werkgever een daad ten laste te
leggen die gelijkstaat met de beeindiging,
niet aileen een ongerechtvaardigde compensatoire opzeggingsvergoeding te verkrijgen maar bovendien een bijkomende
vergoeding voor zwangerschapsbescherming
die even ongerechtvaardigd is; dat de beeindiging van de arbeidsbetrekkingen zonder opzegging in werkelijkheid aileen aan
(eiseres) te wijten is",
terwijl, (.. .)
derde onderdeel, de partij die eenzijdig
een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigt die overeenkomst onrechtmatig beeindigt; de rechter bovendien niet hoeft vast te stellen dat de partij
de wil had om die overeenkomst te beeindigen; zodat het arbeidshof niet wettig heeft
kunnen vaststellen dat de aanzienlijke wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden aileen kunnen worden uitgelegd als een daad
die gelijkstaat met de beeindiging als daaruit de wil blijkt om de overeenkomst onmiddellijk te beeindigen (schending van de
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wethoek, 32, 3", 37 en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978) en beslissen, zonder schending van de voormelde wetsbepalingen, dat zulks te dezen niet het geval is;
vierde onderdeel, de functie van een bediende door de werkgever aileen op eenzijdige wijze aanzienlijk mag worden gewijzigd als de partijen zijn overeengekomen
om die wijziging niet als wezenlijk te beschouwen, dat alles ongeacht het onderschikt karakter van de bewuste functie; de
partijen trouwens evenmin het recht hebben om eenzijdig de uitdrukkelijk overeengekomen arbeidsvoorwaarden te wijzigen; het recht op wijziging van de functie
bijgevolg moet worden beoordeeld in het
licht van hetgeen oorspronkelijk tussen de
partijen was overeengekomen; eiseres te dezen in haar appelconclusie preciseerde dat
zij als administratieve bediende in dienst
werd genomen en dat haar taken duidelijk werden omschreven in een "job description" van juni 1992 en dat die wezenlijke voorwaarde van de overeenkomst niet
eenzijdig mocht worden gewijzigd; zodat het
arrest, dat oordeelt dat de aanpassing van
de bevoegdheden van eiseres geen wezenlijke wijziging van de arbeidsovereenkomst
inhield en bijgevolg ook geen beeindiging
van de overeenkomst, en zulks aileen wegens het feit dat eiseres als ondergeschikte
administratieve bediende in dienst was genomen, rekening houdend met haar aanleg en bevoegdheid, zonder acht te slaan op
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de oorspronkelijke inhoud van die functie
zoals die tussen de partijen was overeengekomen, en inzonderheid op de taken die
eerst aan eiseres waren toevertrouwd, niet
wettig heeft kunnen beslissen dat er geen
wezenlijke wijziging was gebeurd (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1", 32, 3", 37 en 39 van
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978) :

Wat betreft het vierde onderdeel :
Overwegende dat uit artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek volgt dat,
tenzij anders is bedongen, de in een
overeenkomst overeengekomen voorwaarden, niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd of herroepen;
Overwegende dat eiseres voor het
arbeidshof aanvoert dat zij als administratieve bediende in dienst werd genomen, dat haar taken bij haar indienstneming werden beschreven en
dat verweerster, door haar te verhinderen ze te vervullen, eenzijdig een
wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst had gewijzigd;
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat het gaat om een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden die
geen wezenlijke wijziging inhoudt, aileen zegt dat eiseres in dienst was genomen "als ondergeschikte administratieve bediende rekening houdend
met haar aanleg en bevoegdheid";
Dat het arrest aileen door die overweging en zonder de voorwaarden van
de overeenkomst verder na te gaan,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat betreft het derde onderdeel :
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
het middel is zonder belang aangezien de beslissing naar recht is verantwoord door de overweging dat er
geen wezenlijke wijziging van dearbeidsovereenkomst is geweest :
Overwegende dat uit het antwoord
op het vierde onderdeel volgt dat de
grond van niet-ontvankelijkheid niet
kan worden aangenomen;
Over het middel :
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Overwegende dat de partij die eenzijdig een van de wezenlijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst wijzigt, die overeenkomst onrechtmatig
beeindigt;
Overwegende dat het arrest die
beeindiging afhankelijk stelt van de
voorwaarde dat de wijziging de
uitdrukking moet zijn van de wil om
de arbeidsovereenkomst te beeindigen;
Dat het arrest aldus de in dit onderdeel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 295

MEEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST- GEZAGSVERROUDING'IDEZICRT VAN RET ROF.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BE GRIP
EN BESTAANSVEREISTEN BESTAANSVEREISTEN GEZAGSVERROUDING BEGRIP.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)- WETTIGHEIDSTOETSING- ARr
BEIDSOVEREENKOMST- GEZAGSVERROUDING.

1o Het Hof van Cassatie is bevoegd om na

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 Luik.
23 juni 1997- 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden -Andersluidende conclusie (5) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Geinger en Simont.

Nr. 295
3e KAMER- 23 juni 1997

1o

te gaan of de feitenrechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende partijen en
of deze derhalve door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn (1).
2° De gezagsverhouding, als kenmerk van
de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen (2). (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
3° Het arrest dat oordeelt dat uit de gegevens eigen aan de zaak blijkt dat twee
werknemers zelfstandigen waren, maar
enkel die gegevens vermeldt welke het als
veelbetekenend bestempelt en die het bestaan van een gezagsverhouding niet uitsluiten, stelt het Hofvan Cassatie niet in
staat de wettigheid na te gaan van de beslissing dat de verwerende onderneming,
in feite, haar gezag niet kon uitoefenen
over de handelingen van die beide werknemers en dat zij derhalve geen werknemers waren; dat arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (3). [Art.
149 Gw. (1994).]

CAS~ATIE- BEVOEGDHEID VAN HET ROF
- ALGEMEEN- BEVOEGDREID IN RET ALGE-

(1) Cass., 2 nov. 1992, A.R. nr. 8001 (A. C., 199192, nr. 708).

(5) Het O.M. was het vanzelfsprekend eens met
de regels die in de samenvattingen zijn uitgedruld maar besloot te dezen tot verwerping. Het
was inzonderheid van oordeel dat het vierde onderdeel van het (tweede) gepubliceerde middel feiteliJke grondslag miste en dat de door verweerster
tegen het derde onderdeel van dat middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het gebrek aan belang van dat onderdee!, diende te worden aangenonen.

(2) Cass., 14 nov. 1994, A.R. nr. S.94.0007.F
(A.C., 1994, nr. 485); 9 jan. 1995, A.R. nr.
S.94.0074.F (ibid., 1995, nr. 15).
(3) Zie Cass., 20 feb. 1995, A.R. nr. C.94.0122.F
(A. C., 1995, nr. 99); "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", plechtige openingsrede van F. Dumon, toen
eerste adv.-gen., voor het Hofvan 1 sept. 1978
(A.C., 1978-79, nrs. 2 en 5.
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(R.S.Z. T. COMPUTER ENGRAVING CO-OPERATION
C.V. IN v.EREFFENING)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0140.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1996 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, § 1, van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers 2, 3, 17, 1", en 20, 1', van de
wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof de vordering van
de R.S.Z. die hierop gegrond is dat de heren Lepage en Leemans in werkelijkheid
werknemers waren en dat de hun betaalde
bedragen onderworpen waren aan de
sociale-zekerheidsbijdragen van de werknemers, verwerpt op de volgende granden : "Uit de gegevens eigen aan de zaak
blijkt ... dat beide personen zelfstandigen
waren; bijzonder veelbetekenend in dat verband is onder meer het feit dat die personen honorariumnota's van 600 frank per
uur opmaakten terwijl het loon voor soortgelijk werk in het kader van een arbeidsovereenkomst 280 a 300 frank per uur bedroeg; het is eveneens veelbetekenend vast
te stellen dat die personen onderworpen
waren aan het sociale-zekerheidsstelsel
voor zelfstandigen, dat zij hun bijdragen betaalden, dat zij ingeschreven waren in het
handelsregister en bij de B.T.W. en dat het
hun niet verboden was om naast (verweerster) ook eigen klanten te hebben",
terwijl, eerste onderdeel, het Hof van cassatie bevoegd is na te gaan of de feitenrechter uit de feiten die hij vermeldt wettig heeft kunnen afleiden of er al dan niet
een arbeidsovereenkomst bestond; de vermeldingen in een arrest waarin het bestaan van een dergelijke overeenkomst
wordt verworpen, bijgevolg nauwkeurig genoeg moeten zijn om het Hofvan cassatie
in staat te stellen zulks na te gaan; het
arbeidshof beslist dat de heren Lepage en
Leemans zelfstandigen waren op grond dat
"uit de gegevens eigen aan de zaak blijkt
dat beide personen zelfstandigen waren";
dat het slechts drie "veelbetekenende" ge-
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gevens aanwijst; ingeval die motivering betekent dat het (arbeids)hof niet aileen die
drie precieze aanwijzingen, maar ook andere gegevens die het niet uitdrukkelijk
aanhaalt in overweging heeft genomen, het
Hof van cassatie aan de hand van dat arrest niet kan nagaan of de gegevens waaruit het Hof het niet-bestaan van een arbeidsovereenkomst afleidt, pertinent zijn;
het arrest, in die veronderstelling, niet regelmatig met redenen is omkleed en niet
naar recht is verantwoord (schending, enerzijds, van artikel149 van de Grondwet en,
anderzijds, van de in de aanhef van het
middel aangegeven bepalingen);

tweede onderdeel, ingeval het arbeidshof zijn beslissin,g volgens welke de heren Lepage en Leemans zelfstandigen waren aileen heeft gegrond op de drie precieze
gegevens die het aanhaalt, het zijn arrest niet naar recht verantwoordt; de arbeidsovereenkomst- waardoor de werknemers aan het stelsel van de sociale
zekerheid voor werknemers zijn onderworpen - immers die is waarbij de werknemer zich ertoe verbindt, tegen loon onder
gezag van een werkgever arbeid te verrichten (artikelen 2 en 3 van de wet van 3
juli 1978, en artikel1, § 1, van de wet van
27 juni 1969); de omstandigheden dat de
werknemers onderworpen zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid van de zelfstandigen, dat zij hun bijdragen als zelfstandigen betalen en dat zij ingeschreven
zijn in het handelsregister en bij de B.T.W.,
niet bewijzen dat zij hun arbeid niet tegen loon en onder het gezag van een werkgever verrichten; de rechter niet gebonden is door de omschrijving die de partijen,
of een ervan, aan de prestaties hebben gegeven; hij de werkelijke toedracht moet onderzoeken; de omstandigheid dat de bezoldiging van de werknemers wordt
voorgesteld als "een honorariumnota" niet
bewijst dat het niet om loon gaat dat ter
uitvoering van een arbeidsovereenkomst is
betaald; de omstandigheid dat het bedrag
van het aan die werknemers betaalde "honorarium" hoger is dan het bedrag van het
loon dat wordt betaald "voor soortgelijk
werk in het kader van een arbeidsovereenkomst" evenmin op zich het bewijs kan opleveren dat genoemd "honorarium" geen
loon is dat wordt betaald ter uitvoering van
een arbeidsovereenkomst; de werkgever ten
slotte wettelijk niet ertoe verplicht is voortdurend en geregeld werk te verscha:ffen (artikelen 17, 1", en 20, 1 ',van de wet van 3
juli 1978), zodat de omstandigheid dat ''het
(de heren Lepage en Leemans) niet
verboden was eigen klanten te hebben" niet
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uitsluit dat zij voor de voor verweerster verrichte werkzaamheden aan haar gezag konden zijn onderworpen; het arrest bijgevolg, op grond van feitelijke gegevens die
geen verband houden met de noodzakelijke voorwaarden voor het bestaan van dat
soort overeenkomsten (gezagsverhouding,
arbeid en loon) of die in elk geval het bestaan van zo'n overeenkomst geenszins uitsluiten, beslist dat de heren Lepage en Leemans niet door een arbeidsovereenkomst
met verweerster waren verbonden; het arrest derhalve niet naar recht verantwoord
is (schending van de artikelen 1, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, 1, § 1, van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de
werknemers, 2, 3, 17, r, en 20, 1', van wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) :

Nr. 296

rest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed;
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 Bergen.
23 juni 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn,
Biitzler en Geinger.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat weliswaar geen
enkele van de gegevens, afzonderlijk of
samen beschouwd, die in het arrest Nr. 296
worden aangehaald als bijzondere bewijzen dat Lepage en Leemans zelfstandigen waren, het bestaan van een
2e KAMER - 24 juni 1997
gezagsverhouding tussen hen en ver1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
weerster uitsluit;
- ALGEMEEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDat het arrest evenwel steunt op "de
DERING - NAAR RECHT VERANTWOORDE
gegevens eigen aan de zaak'' en niet op
STRAF- MOTIVERING- VERMELDE WETSBEde loutere gegevens waarvan de relePALINGEN- CONTROLE DOOR HET HOF.
vantie door het middel wordt betwist;
2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
Dat het onderdeel niet kan worden
- BELANG- STRAFVORDERING- VERSCHILaangenomen;
LENDE MISDRIJVEN- EEN ENKELE STRAFMIDDEL DAT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BEWat het eerste onderdeel betreft:
TREKKING HEEFT- WETSBEPALING BETREFFENDE HET ANDERE NIET VERMELD - NAAR
Overwegende dat het arrest dat oorRECHT VERANTWOORD- ONTVANKELLJKHEID.
deelt "dat uit de gegevens eigen aan de
zaak blijkt ( ... ) dat (Lepage en LeeHet Hof gaat zelf en ongeacht de in het
mans) zelfstandigen waren" maar "on- 1o bestreden
vonnis voorkomende motiveder die gegevens" enkel die vermeldt
ring na of de door de rechter uitgesprowelke het als veelbetekenend bestemken straf door een bewezen verklaarde tepelt en die in het middel zijn weergelastlegging alleen naar recht verantwoord
geven, zonder opgave van de overige
is. (Art. 411 en 414 Sv.)
gegevens waarop het steunt, het Hof
niet in staat stelt de wettigheid na te 2° Wanneer wegens verschillende telastleggingen een enkele straf is uitgesproken, is
gaan van de beslissing dat verniet ontvankelijk het middel dat slechts
weerster, in feite, haar gezag niet kon
op een van de in die telastleggingen omuitoefenen over de handelingen van
schreven misdrijven betrekking heeft, ondie beide personen en dat zij derhalve
geacht op welk tegen eiser bewezen vergeen werknemers waren; dat het arklaard strafbaar feit het enig in de
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Nr. 297

beslissing vermeld artikel als wettelijke
bepaling betrekking heeft en ongeacht de
omstandigheid dat het bewezen zijn van
dit feit door het cassatieberoep wordt aangevochten, als het Hofvaststelt dat de
straf naar recht verantwoord is door de
in de niet vermelde wetsbepaling bedoelde
telastlegging, waarvan de bewezenverklaring niet betwist is (1). (Art. 411 en
414 Sv.)
(WARDENIER T. MIFTARI E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.148l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 oktober 1995 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie, waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafVordering :
Overwegende dat het middel niet de
eerste aanrijding - tussen de voertuigen bestuurd door eiser en de verweerder Miftari - betreft en dus niet
de telastlegging B;
Overwegende dat aan het formeel
vereiste van vermelding van een wettelijke bepaling die een straf bepaalt
voor de bewezen verklaarde telastleggingen A en B samen, te dezen wordt
voldaan door de vermelding van het
artikel 420 Strafwetboek, ongeacht op
welk tegen eiser bewezen verklaarde
strafbaar feit dit artikel als wettelijke bepaling betrekking heeft, te dezen het feit A, en ongeacht de omstandigheid dat het bewezen zijn van dit
feit door het cassatieberoep wordt aangevochten;
Overwegende dat de bewezenverklaring van het aan eiser ten laste
gelegde feit B niet wordt betwist;
(1) Zie Cass., 19 maart 1997, A.R. nr.
P.97.0336.F (A.C., 1997, nr. 156).
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Dat het Hof zelf, en ongeacht de in
het vonnis voorkomende motivering,
nagaat of de door de rechter uitgesproken straf door dit bewezen verklaarde feit B aileen naar recht verantwoord is;
Dat het Hof vaststelt dat die straf
naar recht verantwoord wordt door artikel29, eerste lid, Wegverkeerswet;
Overwegende dat het middel dat aileen de telastlegging A betreft, nu de
aan eiser voor de telastleggingen A en
B samen opgelegde straf naar recht
verantwoord is door het bewezen verklaren van de telastlegging B, niet tot
cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advocaat : mr. De Gryse.

Nr. 297

2e KAMER ~ 24 juni 1997
1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- BETEKENING EN TENUITVOERLEGGING STRAFZAKEN JEUGDBESCHERMING- GERECHTSBRIEF- KENNISGEVING - GEEN FRANSE VERTALING -
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APPELRECHTER- NIET OPGEWORPEN NIETIG·
HElD- NIET LOUTER VOORBEREIDEND EN OP
TEGENSPRAAK GEWEZEN ARREST- GEVOLG.

2° JEUGDBESCHERMING -

GEMEENSCHAPPEN- MAATREGELEN- RECHTSPLEGING.

3° JEUGDBESCHERMING- MAATREGELEN- RECHTSPLEGING- PARTIJ- OUDERHOGER BEROEP.

4o HOGER

BEROEP
STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN JEUGDBESCHERMING- MAATREGELEN- OUDER
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zien, han niet afgeleid worden dat de niet
ter zitting van de jeugdrechtbank opgeroepen ouder van de minderjarige geen
partij zou zijn. (Art. 52ter, vierde lid,
Jeugdbeschermingswet.) (2)

5° en 6° De termijn van hoger beroep te-

gen een beschikking waarbij ten aanzien van een minderjarige een maatregel met toepassing van artikel 52ter
Jeugdbeschermingswet genomen werd,
loopt, voor de ouder die ter terechtzitting (3), niet aanwezig was, vanaf de kennisgeving van de beschikking bij gerechtsbrief (Art. 52ter, vierde lid, Jeugdbeschermingswet.)

5° JEUGDBESCHERMING- MAATREGELEN- RECHTSPLEGING- HOGER BEROEPTERMIJN- AANVANG- GERECHTSBRIEF KENNISGEVING.

6° HOGER

BEROEP
STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- TERMIJNAANVANG- JEUGDBESCHERMING- MAATREGEL- OUDER

1o De nietigheid van de kennisgeving van

de beslissing van de eerste rechter wegens schending van de Taalwet Gerechtszaken is gedekt door het niet zuiver voorbereidend arrest dat op tegenspraak is
gewezen, wanneer ze niet voor de rechter in hoger beroep werd aangevoerd en
niet blijkt dat dit arrest zelf nietig is op
grond van vermelde wet (1). (Art. 40,
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken.)

2° De in artikel 52ter Jeugdbeschermings-

wet bepaalde rechtsplegingsregels zijn van
toepassing wanneer bij de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een zaak aanhangig gemaakt wordt met het oog op het bevelen
of toelaten van de maatregelen voorzien
door de raden van de gemeenschappen; de
verwijzing naar artikel 52 doet daaraan niet af. (Art. 63ter, eerste lid, en a,
J eugdbeschermingwet.)

(D ... )

ARREST

(A.R. nr. P.97.0559.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1997 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op eisers verzoekschrift en memarie, waarvan een door de griffier
van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat krachtens artikel 40, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken elk niet zuiver voorbereidend
vonnis of arrest dat op tegenspraak
werd gewezen, de nietigheid dekt van
het exploot en van de overige akten
van rechtspleging die het vonnis of het
arrest zijn voorafgegaan;
Overwegende dat het bestreden arrest, dat op tegenspraak is gewezen,

3° en 4 o Uit de omstandigheid dat de wet-

gever, omwille van de frequente hoogdringendheid van ten aanzien van minderjarigen te nemen maatregelen, niet in
de oproeping van partijen heeft voor(1) Zie Cass., 1 feb. 1994, A.R. nr. P.93.0027 .N
(A.C., 1994, nr. 58), en 9 dec. 1994, A.R. nr.
C.93.0063.N (ibid., nr. 544).

(2) Zie Cass., 21jan. 1974 (A C., 1974, 556). Zie
ook: J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R.,
1996, nr. 1469.
(3) Zie, wat deze door de wetgever gebruikte
term betreft : CHR. MAEs, Voorlopige maatregelen en rechten van de verdediging, in De hervorming van het jeugdbeschermingsrecht, P. Sena:eve en J. Peeters (eds.), Acco, Leuven, 1994, p.
95, nr. 146.
·
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eisers hoger beroep tegen de beschikking van de Jeugdrechtbank te Leuven van 6 december 1996 wegens laattijdigheid niet toelaatbaar verklaart;
dat dit geen zuiver voorbereidend arrest is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser voor de jeugdkamer van het hof van beroep he eft
aangevoerd dat hem van de beschikking van de jeugdrechtbank kennis
werd gegeven zonder toevoeging van
een Franse vertaling waardoor de kennisgeving nietig was;
Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat het bestreden arrest zelf
nietig is op grond van de vermelde wet
en dat dit ook niet blijkt;
Dat de aangevoerde nietigheid gedekt is door het arrest;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 63bis, § 1, Jeugdbeschermingswet de rechtsplegingsregels bedoeld in
hoofdstuk IV (Territoriale bevoegdheid en rechtspleging) van Titel II (Gerechtelijke bescherming), met uitzondering van de artikelen 45.2 en 46,
van toepassing zijn op de bepalingen
van gerechtelijke bescherming die de
raden van de gemeenschappen, krachtens de artikelen 59bis, § 2bis, Grandwet, thans artikel128, § 1, gecoordineerde Grondwet, en 5, § 1, II, 6·, van
de Bijzondere Wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, inzake jeugdbescherming uitvaardigen;
Overwegende dat wanneer de jeugdrechtbank kennis neemt van een vordering van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 63ter, eerste lid, a,
Jeugdbeschermingswet, krachtens artikel 63quater onder meer artikel
52ter van deze wet van overeenkomstige toepassing is op de ten gevolge
van die vordering genomen maatregelen; dat de verwijzing in laatst genoemd artikel naar artikel 52 daaraan niet afdoet;
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Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de vordering van het openbaar ministerie gegrond is op de artikelen 17, § 2, en 22,
eerste lid, 1 ·, van de door de Vlaamse
Regering op 4 april 1990 gecoi:irdineerde decreten inzake bijzondere
jeugdbijstand en strekt tot het bevelen of toelaten van in die decreten bepaalde maatregelen; dat dit een vordering is als bedoeld in het vermelde
artikel 63ter, eerste lid, a, Jeugdbeschermingswet;
Dat ten aanzien van de maatregelen die ten gevolge van deze vordering worden genomen de rechtsplegingsregels bepaald in artikel 52ter
toepasselijk zijn;
Overwegende dat de bestreden beschikking het op 15 januari 1997 door
eiser tegen de beschikking van de
jeugdrechtbank van 6 december 1996
ingestelde hoger beroep niet ontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid op grond dat de bij artikel 203, §
1, Wetboek van Strafvordering bepaalde en krachtens artikel62 Jeugdbeschermingswet toepasselijke termijn van vijftien dagen verstreken
was, na te hebben vastgesteld dat aan
eiser, bij gerechtsbrief, op 10 december 1996 kennis was gegeven van de
beroepen beschikking en te hebben
geoordeeld dat deze kennisgeving "conform artikel 52ter" de termijn van hoger beroep had doen ingaan;
Dat het onderdeel dat aanvoert dat
artikel 52ter niet toepasselijk is, faalt
naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 52ter,
vierde lid, J eugdbeschermingswet bepaalt dat een afschrift van de beschikking van de jeugdrechtbank wordt
overhandigd onder meer aan de vader en de moeder van de minderjarige indien deze ter terechtzitting aanwezig zijn, en dat in de gevallen
waarin deze overhandiging niet heeft
kunnen plaatshebben, de beslissing bij
gerechtsbrief wordt ter kennis gebracht en dat de termijn van hoger beroep loopt vanaf de overhandiging van
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het afschrift of vanaf de dag dat de betrokkene bij gerechtsbrief kennis heeft
gekregen van de kennisgeving;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat de wetgever niet in oproeping van
partijen heeft voorzien omwille van de
frequente hoogdringendheid van de ten
aanzien van de minderjarige te nemen maatregelen;
Dat hieruit niet, zoals het onderdee! aanvoert, kan worden afgeleid dat
de niet ter zitting van de jeugdrechtbank opgeroepen ouder van de
minderjarige geen partij zou zijn;
Overwegende dat de bestreden beslissing, die bij de beoordeling van de
tijdigheid van het door eiser ingestelde
hoger beroep de dag van de kennisgeving bij gerechtsbrief in aanmerking
neemt, geen van de in het onderdeel
aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 juni 1997- 2" kamer- Voorzitter :
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Lucki,
Brussel.
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DE BEVOEGDE BESTUURLIJKE OVERHEID AARD VAN HET VERZOEK.

3o KOOPHANDEL, KOOPMAN

-WET
VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HANDELSVESTIGINGEN- SLUITING VAN DE HANDELSVESTIGING- STRAFZAKEN- BEVOEGDE BESTUURLIJKE OVERHEID VRIJWILLIGE
TUSSENKOMST- VORM VAN HET VERZOEKONTVANKELIJKHEID.

4° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- WET
VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HANDELSVESTIGINGEN- SLUITING VAN DE HANDELSVESTIGING- VERZOEK VAN DE BEVOEGDE BESTUURLIJKE OVERHEID- VORM- ONTVANKELIJKHEID.

5o KOOPHANDEL, KOOPMAN

-WET
VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HANDELSVESTIGINGEN - MISDRIJF - STRAFRECHTELIJK VEROORDEELDE- SLUITING VAN DE
HANDELSVESTIGING- VEROORDEELDE GEEN
UITBATER VAN DE HANDELSVESTIGING.

6° KOOPHANDEL, KOOPMAN

-WET
VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HANDELSVESTIGINGEN- STRAFZAKEN- SLUITING VAN
DEHANDELSVESTIGING-AARDVANDEMAATREGEL.

7o RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.5- SLUITING VAN DE HANDELSVESTIGING- 'IDEPASSELIJKHEID.

1o Ontvankelijk is het cassatieberoep van de

derde die weliswaar geen partij was in de
aanleg die de bestreden beslissing beeindigt, maar tegen wie deze een veroordeling, sanctie of andere maatregel uitspreekt (1). (Art. 216 Sv.)

Nr. 298
2" KAMER - 24 juni 1997

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE·
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING - ANDERE PARTIJEN DERDE TEGEN WIE DE BESTREDEN BESLISSING UITSPRAAK DOET- ONTVANKELLJKHEID.

2°, 3° en 4° De in art. 16 wet van 29 juni
1975 betreffende de handelsvestigingen
opgesomde instanties zijn gerechtigd om
voor de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, bij wege van vrijwillige tussenkomst te vragen dat ofwel de
intrekking of de opschorting van de toelating, ofwel de sluiting van de handelsvestiging zou worden bevolen; dit verzoek dat van burgerlijke aard is, behoort
niettemin tot de strafvordering, en is aan

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

WET
VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HANDELSVESTIGINGEN -SLUITING VANDE HANDELSVESTIGING-STRAFZAKEN- VORDERING VAN

(1) Zie Cass., 13 okt. 1947 (Arr. Verbr., 1947,
317); 15 okt. 1973 (A. C., 1974, 179).

----=------- ~- [- --.-----=-=-------==------=-===-=-==-=-::.
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geen vormvereisten onderworpen (2). (Art.
16 wet 29 juni 1975.)
5° Zelfs wanneer degene die de strafrechter met toepassing van art. 15, eerste lid,
wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen heeft veroordeeld, niet de uitbater is van de handelsvestiging en deze
laatste niet in het strafproces betrokken
is, kan de strafrechter de intrekking of opschorting van de toelating ofwel de sluiting van de handelsvestiging bevelen (3).
(Artt. 15, eerste lid, en 16 wet 29 juni
1975.)
6° en 7o De door de strafrechter met toe-

passing van art. 16 wet 29juni 1975 betreffende de handelsvestigingen bevolen
in trekking of opschorting van de toelating ofwel de sluiting van de handelsvestiging is geen veroordeling tot straf,
maar een maatregel van burgerlijke aard
waarop art. 14.5 I. V.B.P.R. geen betrekking heeft. (Artt. 14.5 I.V.B.P.R. en 16 wet
29 juni 1975.)
(PONNET E.A. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. MIDDENSTAND EN LANDBOUW E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0131.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1995 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Lucien
Ponnet:
Over het middel :
schending van de artikelen 17, 155, 326,
derde lid, en 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek, en de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat in de aan het oordeel van het
Hof onderworpen zaak het ambt van het
openbaar ministerie voor het Hof van Beroep te Gent werd waargenomen door R.
Mortier, substituut-arbeidsauditeur bij de
Arbeidsrechtbank te Gent, aan wie bij Ministerieel Besluit van 25 januari 1995 opdracht werd gegeven om het ambt van
(2) Cass., 24 okt. 1990, A.R. nr. 8027 (AC.,
1990-91, nr. 103).
(3) Zie Cass., 9 okt. 1973 (A.C., 1974, 161, en
noot 1, p. 162); 13 mei 1986, A.R. nr. 18 (ibid.,
1985-86, nr. 560).
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openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij het Hof van Beroep te Gent; hij dit
ambt waarnam bij de dagvaarding van eiser voor het Hof van Beroep te Gent de
dato 6 juli 1995, op de zitting van 13 oktober 1995, waarop hij zijn vordering uitbracht, op de zitting van 17 november 1995,
waarop het hofvan beroep de zaak in haar
geheel hernam, en op de zitting van 22 december 1995, waarop de zaak werd uitgesproken; het arrest, ingaande op de vordering van het openbaar ministerie,
waargenomen door hogergenoemd
substituut-arbeidsauditeur bij de
arbeidsrechtbank, uitspraak doet,
terwijl eiser vervolgd werd wegens inbreuken op de artikelen 1, 2 en 15 van de
Wet van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen; luidens artikel 155 van
het Gerechtelijk Wetboek de strafvordering wegens een overtreding van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, voor de
politierechtbanken en voor de rechtbanken van eerste aanleg uitgeoefend wordt
door de leden van het arbeidsauditoraat en
voor de hoven van beroep door de leden van
het arbeidsauditoraat-generaal; de aangelegenheden die tot de bevoegdheid behoren van de arbeidsrechtbanken bepaald
worden in de artikelen 578 tot 583 van het
Gerechtelijk Wetboek; uit de bovenvermelde
inbreuken op de Wet betreffende de
handelsvestigingen niet blijkt dat deze tot
de aangelegenheden behoren die het voorwerp uitmaken van de artikelen 578 tot
583 van het Gerechtelijk Wetboek;
zodat, nu eiser niet vervolgd werd wegens een overtreding van de wetten en de
verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten in de zin van artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek, de
leden van het arbeidsauditoraat en het
arbeidsauditoraat-generaal niet bevoegd
waren om de strafvordering uit te oefenen en de procedure derhalve nietig is
(schendingvan de artikelen 17, 155 en 578
tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, naar luid van artikel
326, derde lid, van het Gerechtelijk Wethoek, wanneer de behoeften van de dienst
het rechtvaardigen, de Minister van Justitie, op gelijkluidend advies van de bevoegde procureurs-generaal, aan een magistraat van een parket-generaal bij het hof
van beroep of van een auditoraat-generaal,
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van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat opdracht kan geven om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij
een parket van een ander rechtsgebied;
deze bepaling geenzins toelaat dat aan een
lid van het arbeidsauditoraat de opdracht
zou worden gegeven om het openbaar ministerie waar te nemen in aangelegenheden die niet tot de bevoegdheid van het arbeidsauditoraat behoren;

zodat, nude appelrechters het Ministerieel Besluit van 25 januari 1995 waarin de
Minister van Justitie opdracht geeft aan R.
Mortier, substituut-arbeidsauditeur bij de
Arbeidsrechtbank te Gent, om het ambt
van openbaar ministerie tijdelijk waar te
nemen bij het Hofvan Beroep te Gent (zie
het Belgisch Staatsblad van 2 februari
1995, p. 2437) zodal1_ig interpreteren dat
hierin een lid van het arbeidsauditoraat
werd aangesteld om het openbaar ministerie waar te nemen in aangelegenheden
die niet tot de bevoegdheid van het arbeidsauditoraat behoren, zij vooreerst de genoemde bepaling van artikel 326, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek schenden, zij
vervolgens de bewijskracht miskennen van
dit ministerieel besluit (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en zij er ten slotte de verbindende kracht van miskennen (scherrding vari artikel 1134 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Overwegende dat naar luid van de
artikelen 143, 144 en 145 Gerechtelijk Wetboek er een procureur-generaal
is bij ieder hof van beroep, die in het
hof van beroep wordt bijgestaan door
magistraten van het openbaar ministerie bij het hof van beroep en in het
arbeidshof door magistraten van het
arbeidsauditoraat-generaal; dat deze
beide korpsen van magistraten van het
openbaar ministerie andere opdrachten en bevoegdheden hebben;
Dat artikel 326, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt: "Wanneer de
behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de minister van Justitie, op
gelijkluidend advies van de bevoegde
procureurs-generaal, aan een magistraat van een parket-generaal bij het
hof van beroep of van een auditoraatgeneraal-l van een parket van de procureur des l(onings of van een arbeidsauditoraat opdracht geven om het
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ambt van het openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij een parket
van een ander rechtsgebied";
Overwegende dat gelet op de context van de vermelde bepalingen met
de woorden "bij een parket van een
ander rechtsgebied" van artikel 326,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek, worden bedoeld zowel een parket van een
ander territoriaal rechtsgebied als een
ander korps van magistraten van het
openbaar ministerie;
Overwegende dat een door de minister van Justitie in toepassing van
artikel 326, derde lid, Gerechtelijk
Wetboek aan een magistraat van een
bepaald korps van magistraten van
het openbaar ministerie gegeven opdracht, om zijn ambt uit te oefenen bij
een ander korps van magistraten van
het openbaar ministerie, hem de bevoegdheden verleent van magistraat
van het openbaar ministerie bij de
rechtsmacht waarbij hij tijdelijk zijn
ambt moet waarnemen;
Overwegende dat mevrouw R. Mortier, substituut-arbeidsauditeur bij de
Arbeidsrechtbank te Gent, aan wie bij
ministerieel besluit van 25 januari
1995 opdracht werd gegeven om het
ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij het Hof van Beroep te Gent, te dezen een strafVordering heeft uitgeoefend die behoort
tot de bevoegdheid van het openbaar
ministerie bij het hof van beroep;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Op de voorziening van OMA,
B.V.B.A.:
Over de grand van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening, gesteld als volgt :
Eiseres was voor de strafrechter ten
gronde geen partij : noch in eerste aanleg
noch in hoger beroep. Bijgevolg kan zij tegen het bestreden arrest dd. 22.12.1995
geen cassatieberoep instellen (cf. de artikelen 177, 216, 408 en 413 van het
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StrafWetboek -R.P.D.B. v' pomvoi en cassation en matiere repressive p. 688 n' 64).
Bovendien werd er door het bestreden arrest tegen eiseres ook geen veroordeling,
sanctie of andere maatregel uitgesproken. A fortiori was er tussen eiseres en verweerder geen enkel geschil aanhangig voor
de strafrechter ten grande en werd er dus
evenmin enige veroordeling uitgesproken
ten laste van de ene partij in het voordeel van de andere partij. Ook oin deze redenenis de voorziening van eiseres niet
ontvankelijk (vgl. Cass. 17.5.1988- Pas.
1988, I, 1130 en Cass. 16.9.1987- Pas.
1988, I, 59) :
Overwegende dat een derde die geen
partij was in de aanleg die de bestreden beslissing beeindigt, in de regel
geen hoedanigheid heeft om hiertegen cassatieberoep in te stellen, uitgenomen wanneer de bestreden beslissing tegen hem een veroordeling,
een sanctie of een andere maatregel
uitspreekt;
Overwegende dat het bestreden arrest beveelt : "de sluiting van de
handelsvestiging uitg~baat door (eiseres) te Zulte (Olsene), Olsenestraat
29, in de mate dat deze een nettoverkoopoppervlakte (dit is oppervlakte
bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek) van 750m2 en
een totaal benutte handelsoppervlakte
(dit is netto-verkoopoppervlakte + magazijn) van 1.500 m2 overtreft, binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de dag waarop dit .arrest kracht van gewijsde zal hebben
bekomen";
Dat de voorziening mitsdien ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 6.1 en 6.3.a
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd
door de Wet van 13 inei 1955, van artikel
14, 5', van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966,
goedgekeurd in Belgie bij de Wet van 15
mei 1981, bekrachtigd op 21 april1983,
met inwerkingtreding op 21 juli 1983, van
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artikel149 van de gecotirdineerde Grandwet van 17 februari 1994, van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, van artikel190 (en 210) van het
Wetboek van Strafvordering en van artikel16 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen,
doordat de appelrechters de tussenkomst
van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw en Middenstand,.ontvankelijk verklaren en de
gedeeltelijke sluiting bevelen van de door
eiseres uitgebate handelsvestiging, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop dit arrest
kracht van gewijsde zal hebben bekomen,
op grand van de overwegingen dat ''het (... )
terecht niet (wordt) betwist dat ter zake (eiseres) heeft gehandeld door het persoonlijk toedoen van (eiser)" (arrest, p. 5) en dat
"ter zitting van 17 november 1995 (... ) de
Belgische Staat, vertegenwoordigd door zowel de Minister van Economische Zaken als
de Minister van Middenstand en Landbouw, vrijwillig (is) tussengekomen", dat
"bij monde van de raadsman ( ... ) bij toepassing van artikel 16 van de wet van 29
juni 1975 betreffende de handelsvestigingen
de sluiting van de handelsvestiging (werd)
gevraagd", dat "dit verzoek (... )door geen
enkele wettelijke bepaling aan bepaalde
vormen (wordt) onderworpen", dat ''het volstaat dat deze overheden, zoals ter zake
door het pleidooi het geval was, duidelijk
hun wil te kennen geven", dat "ingevolge
artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek ( ...)
de bepalingen van artikel812 van dit wethoek, behoudens afWijking bepaald bij een
bijzondere wet, niet van toepassing (zijn)
voor de strafgerechten, omdat het Wethoek van Strafvordering en de wetten betreffende de strafrechtspleging de personen aanduiden die voor de strafgerechten
partij mogen zijn", dat ''hieruit volgt dat de
vrijwillige tussenkomst van een derde voor
het strafgerecht slechts ontvankelijk is
wanneer de wet ze uitdrukkelijk toestaat",
dat "door aan de in voormeld artikel16
aangewezen instanties het recht te geven
een verzoek te richten tot de met de kennisneming van de zaak belaste rechtbank
en door aan die rechtbank de bevoegdheid te verlenen om op dit verzoek recht te
doen onverminderd de toepassing van de
strafwet, (... ) de wetgever die instanties de
mogelijkheid (geeft) vrijwillig tussen te komen voor het strafgerecht", dat "de vordering van de Belgische Staat vertegenwoordigd door de Ministers vermeld in voormeld
artikel 16 (... ) derhalve ontvankelijk (is)",
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dat "hieraan ( ... ) geen afbreuk (wordt) gedaan door het feit dat het verzoek tot sluiting voor het eerst in graad van beroep
wordt geformuleerd", dat "de maatregel
waarbij de sluiting wordt bevolen behoort
tot de vordering van het openbaar ministerie", dat "het beroep ( ... ) ter zake uit(gaat) van het openbaar ministerie , zodat een hervorming van het vonnis in
ongunstige zin voor de beklaagde mogelijk is", dat ''het (... ) onredelijk (zou) zijn de
gevolgen van de flagrante wetsovertreding, die ingaat tegen de uitdrukkelijke en
recente zienswijze van deter zake bevoegde
overheid- zie de weigering van het College van Burgemeester en Schepenen van
de gemeente Zulte van 14 maart 1995 van
een aanvraag tot gedeeltelijke regularisatie- te laten voortbestaan", dat "de vraag
tot sluiting (...) dan ook verantwoord (is), althans voor zover zij betrekking heeft op dat
deel van de handelsvestiging waarvoor (eiser) geen machtiging heeft bekomen", dat
''het feit dat het Hof gelet op de bewoordingen van artikel 16 van de wet niet verplicht is op het verzoek tot sluiting in te
gaan (... ) inderdaad in(houdt) dat een gedeeltelijke sluiting kan worden bevolen" en
dat "aldus (... ) geen onverantwoord hoge
lasten (worden) opgelegd" (arrest, pp. 5 e.v.),

terwijl, eerste onderdeel, op grand van artikel 16 van de Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen de rechtbank de sluiting kan bevelen van de
handelsvestiging op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of
van de Ministers die de Economische Zaken en de Middenstand onder hun bevoegdheid hebben; de verzoekers tot sluiting van
een handelsvestiging in deze bepaling derhalve limitatief opgesomd zijn;
zodat, nu te dezen het verzoek werd ingesteld door de Belgische Staat, zijnde een
van de genoemde Ministers en van het bedoelde College onderscheiden rechtspersoon, het arrest artikel 16 van de wet betreffende de handelsvestigingen schendt;
tweede onderdeel, het bestreden arrest
enerzijds overweegt dat de maatregel waarbij de sluiting wordt bevolen, behoort tot de
vordering van het openbaar ministerie,
waaruit dient de worden afgeleid dat niet
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door
haar ministers, maar wel het openbaar ministerie een vorderingsrecht heeft, en anderzijds niettemin beslist dat de tussenkomst van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door haar ministers, ontvankelijk
is, waaruit dient te worden afgeleid dat de
Belgische Staat, vertegenwoordigd door
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haar ministers, wel degelijk beschikt over
een vorderingsrecht;
zodat de beslissing een tegenstrijdigheid bevat tussen haar motieven en het beschikkend gedeelte, en zij derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de gecotirdineerde Grondwet);
derde onderdeel, eenieder recht heeft op
een eerlijk proces; de beginselen van het
recht van verdediging en van de tegenspraak een essentieel bestanddeel uitmaken van het recht op een eerlijk proces;
krachtens deze beginselen eenieder in de
gelegenheid moet worden gesteld om zich
te verdedigen tegen wat tegen hem wordt
ingebracht; deze beginselen er zich a fortiori tegen verzetten dat een veroordeling
wordt uitgesproken tegen een partij die niet
in het debat was en geen partij in het geding;
zodat de appelrechters, doordat zij een
veroordeling uitspraken tegen eiseres, die
een geheel van eiser onderscheiden rechtspersoon is, die niet in het debat was en
geen partij in het geding, het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van de verdediging en de regels van het contradictoir debat zoals onder meer vervat in de artikelen 6.1 en 6.3.a van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en de artikelen 190 (en 210) van het
Wetboek van Strafvordering, schenden;
vierde onderdeel, overeenkomstig artikel14, 5·, van het lnternationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten een ieder die wegens een strafbaar feit
is veroordeeld, het recht heeft zijn veroordeling en vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hager rechtscollege overeenkomstig de wet; deze bepaling onverkort
toepassing vindt wanneer de beslissing een
schuldigverklaring wegens een strafbaar
feit uitmaakt of een veroordeling tot een
straf; te dezen ten aanzien van eiseres de
sluiting van haar handelsvestiging werd bevolen op grand van een tussenkomst van de
Belgische Staat, die pas voor het eerst in
graad van hager beroep werd gedaan; het
verzoek tot sluiting deel uitmaakt van de
strafvordering en de beslissing tot sluiting derhalve een schuldigverklaring wegens een strafbaar feit uitmaakt, minstens een veroordeling tot een straf;
zodat de appelrechters, door te bevelen
dat de door eiseres uitgebate handelsvestiging gedeeltelijk moet worden gesloten, in de wetenschap dat zij hierdoor aan
eiseres de mogelijkheid ontnemen om deze
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veroordeling in haren hoofde opnieuw te
doen beoordelen door een hager rechtscollege, zij aan eiseres aldus het recht.?nt~eg
den op een dubbeleo aanleg en ZIJ du:nvolgens artikel 14, 5 , van het Internatwnaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten schonden :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 16 van de
wet van 29 juni 1975 betre:ffende de
handelsvestigingen bepaalt dat op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de ministers
die de economische zaken en de middenstand onder hun bevoegdheid hebben, de rechtbank, onverminderd de
toepassing van de strafwet, ofwel de
in trekking of de opschorting van de
t0 elating ofwel de sluiting van de
handelsvestiging kan bevelen en de
rechtbank daarvoor de termijn bepaalt;
Dat het verzoek van de vermelde instanties, dat van burgerlijke aard is,
maar niettemin behoort tot de strafvordering, aan geen vormvereisten is
onderworpen;
Overwegende dat de beide verweerders respectievelijk de Belgische
Sta~t, vertegenwoordigd door de minister van Economische Zaken, en de
Belgische Staat, vertegenwoordigd
door de minister van Landbouw en
Middenstand, voor het eerst bij de
appelrechters in het geding vrijwillig zijn tussengekomen en een gezamenlijke conclusie hebben genomen;
Dat deze conclusie vermeldt :
''krachtens artikel 16 van de Wet, verzoeken de Ministers die de Economische Zaken en de Middenstand onder hun bevoegdheid hebben, bij
onderhavige conclusie, het Hof van Beroep, onverminderd de toepassing van
de Strafwet, de sluiting van de
handelsvestiging te bevelen";
Dat de beide genoemde ministers
door deze conclusie, afgezien van de
omstandigheid dat het telkens de Belgische Staat was die als dusdanig in
het geding tussenkwam, het verzoek
kenbaar maakten strekkende tot het
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bevelen van de sluiting van de litigieuze handelsvestiging;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest door de
tussenkomst van de verweerders in
hoger beroep ontvankelijk te verklaren niet beslist dat de Belgische Staat,
ver'tegenwoordigd door zijn ministers, terzake over een vorderingsrecht
beschikt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel15, eerste lid, van de wet van 29 juni 1975
betre:ffende de handelsvestigingen
strafbaar stelt : zij die door het uitvoeren van werken, het instandhouden ervan of hoe dan ook inbreuk rnaken op de uitvoering van deze wet en
de besluiten genomen ter uitvoering
ervan of de voorwaarden vermeld in de
beslissing houdende machtiging tot
handelsvestiging niet naleven;
Dat de maatregelen van artikel 16
van de vermelde wet door de strafrechter kunnen worden uitgesproken, zelfs wanneer de veroordeelde
niet de uitbater van de handelsvestiging is en deze niet in het strafproces is betrokken;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 14.5
I.V.B.P.R. bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld,
het recht heeft zijn veroordeling en
vonnis opnieuw te doen beoordelen
door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet;
Dat Belgie bij de neerlegging van
zijn bekrachtingsoorkonde het voorbehoud heeft gemaakt dat het vermelde artikel niet zou worden toegepast op onder meer personen die ten
gevolge van ingesteld beroep teg<:n
hun vrijspraak in eerste aanleg, m
tweede aanleg worden schuldig bevonden en veroordeeld;
Overwegende dat de door de strafrechter bij toepassing van artikel 16
van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen bevolen
in trekking of opschorting van de toelating ofwel de sluiting van de
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handelsvestiging, geen veroordeling is
tot straf maar een maatregel van burgerlijke aard, waarop artikel 14.5
I.V.B.P.R. geen betrekking heeft;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

5o EUROPESE UNIE -

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.

2° De verordenende besluiten blijven van

24 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal.

PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET HOF
VAN CASSATIE - E.E.G.-VERORDENlNG 918/83 DOUANEVRIJSTELLINGEN.

1o Om naar recht met redenen te zijn om-

kleed moet de veroordelende beslissing opgave doen van de wetsbepalingen waarbij de bestanddelen van het bewezen
verklaarde misdrijf en een straf worden
bepaald (1). (Art. 163 Sv.)

kracht zolang ze niet zijn opgeheven of gewijzigd; zij bliJven geldig zelfs als de wetten die de grondslag ervan vormen niet
Zanger bestaan (2).
3° Het M.B. 17 feb. 1960 tot regeling van de

vrijstellingen inzake accijns op de invoer is van kracht gebleven, niettegenstaande de opheffing van art. 2 Douane
en Accijnzenwet (3).
4° en 5° Wanneer de uitlegging van het
E. E. G.- Verdrag of van een handeling van
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2e KAMER - 25 juni 1997
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGiiEPEN) - STRAFVORDERING- VEROORDELING- OPGAVE VAN DE
TOEGEPASTE WETSBEPALINGEN.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN-

TIES. BESLUITEN- WETTIGHEID

VAN
BESLUITEN EN VERORDENINGEN UITVOERINGSBESLUIT VAN EEN OPGEHEVEN
WET - VAN KRACHT BLIJVEND BESLUIT VOORWAARDEN.

3o DOVANE EN ACCIJNZEN -

ACCIJNS
OP DE INVOER- VRIJSTELLINGEN- M.B. 17
FEB. 1960- VAN KRACHT BLIJVEND BESLUIT.

4o PREJUDICIEEL GESCHIL-

ARTIKEL 177 E.E.G.-VERDRAG- UITLEGGING VAN
HET GEMEENSCHAPSRECHT- VERPLICHTING
VOOR HET HOF VAN CASSATIE - E.E.G.VERORDENING
918/83
DOUANEVRIJSTELLINGEN.

de instellingen van de Europese Gemeenschap, zoals art. 112 van E.E.G.verordening 918 I 83 betreffende de instelling van een communautaire regeling
inzake douanevrijstellingen, gewijzigd bij
de E.E.G.-verordening 1315/88, voor het
Hof van cassatie noodzakelijk is om zijn
arrest te wijzen, vraagt het Hof, in de regel, het Hofvan Justitie om bij wijze van
prejudicii!le beslissing uitspraak te doen
(4). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
(1) Cass., 23 april1996, A.R. nr. P.94.1564.N
(A.C., 1996, nr. 121).

(2) Cass., 30 sept. 1995, A.R. nr. P.95.0243.F
(A. C., 1995, nr. 389).

(3) De Nederlandse tekst van art. 20 Douane
enAccijnzenwet, gewijzigd bij art. 78 van de wet
van 22 dec. 1989 ("Onder door de Koning te bepalen voorwaarden en eventuele beperkingen
wordt vrijstelling van accijnzen verleend ..."), geeft
duidelijk aan dat het eventueel karakter van de
door de Koning te treffen maatregelen alleen betrekking heeft op de beperkingen van de vrijstelling, maar dat de voorwaarden ervan in ieder geval bij KB. moeten worden bepaald, zodat
de wet geen vrijstelling bepaalt die niet aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
(4) Cass., 4 nov. 1996, AR. nr. S.95.0146.N, voltallige zitting CA..C., 1996, nr. 389).
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(SCHOONBROODT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(uertaling)

CAR. nr. P.96.0780.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1996 gewezen
door het Hofvan Beroep te Luik, correctionele kamer;
Over het eerste middel : schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het arrest het aan de eerste twee
eisers ten laste gelegde feit dat zij zich "met
behulp van aan (de derde eiseres) toebehorende vervoermiddelen onttrokken hebben aan de betaling van de bijzondere accijns op de invoer van 85.848liter dieselolie,
door de vereiste aangifte niet te doen, hetzij op het eerste kantoor, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor en aldus de rechten van de Schatkist te
ontduiken", bewezen verklaart en doordat het arrest bijgevolg de eerste twee eisers veroordeelt tot gevangenisstraffen met
uitstel, tot betaling van een geldboete van
4.403.440 frank, dat is het tienvoudige van
de ontdoken rechten, tot betaling van de
bijzondere accijns en tot verbeurdverklaringen, met name de verbeurdverklaring
van trekkers en opleggers ter waarde van
88.373.377 frank, en de derde eiseres, in
haar hoedanigheid van burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, hoofdelijk met de beklaagden veroordeelt tot betaling van de
geldboeten, de ontdoken rechten, de verwijlinterest en de kosten;
terwijl de beslissing, waarbij op de strafvordering een veroordeling wordt uitgesproken, om naar recht met redenen omkleed te zijn, niet alleen de wettelijke
bepalingen moet opsommen die een straf
opleggen, maar ook die welke de bestanddelen aangeven van het aan de beklaagden ten laste gelegde misdrijf; het arrest
geen melding maakt van de wettelijke of
verordenende bepalingen van intern recht
of van de verordenende bepalingen van Europees recht waaruit, volgens de feitenrechters, zou blijken dat de eisers te dezen verplicht waren om aangifte te doen
van de met de voertuigen van eiseres vervoerde dieselolie; het arrest in het bijzonder verzuimt melding te maken van de bepalingen waarin de feitelijke of juridische
handelingen die de verplichting tot aangifte doen ontstaan, worden omschreven, en
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evenmin melding maakt van de bepalingen waarin de wijze, de termijnen en de
plaats van nakoming van die verplichting worden bepaald; de bestreden beslissing bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat de bij artikel149
van de Grondwet opgelegde motiveringsplicht van louter formele aard
is; dat bijgevolg naar recht met redenen is omkleed de veroordelende beslissing die opgave doet van de wetsbepaling of de wetsbepalingen waarbij,
volgens de feitenrechters, het verweten feit strafbaar wordt gesteld en een
straf wordt bepaald;
Overwegende dat aan de eisers
wordt verweten dat zij de bijzondere
accijns op de invoer van 85.848 liter
dieselolie niet hebben betaald, nu zij
de vereiste aangifte niet hebben gedaan, hetzij op het eerste kantoor, hetzij op elk ander daartoe aangewezen
kantoor, en aldus gepoogd hebben de
rechten van de Schatkist te ontduiken;
Overwegende dat artikel 56 van de
algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 bepaalt dat bij
invoer te Jande, de voerlieden of andere de bij hen in- of opgeladen of bij
zich hebbende goederen moeten aangeven op de eerste wacht- en/of
expeditiekantoren, aan de grenzen gevestigd, in de steden en plaatsen,
welke reeds zijn, of verder zullen worden bepaald, zo tot invoer in het algemeen, als in het bijzonder ten opzichte van accijnsgoederen;
Dat artikel 220 van de voornoemde
wet met name elke voerman en geleider die, bij invoer of bij uitvoer, pogen de vereiste aangiften te ontgaan
en aldus trachten de rechten van de
Schatkist te ontduiken, strafbaar stelt
en met correctionele straffen bestraft;
Dat de artikelen 1, 4', en 2 van het
ministerieel besluit van 17 februari
1960 tot regeling van de vrijstellingen inzake invoerrecht bepalen dat de
vrijstellingen van accijns op de invoer slechts worden toegekend in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als die, welke gelden voor de
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vrijstellingen van invoerrecht; dat artikel 1 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 20 november 1963 tot
coi.irdinatie van de wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie het accijnstarief opgeeft dat op
minerale olie en op gasolie in het bijzonder wordt geheven;
Dat artikel 112 van de E.G.verordening nr. 918/83, gewijzigd bij de
E.G.-verordening nr. 1315/88, bepaalt
onder welke voorwaarden de brandstof in de normale reservoirs van de
bedrijfsvoertuigen vrijgesteld is van invoerrechten;
Overwegende dat uit het onderling
verband tussen die wettelijke bepalingen blijkt dat de aan te geven goederen die zijn waarop accijns moet
worden betaald, zoals onder meer dieselolie, dat de feitelijke handelingen
die de aangifteplicht doen ontstaan, de
invoer zijn en dat de termijn die is,
welke nodig is om de eerste wacht of
het eerste kantoor te bereiken;
Overwegende dat het arrest die wettelijke bepalingen vermeldt; dat het
niet ertoe gehouden was om bovendien opgave te doen van de artikelen
55 van de wet van 22 december 1989
en 20 van de algemene wet, nu uit
voornoemde wettelijke bepalingen
blijkt dat dieselolie onderworpen is
aan accijns en daarvan wordt vrijgesteld onder de door die regels bepaalde
beperkingen en voorwaarden; dat het
evenmin hoefde te verwijzen naar de
wettelijke bepalingen tot regeling van
de aangifte, nu aan de eisers verweten wordt dat zij geen aangifte hebben gedaan, en niet dat zij een nietreglementaire aangifte hebben gedaan;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het verwijst naar de artikelen 56, 220 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, 1, 4", en 2
van het ministerieel besluit van 17 februari 1960, 1 van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 20 november
1963 en 112 van de E.G.-verordening
nr. 918/83, zijn beslissing naar recht
met redenen omkleedt;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 20, inzonderheid 4", van dealgemene wet inzake douane en accijnzen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
18 juli 1977, bekrachtigd bij de wet van 6
juli 1978, en zoals dat artikel is gewijzigd bij artikel 78, §§ 1 en 2, van de wet
van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen en 78, § 3, van de voomoemde wet
van 22 december 1989, waarin artikel 22
van de algemene wet inzake douane en accijnzen wordt opgeheven,
doordat het arrest het aan de eerste twee
eisers ten laste gelegde feit dat zij zich "met
behulp van aan (de derde eiseres) toebehorende vervoermiddelen onttrokken hebben aan de betaling van de bijzondere accijns op de invoer van 85.848 liter dieselolie,
door de vereiste aangifte niet te doen, hetzij op het eerste kantoor, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, en door
aldus de rechten van de Schatkist te ontduiken" bewezen verklaart, en doordat het
arrest bijgevolg de eerste twee eisers ver.oordeelt tot gevangenisstraffen met uitstel, tot betaling van een geldboete van
4.403.440 frank, dat is het tienvoudige van
de ontdoken rechten, tot betaling van de
bijzondere accijns en tot verbeurdverklaringen, met name de verbeurdverklaring
van trekkers en opleggers ter waarde van
88.373.377 frank en de derde eiseres, in
haar hoedanigheid van burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, hoofdelijk met de beklaagden veroordeelt tot betaling van de
geldboeten, de ontdoken rechten, de verwijlinterest en de kosten,
en doordat het arrest die beslissing
hoofdzakelijk hierop grondt dat de artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van
17 februari 1960 tot regeling van de vrijstellingen inzake invoerrecht nog van
kracht zijn; dat krachtens die artikelen, de
vrijstellingen inzake accijns op de invoer alleen worden verleend "in dezelfde mate en
onder dezelfde voorwaarden" als bepaald
voor de vrijstellingen inzake invoerrecht;
dat de voorwaarden en beperkingen van de
vrijstelling van invoerrecht voor de brandstofin motorvoertuigen thans zijn vastgelegd in artikel 112 van de EEG-verordening
918/83, gewijzigd bij artikel 2.11 van de
EEG-verordening 1315/88; dat krachtens de
verwijzing vervat in de artikelen 1 en 2 van
voomoemd ministerieel besluit van 17 februari 1960, de brandstofin motorvoertuigen bijgevolg alleen van accijns wordt vrijgesteld onder de in voomoemd artikel 112
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van de EEG-verordening bepaalde beperkingen en voorwaarden,

terwijl het ministerieel besluit van 17 februari 1960 tot regeling van de vrijstelling inzake invoerrecht is genomen op
grond van artikel 2 van de wet van 30 april
1958 inzake douanen en accijnzen, die luidt
als volgt : "in de gevallen waarvoor inzake invoerrecht ofwel vrijstelling, ofwel teruggaaf is voorzien, kan door de Minister
van Financien ook vrijstelling of teruggaaf van de bij invoer geheven accijns worden voorzien onder de door hem te stellen voorwaarden en beperkingen"; die
wetsbepaling ten gevolge van de coordinatie van 18 juli 1972 artikel 22 van de algemene wet inzake douane en accijnzen is
geworden, en vervolgens is opgeheven bij
artikel 78, § 3, van de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen; dat
artikel 78, § 2, van diezelfde wet in de algemene wet inzake douane en accijnzen een
nieuw artikel 20 heeft ingevoegd, dat luidt
als volgt: "onder door de Koning te bepalen voorwaarden en eventuele beperkingen wordt vrijstelling van accijnzen verleend ... 4 ° voor provisie, benodigdheden,
brandstoffen en smeermiddelen voorhanden in binnenkomende vervoermiddelen";
artikel 20, 4°, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, in tegenstelling tot artikel 2 van de wet van 30 april
1958 - die geen enkele rechtstreekse vrijstelling van accijns verleende maar de minister van Financien de mogelijkheid gaf
om dergelijke vrijstellingen te verlenen "onder de door hem te stellen voorwaarden en
beperkingen" -, voortaan bepaalt dat brandstoffen voorhanden in vervoermiddelen van
accijns worden vrijgesteld, maar de Koning de mogelijkheid geeft om die vrijstelling "eventueel" te verlenen onder bepaalde
voorwaarden en beperkingen; de nieuwe regel, bepaald bij artikel 20 van de algemene wet, als gewijzigd bij artikel 78 van
de wet van 22 december 1989, onverenigbaar is met de vroegere regeling vervat in
artikel 2 van de wet van 30 april 1958; de
opheffing van bovengenoemd artikel 2 van
de wet van 30 april 1958 en de vervanging ervan door het huidige artikel20 van
de algemene wet bijgevolg geleid heeft tot
de opheffing van het ministerieel besluit
van 17 februari 1960 tot regeling van de
vrijstellingen inzake accijns op de invoer;
bij ontstentenis van een op grond van artikel 20, 4° van de algemene wet genomen koninklijk besluit, de brandstof voorhanden in de reservoirs van de in het Rijk
binnenkomende vervoermiddelen, krachtens voomoemd artikel20, 4°, rechtstreeks,
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onbeperkt en onvoorwaardelijk vrijgesteld wordt van accijns; het arrest, nu het
beslist dat het ministerieel besluit van 17
februari 1960 tot regeling van de vrijstellingen inzake accijns op de invoer' nog van
kracht was en nu het op grond van de artikelen 1 en 2 van dat besluit beslist dat de
brandstofvoorhanden in de aan eiseres toebehorende voertuigen aileen van accijns
kon worden vrijgesteld onder de op de vrijstellingen inzake invoerrecht toepasselijke voorwaarden (welke voorwaarden volgens de feitenrechters te dezen niet vervuld
zijn), de in de aanhefvan het middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat het middel aan
het Hofvraagt of de artikelen 1, 4°, en
2 van het ministerieel besluit van 17
februari 1960 tot regeling van de vrijstellingen inzake accijns op de invoer
nog van kracht zijn;
Overwegende dat krachtens die verordenende bepalingen, de vrijstellingen inzake accijns op de invoer aileen worden verleend onder dezelfde
beperkingen en voorwaarden als die,
welke gelden voor vrijstellingen inzake invoerrechten; dat de laatstgenoemde vrijstellingen thans worden
geregeld bij artikel 112 van de E.G.verordening nr. 918/83, gewijzigd bij de
verordening nr. 1315/88;
Overwegende dat het ministerieel
besluit van 17 februari 1960 is genomen op grond van artikel 2 van de wet
van 30 april 1958 inzake douane en
accijnzen, dat de minister van Financien de mogelijkheid gaf om vrijstelling ofteruggaafvan accijns op de invoer te verlenen onder de door hem te
stellen voorwaarden en beperkingen;
Overwegende dat artikel 2 van voormelde wet van 30 april 1958 is vervangen door artikel 22 van de algemene wet inzake douane en accijnzen
en vervolgens is opgeheven door artikel 78, § 3, van de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen;
Dat voornoemd artikel 78, § 2, in de
algemene wet inzake douane en accijns artikel 20, 4 °, heeft ingevoegd,
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luidens hetwelk "onder door de Koning te bepalen voorwaarden en eventuele beperkingen vrijstelling van accijnzen wordt verleend ... voor provisie,
benodigdheden, brandstoffen en smeermiddelen voorhanden in binnenkomende vervoermiddelen";
Overwegende dat de verordenende
besluiten van kracht blijven zolang ze
niet zijn opgeheven of gewijzigd; dat zij
in dat geval geldig blijven, zelfs als de
wetten die de grondslag ervan vormen, niet langer bestaan;
Overwegende dat het ministerieel
besluit van 17 februari 1960 niet uitdrukkelijk is opgeheven en dat voormeld artikel 20, dat, wat de brandstoffen en smeermiddelen voorhanden
in de vervoermiddelen betreft, het
voorgaande stelsel handhaaft met als
enig voorbehoud dat de voorwaarden
en eventuele beperkingen voortaan
door de Koning bepaald zullen worden, niet onverenigbaar is met de toepassing van voornoemd besluit, zodat laatstgenoemd besluit niet
impliciet is opgeheven;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het derde middel : schending van de
artikelen 149 en 159 van de op 17 februari
1994 gecoi:irdineerde Grondwet en 112 van
de E.E.G.-verordening nr. 918/83, gewijzigd bij artikel 2.11 van de E.E.G.verordening nr. 1315/88,
doordat het arrest het aan de eerste twee
eisers ten laste gelegde feit dat zij zich "met
behulp van aan (de derde eiseres) toebehorende vervoermiddelen onttrokken hebben aan de betaling van de bij zondere accijns op de invoer van 85.848liter dieselolie,
door de vereiste aangifte niet te doen op
hetzij het eerste kantoor, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, en door
aldus de rechten van de Schatkist te ontduiken" bewezen verklaart, en doordat het
arrest bijgevolg de eerste twee eisers veroordeelt tot gevangenisstraffen met uitstel, tot betaling van een geldboete van
4.403.440 frank, dat is het tienvoudige van
de ontdoken rechten, tot betaling van de
bijzondere accijns en tot verbeurdverklaringen, met name de verbeurdverklaring
van de trekkers en opleggers ter waarde
van 88.373.377 frank en de derde eiseres,
in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij, hoofdelijk met de
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beklaagden veroordeelt tot betaling van de
geldboeten, de ontdoken rechten, de verwijlinterest en de kosten,

en doordat het arrest die beslissing
hierop grondt (a) dat de brandstof in de reservoirs van de door de eisers gebruikte
voertuigen alleen van accijns kon worden
vrijgesteld onder de voorwaarden, bepaald
bij artikel112 van de E.E.G.-verordening
nr. 918/83, gewijzigd bij artikel2.11 van de
E.E.G.-verordening nr. 1315/88; (b) dat die
voorwaarden in casu niet vervuld waren,
nu "de koelwagens van (eiseres), waarvan (de eisers) de zaakvoerders zijn ... zijn
uitgerust met een standaardreservoir van
100 liter voor de voeding van de koelgroep;
dat de beklaagden door concessiehouders of
carrossiers bijkomende reservoirs van 700
liter, uitgerust met een elektrische pomp
die door een schakelaar op de oplegger bediend worden, hebben doen plaatsen op de
opleggers; dat met elk bijkomend reservoir de koelgroep kan worden gevoed en de
twee standaardreservoirs van de trekker,
waaraan de bijkomende reservoirs rechtstreeks gekoppeld zijn, kunnen worden gevuld; dat blijkens de door de beklaagden
aan het hofvoorgelegde stukken en de door
Volvo op 24 februari 1993 aan het Bestuur
toegezonden lijst, de constructeur de twee
standaardreservoirs heeft gemonteerd op de
trekkers; dat de bijkomende reservoirs dus
geen normale reservoirs zijn in de zin van
de E.E.G.-verordening,"
terwijl (1) de eisers in hun conclusie aanvoerden dat eiseres een vennootschap is die
"gespecialiseerd is in vervoer bij een geregelde temperatuur, waarbij gebruik wordt
gemaakt van grote opleggers die uitgerust zijn met een koelgroep; ... (eiseres) in
het kader van haar werkzaamheden haar
vrachtwagens in heel Europa doet rijden,
namelijk naar Italiic\, Frankrijk en Spanje,
maar ook veel verder naar Polen en Rusland, aangezien twee trekkers met oplegger haast wekelijks voedingsmiddelen brengen naar de internationale hotels in
Moskou; ... (eiseres), teneinde het vermogen van haar trekkers en opleggers, waarvan de koelgroep eveneens veel brandstof
verbruikt, te vergroten, op volkomen wettige wijze en net zoals de meesten van haar
Belgische en buitenlandse concurrenten,
bijkomende reservoirs heeft doen plaatsen op haar opleggers; (eiseres) met de verhoging van het vermogen van haar voertuigen de volgende doelstellingen tracht te
bereiken : - bevoorradingsproblemen voorkomen in landen waarin de brandstofdistributie onzeker is en waar het gebruik

L___~-=-==--=

Nr. 299

HOF VAN CASSATIE

van plaatselijke dieselolie wegens de povere kwaliteit van de ra:ffinage van die
brandsto:ffen gevaar oplevert voor de voertuigen, zoals dat inzonderheid het geval is
in de voormalige Oostbloklanden; - het
tanken tegen soms onbetaalbare prijzen
voorkomen in landen waar de brandstof te
duur is (Zwitserland, Scandinavische Ianden, tot voor kort ItalHi); - moeilijkheden voorkomen die voortvloeien uit de verplichting om administratieve stappen te
doen tot terugvordering van de BTW in Ianden waar die BTW werd betaald;- tenslotte, de bevoorradingspunten zo veel mogelijk hergroeperen, teneinde met de
petroleummaatschappijen te kunnen onderhandelen over de interessantste tarieven, vanzelfsprekend met het oog op een
kostenvermindering en dus op een betere
rentabiliteit van het bedrijf; ... (de vervolgende partij) evenmin betoogt dat de brandstofvoor iets anders heeft gediend dan voor
de voeding van de motoren van de voertuigen waaraan ze is geleverd; de enige,
nog resterende vraag bijgevolg is of de aan
de voertuigen (van eiseres) aangebrachte
reservoirs 'normale' reservoirs zijn in de zin
van artikel 112 van de verordening (EEG
918/93, gewijzigd bij de verordening 1315/
88); het beroepen vonnis terecht, op grond
van artikel 112, 2, c, beslist dat de reservoirs van de voertuigen (van eiseres) wel
degelijk normale reservoirs waren in de zin
van de voornoemde bepaling, aangezien zij
blijvend aangebracht zijn aan alle voertuigen van hetzelfde type en de blijvende inrichting ervan het rechtstreeks gebruik van
de brandstof mogelijk maakt; (de vervolgende partij) tevergeefs aanvoert dat de reservoirs in de meeste gevallen niet worden gei"nstalleerd door de constructeur van
de opleggers, maar door een carrossier die
belast is met de verschillende aanpassingen van die voertuigen, ja zelfs door de concessiehouder die instaat voor de verkoop
van die voertuigen; dat bijzonder vitterig
middel niet kan worden gevolgd, nu de
tekst duidelijk ertoe strekt te voorkomen
dat brandstof zou worden ingevoerd met behulp van reservoirs die door de eigenaars
van de voertuigen zelf in elkaar geknutseld en gei:nstalleerd zijn, met alle daaruit voortvloeiende risico's op ongevallen; het
vanzelfsprekend in strijd zou zijn met de
Europese beginselen van de vrije concurrentie wanneer de consument, die voor vrijstelling in aanmerking wil komen, ertoe zou
worden verplicht om een optie enkel en aileen bij de constructeur van het voertuig te
kopen; onder het begrip constructeur natuurlijk ook de concessiehouders en de car-
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rossiers moeten worden verstaan, die aan
het voertuig zodanige aanpassingswerken
uitvoeren dat het kan worden gebruikt voor
het doel waartoe het is bestemd; wat dat
betreft moet worden opgemerkt dat de constructeur van opleggers zich over het algemeen beperkt tot het bouwen van een
'skelet', terwijl de carrossier belast is met
de rest van de bouw naar gelang van de bestemming van het voertuig; de installatie
van omvangrijke reservoirs voor lange afstanden in dat opzicht een van de opties is
die bij de verschillende constructeurs kunnen worden gekocht, maar ook bij andere,
op de markt actieve constructeurs verkrijgbaar zijn; de reservoirs van de voertuigen van (eiseres) dus wel degelijk als 'normaar moeten worden besc}louwd, zoals de
eerste rechter beslist heeft, nu gepreciseerd werd dat zij geregeld aan de technische controle onderworpen worden en dat
zij in rechte zijn toegelaten tot het verkeer onder die voorwaarden, zonder dat
daartoe een bijzondere toelating vereist is";
(2) het arrest de aldus door de eisers uiteengezette werkelijke toedracht van de feiten niet ontkent, maar van oordeel schijnt
te zijn dat de litigieuze reservoirs niet onder toepassing vallen van artikel 122, 2, c
van de EEG-verordening 918/83, als gewijzigd bij de EEG-verordening 1315/88; (3)
krachtens voornoemd artikel 112, een vrijstelling van invoerrecht- en, bijgevolg,
een vrijstelling van accijns, krachtens de interne rechtsregels die het stelsel van de
vrijstellingen van accijns gelijkschakelen
met dat van de vrijstellingen van invoerrecht- verleend wordt voor de brandstof die in de "normale" reservoirs van de
bedrijfsvoertuigen en in de laadkisten voor
bijzonder gebruik wordt opgeslaan; onder
"normale" reservoirs in de zin van voornoemd artikel112, moet worden verstaan
niet aileen die reservoirs welke blijvend
door de constructeur zijn aangebracht,
maar ook die welke door een concessiehouder van de constructeur of door een carrossier worden aangebracht, waarvan de
blijvende inrichting het rechtstreeks gebruik van de in die reservoirs opgeslagen
brandstof mogelijk maakt, zowel voor de
voortbeweging van de voertuigen als voor
de werking van koelsystemen, in het kader van aanpassingen waardoor het voertuig kan worden gebruikt voor het doel
waartoe het bestemd is; reservoirs met een
inhoud van enkele honderden liter die aangebracht worden aan opleggers met koelgroep, beschouwd moeten worden als reservoirs die het gebruik van die opleggers
mogelijk maken voor het doel waartoe zij
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zijn bestemd, wanneer zij bedoeld zijn om
het vermogen ervan te vergroten en de volgende doelstellingen te bereiken : bevoorradingsproblemen voorkomen in Ianden waarin de brandstofdistributie onzeker is en waar het gebruik van die brandstof we gens de povere kwaliteit van de
raffinage van die brandsto:ffen gevaar oplevert voor de voertuigen; - het tanken tegen soms onbetaalbare prijzen voorkomen in landen waar de brandstof te duur
is; - moeilijkheden voorkomen die voortvloeien uit de verplichting om administratieve stappen te doen met het oog op de terugvordering van de BTW in landen waar
die BTW werd betaald; de bevoorradingspunten zo veel mogelijk hergroeperen, teneinde met de petroleummaatschappijen te kunnen onderhandelen over de interessantste tarieven; (4) het
arrest derhalve, nu het beslist dat de litigieuze reservoirs geen "normale reservoirs" waren in de zin van.artikelll2 van
de EEG-verordening 918/83, gewijzigd bij
de EEG-verordening 1315/88, zonder daarbij nate gaan of de beweringen van de eisers (in de onder 1 weergegeven passage uit
de appelconclusie van die eisers) feitelijk
gegrond waren, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van deartikelen 159 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet en 112 van de EEGverordening nr. 918/83, gewijzigd bij artikel
2.11 van de EEG-verordening nr. 1315/
88); het arrest althans zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel149 van de op 17 februari
1994 gecoiirdineerde Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om de
in het middel weergegeven redenen,
antwoordt op de conclusie van de eisers;
Dat het hof van beroep, nu het om
de door dat hof aangegeven redenen
beslist dat de reservoirs die de litigieuze brandstof bevatten, geen normale reservoirs waren in de zin van
artikel112 van de E.G.-verordening nr.
918/83, niet ertoe gehouden was nader te antwoorden op de conclusie van
de eisers, die verschillende feitelijke
omstandigheden aanvoerden waardoor de reservoirs volgens hen normaal waren;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers in voornoemd onderdeel betogen dat artikel
112 van de E.G.-verordening nr. 918/
83, gewijzigd bij de E.G.-verordening
nr. 1315/88, is geschonden; dat die
grief een vraag om uitlegging van het
gemeenschapsrecht opwerpt en dat die
vraag moet worden beantwoord vooraleer het Hof uitspraak kan doen;
Dat die vraag moet worden gesteld
aan het Hof van Justitie;
Om die redenen, houdt zijn beslissing aan, totdat het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen bij
wege van prejudiciele beslissing uitspraak zal hebben gedaan over devolgende prejudiciele vraag : "Moeten de
reservoirs die aan de met een koelsysteem uitgeruste laadkisten zijn
aangebracht en voor wegvervoer over
lange afstand bestemd zijn, beschouwd
worden als 'normale' reservoirs in de
zin van artikel 112 van de
E.G.-verordening 918/13 betreffende de
instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstelling~n, zoals dat artikel gewijzigd is bij E.G.verordening 1315/88, wanneer (1) de
voornoemde reservoirs blijvend zijn
aangebracht door een concessiehouder van de constructeur of door een
carrossier, en de blijvende inrichting
ervan het rechtstreeks gebruik van
brandstof mogelijk maakt, zowel voor
de voortbeweging van het voertuig als
voor de werking van de koelsystemen,
en wanneer (2) die inrichting bedoeld
is om het vermogen van het vervoermiddel - trekker en laadkist - te
vergroten, zodat de volgende doelstellingen kunnen worden bereikt : (a)
bevoorradingsproblemen voorkomen in
landen waarin de brandstofdistributie
onzeker is en waar het gebruik van die
brandstof wegens de povere kwaliteit van de ra:ffinage ervan gevaar oplevert voor de voertuigen; (b) het tanken tegen soms onbetaalbare prijzen
voorkomen in landen waar de brandstof te duur is; (c) de moeilijkheden
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voorkomen die voortvloefen uit de verplichting om administratieve stappen te doen met het oog op de terugvordering van de BTW in landen waar
die BTW werd betaald; (d) de
bevoorradingspunten zoveel mogelijk hergroeperen, teneinde met de petroleummaatschappijen te kunnen onderhandelen over de interessantste
tarieven?"
25 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Thr·
slaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en
DeBruyn.
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(LECLERCQ T. RUWET E.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. nr. P.96.1687.F)

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
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2e KAMER- 25 juni 1997

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGVOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- BESLISSING BIJ VERSTEK T.A.V. DE
BEKLAAGDE - GEWONE VERZETSTERMIJN
NIET VERSTREKEN- BESLISSING OP TEGENSPRAAK T.A.V. DE VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE - BEROEP IN CASSATIE DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer een beslissing de beklaagde bij verstek veroordeelt en zijn verzekeraar, vrijwillig tussengekomen partij, op tegenspraak alleen veroordeelt om de schade
van de burgerlijke partij te vergoeden in
de mate waarin die schade door de beklaagde is veroorzaakt, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de
verzekeraar dat v66r het verstrijken van
de gewone verzetstermijn is ingesteld, niet
ontvankelijk (1).
(1) Vgl. Cass., 25 juni 1996, A.R.
P.94.1108.N (A.C., 1996, nr. 255).

nr.

Overwegende dat het arrest ten
aanzien van beklaagde, thans verweerder, uitspraak doet bij verstek en
ten aanzien van verweerster, die vrijwillig is tussengekomen in haar hoedanigheid van verzekeraar van verweerder, uitspraak doet op tegenspraak;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het arrest op 3 december
1996 is betekend aan de woonplaats
van verweerder en dat hij diezelfde
dag kennis ervan heeft genomen;
Overwegende dat eiser zich op 11
december 1996 in cassatie heeft voorzien, ofschoon de gewone termijn van
verzet niet verstreken was ten aanzien van de niet verschenen verweerder; dat de voorziening bijgevolg, in zoverre zij tegen hem gericht is, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest verweerster alleen veroordeelt om de
schade van eiser te vergoeden tot beloop van het door verweerder berokkende nadeel; dat indien verweerder
bij een later arrest op een verzet dat
nog zou worden gedaan op de dag van
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eisers voorziening, ontheven zou worden van een gedeelte van de veroordeling, verweerster in dezelfde mate
van de veroordeling zou worden ontheven;
Overwegende dat het arrest, in zoverre het betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering die thans is
ingesteld tegen de vrijwillig tussengekomen partij, wier lot onlosmakelijk verbonden is met dat van verweerder, geen eindbeslissing is;
Dat de voorziening te zijnen aanzien voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht eisers
memorie, die geen verband houdt met
de ontvankelijkheid van de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
Verleent akte van de afstand van eisers voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de tegen verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
25 juni 1997- 2e kamer- Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal ~ Advocaat : mr. Draps.
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2e KAMER - 25 juni 1997
~ STRAFVORDERING- VRIJSPRAAKVAN DE BEKLAAGDEBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN- VERPLICHTING VAN DE RECHTER

DOUANE EN ACCIJNZEN

Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt, niettemin verplicht uitspraak te doen op de
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burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten, inz. van het invoerrecht dat de eigenaar van het ingevoerde voertuig, hoofdelijk met de invoerder ervan, moet betalen (1). (Artt. 204, §
3, en 283 Douane en Accijnzenwet.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. HOUYOUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0187.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de 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 aan het
arrest verwijt dat het geen uitspraak
doet over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van rechten :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de burgerlijke
rechtsvordering van het bestuur, die
strekt tot betaling van de ontdoken
rechten, niet voortvloeit uit het misdrijf maar rechtstreeks gegrond is op
de wet die de betaling van de rech"
ten oplegt; dat krachtens artikel 283
van de algemene douane- en accijnzenwet, wanneer de in de artikelen 281 en
282 van deze wet bedoelde overtredingen, fraudes, misdrijven ofmisdaden, tot betaling van rechten of accijnzen aanleiding geven, de berechting
ervan aan de strafrechter toekomt, die
aldus, los van de strafvordering, kennis neemt van een burgerlijke rechtsvordering; dat de rechter mitsdien,
zelfs bij vrijspraak van de beklaagde,
(1) Cass., 23. dec. 1980, A.R. nr. 6097 (A.C.,
1980-81, nr. 246); 23 sept. 1987, A.R. nr. 5857
(ibid.; 1987-88, nr. 50).
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verplicht is uitspraak te doen over die
burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat het hof van beroep te dezen voornoemd artikel 283
schendt, nu het nalaat uitspraak te
doen over de door eiser bij dagvaarding tegen verweerder ingestelde
rechtsvordering tot betaling van rechten en accijnzen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het nalaat
uitspraak te doen over de bij wege van
dagvaarding tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot
betaling van rechten en accijnzen en in
zoverre het alle kosten ten laste van
de Staat laat; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
25 juni 1997 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGING- K.B.
NR.llO VAN 13 DEC. 1982- GEMEENTELIJKE
AGENTEN - BEZOLDIGINGSREGELING.

4° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN - UITLEGGING VOLMACHTENBESLUIT.

1o De gemeentelijke agenten genieten jaar-

lijks, onder dezelfde voorwaarden als het
personeel van de ministeries, van vakantiegeld dat bestaat uit een forfaitair gedeelte en een wijzigbaar gedeelte, dat 1
pet. bedraagt van de jaarlijkse wedde zoals die gekoppeld is aan de index van de
consumptieprijzen (1). (Art. 72 wet 14 feb.
1961; K.B. 30 jan. 1979, artt. 1, 3 en 4.)

2° en 3° Het K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982
waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de provincies, aan de gemeenten en a~n de agglomeraties en federaties van gemeenten, geeft de gemeenten niet het recht om aan hun personeel
vakantiegeld te betalen onder andere
voorwaarden dan die welke gelden voor
het personeel van de ministeries (2). (Art.
72 wet 14 feb. 1961; art. 1, 5°, wet 2 feb.
1982; art. 2, 1 o, K.B. nr. 110 van 13 dec.
1982.)
4° Ieder volmachtenbesluit moet beperkend uitgelegd worden (3).
(VANEGEREN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0420.F)

Nr. 302
1e

KAMER -

26 juni 1997

1° GEMEENTE -

GEMEENTELIJKE AGENTEN- BEZOLDIGINGSREGELING- VAKANTIEGELD- WIJZIGBAAR GEDEELTE- BEDRAGTOEKENNINGSVOORWAARDEN- VERWIJZING
- PERSONEEL VAN DE MINISTERIES- GEVOLG.

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 71, 72 van de wet van 14 februari
1961 voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel, 3, 4 van
het koninklijk besluit van 30 januari 1979

2° GEMEENTE -

GEMEENTELIJKE AGENTEN- BEZOLDIGINGSREGELING- VAKANTIEGELD- WIJZIGBAAR GEDEELTE- BEDRAGTOEKENNINGSVOORWAARDEN- K.B. NR 110
VAN 13 DEC. 1982 - VERWIJZING- PERSONEEL
VAN DE MINISTERIES- GEVOLG.

(1) Zie Cass., 29 jan. 1990, A.R. nr. 8618 (A. C.,
1989-90, nr. 331).
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
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betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 110 van 13 december 1982
waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, de gemeenten en
aan de agglomeraties en federaties van gemeenten alsook miskenning van het algemeen bestuursrechtelijk beginsel van de
veranderlijkheid van de openbare dienst,
doordat het arrest de rechtsvordering van
eiseres die ertoe strekt verweerster te doen
veroordelen om haar het bedrag van 13.748
frank in hoofdsom te betalen dat overeenstemt met het wijzigbaar gedeelte van het
vakantiegeld voor 1984 en 1985 niet gegrond verklaart, en bijgevolg beslist dat de
uitbreiding van de vordering doelloos is in
zoverre ze betrekking had op dat wijzigbaar gedeelte voor de volgende jaren op
grond dat : "(eiseres) de wettigheid en de regelmatigheid betwist van de herstelplannen die door de gemeenteraad van (verweerster) zijn goedgekeurd op 18 juli 1983,
enerzijds, en op 15 mei en 18 juni 1983, anderzijds, en de betaling vordert van de bedragen die ten onrechte zijn ingehouden op
grond van die plannen waarvan de onregelmatigheid krachtens het oud artikel107
van de Grondwet door de rechtbanken van
de Rechterlijke Orde kan worden vastgesteld; (. .. ) dat het eerste plan tot gezondmaking van de gemeentefinancien van 18
juli 1983 bedoeld is om de loonmassa te beperken door de indexering te blokkeren en
het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld en van de eindejaarspremie afte schaffen; (. .. ) dat dit eerste plan opgemaakt is ter
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 110
van 13 december 1982 houdende bijzondere machten waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, de gemeenten en aan de agglomeraties
en federaties van gemeenten en waarvan de
overeenstemming met de machtigingswet
van 2 februari 1982 niet wordt betwist; (...)
dat de Koning op grond van artikel 1,
vierde lid, 2°, van de wet van 2 februari
1982 onder meer het recht heeft om tijdelijk de wettelijke of conventionele modaliteiten te wijzigen van de koppeling van de
lonen, wedden en sociale uitkeringen van
het overheidspersoneel aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, ten einde een
inspanning te bekomen die in alle opzichten gelijkwaardig is aan die welke ingevolge 1° van dit artikel wordt gevraagd; dat
artikel 4, § 2, van die wet bovendien bepaalt dat de koninklijke besluiten de vigerende wettelijke bepalingen kunnen opheffen, aanvullen, wijzigen ofvervangen; dat
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de Koning dus een regeling kan invoeren en
opleggen aan de ondergeschikte besturen, zoals de gemeenten, en daarbij kan afwijken van de bestaande wettelijke en verordenende bepalingen; (. .. ) dat het
koninklijk besluit van 13 december 1982
dat de loonmassa van de gemeenten wil
verminderen en ze verplicht voor 1988 een
sluitende begroting in te dienen, bepaalt
dat de gemeenten die, te rekenen van het
begrotingsjaar 1984, dat begrotingsevenwicht niet hebben bereikt, op hun personeelsleden de bezoldigingsregeling en de
weddeschalen van het personeel van de ministeries mogen toepassen; (. .. ) dat voornoemd koninklijk besluit de gemeenten de
mogelijkheid wil bieden om de loonmassa
te verminderen; dat het de bedoeling is dat
de loonkosten van de gemeenten niet hoger ligt dan wanneer ze met door het Rijk
betaald personeel hadden gewerkt; het hoegenaamd niet de bedoeling is het statuut
van het gemeentepersoneel af te stemmen op dat van het rijkspersoneel; dat het
ambtenarenstatuut enkel dient als vergelijkingspunt wat de loonkosten betreft; dat
iedere toestand die in haar geheel beschouwd minder gunstig is voor het
gemeentepersoneel verboden is; (. .. ) dat
krachtens artikel 71 van de wet van 14 februari 1961 de gemeenteraad bevoegd is om
de bezoldigingsregeling van het gemeentepersoneel vast te stellen binnen de grenzen van de door de Koning vastgestelde bepalingen; (. .. ) dat het eerste herstelplan
door de overheid is goedgekeurd op grond
van haar autonome gemeentelijke bevoegdheid zoals die is omschreven in voornoemd
artikel 71 en in het koninklijk besluit nr.
110 van 13 februari 1982; dat m.b.t. de afschaffing van het wijzigbaar gedeelte van
het vakantiegeld en van de eindejaarspremie, die vermindering slaat op bestanddelen van de wedde aangezien die uitkeringen niet gebonden zijn aan de
persoonlijke toestand van de personeelsleden die voornoemde uitkeringen ontvangen maar wel aan het ambt dat ze uitoefenen; (. .. ) ten overvloede : dat het statuut
van (verweerster) bepaalt dat haar personeel vakantiegeld krijgt dat kan worden gewijzigd krachtens het algemeen
bestuursrechtelijk beginsel van de veranderlijkheid van de openbare dienst; (. .. ) dat
het hof(van beroep) zich aansluit bij de opmerking van de eerste rechter; dat eiseres (. .. ) niet kan aanvoeren dat de maatregelen van eiseres een averechts effect
hebben (. .. ) waardoor het totaalbedrag van
haar hoofd- en bijkomende wedde lager is
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dan dat van een rijksambtenaar met dezelfde weddeschaal (. .. ) terwijl uit de door
haar overgelegde loorrfiche (... ) blijkt dat het
verschil in haar nadeel niet het gevolg is
van de toepassing van het eerste plan maar
enkel van de he:ffing van de solidariteitsbijdrage van 3,5 pet. die door verweerster
(. .. ) op 10 juni 1985 werd ingehouden op
grond van het koninklijk besluit nr. 260 van
31 december 1983 waarbij de bij het koninklijk besluit nr. 110 van 13 december
1982 ingevoerde minimumweddeschaal van
het rijkspersoneel werd afgeschaft en dat
enkel nog een budgettair doel had",
terwijl het vakantiegeld van het gemeentepersoneel niet wordt geregeld door
artikel 71 van de wet van 14 februari 1961
maar door artikel 72 van die wet krachtens hetwelk het gemeentepersoneel onder dezelfde voorwaarden als het personeel van de ministeries, vakantiegeld en
gezinsvakantiegeld geniet; krachtens de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit
van 30 januari 1979, het rijkspersoneel vakantiegeld ontvangt dat bestaat uit een forfaitair gedeelte en een wijzigbaar gedeelte
dat 1 pet. bedraagt van de jaarlijkse wedde
zoals die gekoppeld is aan de index van de
consumptieprijzen; verweerster niet mocht
afwijken van artikel 72 van de wet van 14
februari 1961, tenzij een norm van gelijke waarde haar daartoe het recht toekende zodat zij het wijzigbaar gedeelte van
het vakantiegeld van eiseres niet kon afschaffen terwijl het personeel van de ministeries dat veranderlijk gedeelte bleef ontvangen op grond van het koninklijk besluit
van 30 januari 1979, en zulks ook al had
die afscha:ffing niet tot gevolg dat het geheel van haar hoofd- en bijkomende wedde
werd verminderd tot een totaalbedrag dat
lager was dan dat van een rijksambtenaar met dezelfde weddeschaal; het koninklijk besluit nr. 110, dat beperkend moet
worden uitgelegd, geen dergelijke norm is;
het arrest, nu het de vordering van eiseres afwijst op gronden die, in rechte, betrekking hebben op de gemeentelijke autonomie zoals ze is omschreven in artikel
71 van de wet van 14 februari 1961 en in
het koninklijk besluit nr. 110, alsook op "de
wet van de veranderlijkheid van de openbare dienst" en, in feite, hierop dat de totale hoofden bijkomende wedde van eiseres, met toepassing van het eerste plan,
niet lager was dan die van een rijksambtenaar met dezelfde weddeschaal, een
schending uitmaakt van alle algemene
(lees : wettelijke) bepalingen alsook van het
algemeen rechtsbeginsel, die in het middel zijn aangegeven, inzonderheid van ar-
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tikel 72 van de wet van 14 februari 1961 en
artikel 2, 1", van het koninklijk besluit nr.
110:
Overwegende dat artikel 71, § 1,
derde lid, van de wet van 14 februari
1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel weliswaar aan de gemeenteraad
de bevoegdheid verleent om de wedde
van het gemeentepersoneel vast te
stellen, maar het gemeentepersoneel
luidens artikel 72 van die wet ook, onder dezelfde voorwaarden als het personeel van de ministeries de volgende
toelagen geniet : haard- en standplaatstoelage, kinderbijslagen, vakantiegeld en gezinsvakantiegeld; dat het
koninklijk besluit van 30 januari 1979
bepaalt dat het rijkspersoneel ieder
jaar vakantiegeld ontvangt dat bestaat uit een forfaitair gedeelte en een
wijzigbaar gedeelte, dat 1 pet. bedraagt
van de jaarlijkse wedde zoals die gekoppeld is aan de index van de
consumptieprijzen; dat de gemeenteoverheid derhalve krachtens artikel 72
van voormelde wet van 14 februari
1961 gebonden was door het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 1979, tenzij een wettelijke bepaling haar toestond ervan af te
wijken, en dus het gemeentepersoneel
vakantiegeld moest betalen volgens de
in dat koninklijk besluit vastgestelde
regels;
Overwegende dat artikel 1, 5", van
de wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere
machten aan de Koning, weliswaar bepaalt dat de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit alle nuttige
maatregelen kan nemen ten einde "de
openbare uitgaven te beheersen en te
beperken, onder meer ... door het bedrag en de toekenningsmodaliteiten
van de subsidies, vergoedingen en uitkeringen vast te stellen die geheel of
ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks
ten laste vallen van de Staat" ; dat artikel 2, 1", van het ter uitvoering van
die wet genomen koninklijk besluit nr.
110 van 13 december 1982 waarbij het
begrotingsevenwicht wordt opgelegd
aan de provincies, aan de gemeenten

718

HOF VAN CASSATIE

en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten bepaalt dat "de
publiekrechtelijke personen (. .. ) op hun
personeelsleden (. .. )de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het
personeel der ministeries mogen toepassen";
Dat evenwel genoemd koninklijk besluit nr. 110, dat beperkend moet worden uitgelegd, verweerster niet het
recht geeft af te wijken van artikel 72
van de wet van 14 februari 1961 en,
derhalve, haar het recht niet geeft om
aan haar personeel vakantiegeld te betalen onder andere voorwaarden dan
die welke gelden voor het personeel
van de ministeries; dat het arrest derhalve niet naar recht verantwoord is,
in zoverre het zijn beslissing waarbij
de vordering van eiseres om verweerster te doen veroordelen om haar
het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld sinds 1984 te betalen, afwijst op grond van voomoemd koninklijk besluit;
Dat het middel gegrond is;
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Nr. 303
1e KAMER - 26 juni 1997

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- OMVANG.

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VERKEERSONGEVAL- AFZONDERLIJKE STRAFFENOVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT- DRONKENSCHAP- INVLOED OP
HET ONGEVAL- TWIJFEL- VERZEKERAARREGRESVORDERING- GEVOLGEN.

3° BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN- GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - VERKEERSONGEVAL- AFZONDERLIJKE STRAFFENOVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT- DRONKENSCHAP- INVLOED OP
HET ONGEVAL- TWIJFEL- VERZEKERAARREGRESVORDERING- GEVOLGEN.

1o Het gezag van gewijsde in strafzaken

geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met
betrekking tot het bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de rechtsvordering van eiseres die ertoe strekt
en 3° Noch het gezag van gewijsde (2)
verweerster te doen veroordelen om 2° noch
de bewijskracht van het vonnis in
haar het bedrag van 13.7 48 frank in
strafzaken (3) waarbij afzonderlijke strafhoofdsom te betalen, dat overeenstemt
fen worden opgelegd wegens sturen in
met het wijzigbaar gedeelte van het
staat van dronkenschap en overtreding
van het Wegverkeersreglement, en waarvakantiegeld voor 1984 en 1985, verbij wordt beslist dat er twijfel bestond omwerpt en de vordering tot uitbreiding
trent de invloed van de staat van drondoelloos verklaart in zoverre ze betrekking had op het wij zigbaar ge- . kenschap op het ongeval, worden miskend
door de burgerlijke rechter die de bij hem
deelte voor de volgende jaren; beveelt
aanhangig gemaakte regresvordering van
dat van dit arrest melding zal worde verzekeraar gegrond verklaart, op
den gemaakt op de kant van het
grand dat eiser niet overeenkomstig de
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
verzekeringsovereenkomst aantoont dat er
de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
(1) Cass., 6 mei 1993, AR. nr. 9428 (A. C., 1993,
zaak naar het Hof van Beroep te Brus- nr. 222).
sel.
(2) Zie Cass., 11 maart 1988, A.R. nr. 5663
(A. C., 1987-88, nr. 435), 22 juni 1989, A.R. nr.

26 juni 1997 - 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Charlier, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Simont.

8427 (ibid., 1988-89, nr. 625), met concl. adv.gen. Piret, in Bull. en Pas., 1989, I, 625, en 20
sept. 1996, AR. nr. C.93.367.N (A. C., 1996, nr.
323).
(3) Vgl. Cass., 23 nov. 1990,AR. nr. 7185 (A.C.,
1990-91, nr. 161).
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in casu geen verband bestaat tussen zijn
staat van dronkenschap en het ongeval.
(Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken; artt. 1319
en 1320 B.W.)
(GROLET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0281.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken, schending van de
artikelen 4 van de wet van 17 april1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 34, 1", 35 van
het koninklijk besluit van 16 maart 1968
tot coiirdinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, zoals ze van
kracht waren v66r de wet van 18 juli 1990,
8.3, tweede lid, 15.2, § 1, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 16 van de wet van 11 juni
1874 op de verzekering in het algemeen, 11,
tweede lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging van
het in eerste aanleg gewezen vonnis, de
regresvordering van verweerster tegen eiser gegrond verklaart op grand dat "(eiser) in concreto niet bewijst dater te dezen geen verband bestaat tussen zijn staat
van dronkenschap en het ongeval; dat de
omstandigheid ten slotte dat (eiser) aanvoert dat de strafrechter afzonderlijke straffen heeft opgelegd wegens dronkenschap,
alcoholintoxicatie en een overtreding van
het Wegverkeersreglement, enerzijds, wegens een andere overtreding van het Wegverkeersreglement, anderzijds, te dezen
zonder belang is omdat eiser in deze zaak
niet is vervolgd of veroordeeld wegens overtreding van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek (... ); dat uit het feit dat de
strafrechter in de motivering van zijn vonnis betreffende de snelheid schrijft 'dat de
snelheid van de door (eiser) bestuurde Golf
zeer zeker als de oorzaak van het ongeval moet worden beschouwd, dat er twijfel bestaat omtrent de invloed van de staat

__ c __
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van dronkenschap op dat ongeval', niet
volgt dat (eiser) juist daardoor zou hebben aangetoond dat het zonder enige twijfel vaststaat dat de dronkenschap het ongeval, althans gedeeltelijk, heeft veroor-.
zaakt; dat juist niets minder vaststaat dan
dat, aangezien precies voormelde snelheid en de bruuske zwenking van (eiser)
ongetwijfeld te verklaren zijn uit de staat
van dronkenschap waarin hij verkeerde op
het ogenblik van het ongeval; dat het gezag van gewijsde hoe dan oak zich enkel
uitstrekt tot de dragende gronden van het
dictum wat de hierboven aangehaalde redenen niet zijn",

terwijl het gezag van het strafrechterlijk gewijsde op burgerlijk gebied zich uitstrekt tot al hetgeen op ondubbelzinnige en
noodzakelijke wijze is beslist door de strafrechter; de strafrechter, wanneer hij afzonderlijke straffen oplegt wegens dronkenschap of alcoholintoxicatie, enerzijds, en
wegens overtreding van het Wegverkeersreglement, anderzijds, op ondubbelzinnige wijze beslist dat het hier afzonderlijke feiten betreft; de burgerlijke rechter
niettemin kan beslissen dat elk van de feiten de oorzaak is van het ongeval en de
schade, voor zover de strafrechter geen kennis heeft genomen van de op de artikelen
1382 en volgende van het Burgerlijk Wethoek gegronde burgerlijke rechtsvordering en het bestaan van een oorzakelijk verb and tussen het ongeval en de schade,
enerzijds, en de dronkenschap en de
alcoholintoxicatie, anderzijds, niet heeft uitgesloten; de strafrechter in laatstvermelde
veronderstelling op ondubbelzinnige en
noodzakelijke wijze heeft beslist dat de
dronkenschap niet een van de oorzaken van
het ongeval is geweest; zijn beslissing gezag van gewijsde heeft en bindend is voor
de burgerlijke rechter; uit het vonnis van
de strafrechter waarop het arrest vermocht
acht te slaan en acht geslagen heeft te dezen blijkt dat de politierechtbank eiser afzonderlijke straffen heeft opgelegd wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie en
lichamelijke ongeschiktheid tot sturen,
enerzijds, wegens overtreding van de regels inzake het kruisen van voertuigen, anderzijds; uit datzelfde vonnis van de strafrechter blijkt dat de politierechtbank
uitspraak gedaan heeft over de op de (artikelen) 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek gegronde burgerlijke rechtsvorderingen; het heeft beslist "dat de
snelheid van de door beklaagde bestuurde
Golf zeer zeker als de oorzaak van het ongeval moet worden beschouwd, dat er twijfel bestaat omtrent de invloed van de staat

r
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van dronkenschap op dat ongeval"; de strafrechter, door aan te nemen dat er twijfel bestaat omtrent de invloed van de staat van
dronkenschap op het ongeval, heeft beslist dat het oorzakelijk verband tussen de
dronkenschap, enerzijds, en het ongeval,
anderzijds, niet is bewezen; de strafrechter aldus op ondubbelzinnige en noodzakelijke wijze heeft beslist dat tussen de
dronkenschap, enerzijds, en het ongeval,
anderzijds, geen oorzakelijk verband bestand; de burgerlijke rechter gebonden is
door die beslissing van de strafrechter; het
arrest bijgevolg niet wettig beslist dat de
dronkenschap van eiser het ongeval heeft
veroorzaakt en dat de regresvordering van
verweerster gegrond is; het bovendien de
bewijskracht van het vonnis van de strafrechter miskent :

Overwegende dat uit het arrest en
het bestreden vonnis waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat : a) eiser bij
vonnis van de politierechtbank is veroordeeld "tot een geldboete van 100
frank wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie en wegens het feit dat hij
niet in staat was te sturen" en tot "een
geldboete van 50 frank wegens het feit
dat hij bij het kruisen geen voldoende
zijdelingse afstand heeft gelaten"; b) de
politierechtbank heeft beslist dater
twijfel bestond omtrent de invloed van
de staat van dronkenschap op het ongeval; c) artikel 25.10" van de verzekeringsovereenomst waarop verweerster zich te dezen beroept, bepaalt
dat, indien het ongeval zich voordoet
terwijl de verzekerde in staat van
dronkenschap verkeerde, de regresvordering gegrond is tenzij de verzekerde aantoont dat bedoeld ongeval
niet in verband staat met de dronkenschap;
Overwegende dat het gezag van gewijsde in strafzaken alleen geldt voor
hetgeen zeker en noodzakelijk door de
strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die
de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken;
Overwegende dat het arrest beslist
"dat uit de omstandigheid ( ... ) dat de
strafrechter in de motivering van zijn
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vonnis betreffende de dronkenschap
schrijft 'dat de snelheid van de door
(eiser) bestuurde Golfzeer zeker als de
oorzaak van het ongeval moet worden beschouwd en dater twijfel bestaat omtrent de invloed van de staat
van dronkenschap op dat ongeval', niet
volgt dat (eiser) juist daardoor zou
hebben aangetoond dat het zonder
enige twijfel vaststaat dat de dronkenschap het ongeval, althans gedeeltelijk, heeft veroorzaakt";
Dat het arrest, nu het hieruit afleidt dat eiser "niet aantoont dat er in
casu geen verband bestaat tussen zijn
staat van dronkenschap en het ongeval", noch het gezag van gewijsde,
noch de bewijskracht van het vonnis
van de politierechtbank, noch de door
eiser aangevoerde wettelijke bepalin~
gen schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 juni 1997 - 1e kamer- Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Gerard en Simont.
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KAMER -

26 juni 1997

1° ARBITRAGER OF -

PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

2° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.

3o CASSATIEMIDDELEN -

ALGEMEENVRAAG BEDOELD IN ARTIKEL 26 BIJZONDERE
WET ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

--I
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4° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN- MEMORIE VAN
ANTWOORD.

1o, 2° en 3° Wanneer een in art. 26, § 1, 3°,

Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde
vraag door een middel opgeworpen wordt
voor het Hof van Cassatie, dan moet het
Hof, in de regel, het Arbitragehofverzoeken over die vraag uitspraak te doen (1).
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
4 o Het Hof kan geen acht slaan op een memarie van antwoord die buiten de termijn bepaald in art. 1093 Ger. W. ter griffie van het Hofwerd ingediend (2). (Art.
1093, eerste lid, Ger.W.)
(HOUART)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0372.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
10 en 11 van de Grondwet, alsook, voor zover nodig, van artikel 26 van de wet van 17
april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eerst vaststelt dat "de
rechtsvordering ertoe strekt een uitspraak
te verkrijgen over de aansprakelijkheid voor
en de schade ten gevolge van een op 8 juni
1982 te Hingeon gebeurd verkeersongeval" en vervolgens de rechtsvordering van
eiser niet ontvankelijk verklaart op grond
dat '1uidens artikel 26 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering 'de
burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
misdrijf, ve:rjaart door verloop van vijfjaren te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd en dat ze echter niet kan
ve:Ijaren v66r de strafVordering'; dat die be(1) Cass., 10 okt. 1996, A.R. nr. C.95.289.F
CA. C., 1986, nr. 372). De verplichting bestaat zelfs
wanneer, zoals te dezen, het Arbitragehof reeds
over een identieke vraag uitspraak heeft gedaan.
(2) Cass., 25 okt. 1985, A.R. nr. 4651 (A. C.,
1985-86, nr. 125); zie Cass., 6 april1992,A.R. nr.
9323 (ibid., 1991-92, nr. 420).

T-.
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paling de openbare orde raakt (. .. ) en zelfs
geldt wanneer de burgerlijke rechtsvordering bij de burgerlijke rechter aanhangig
wordt gemaakt (. .. ); dat het ongeval is gebeurd op 8 juni 1982 en het eventuele misdrijf dus ook op dat tijdstip is begaan, zodat de burgerlijke rechtsvordering ten
laatste op 7 juni 1987 ingesteld had moeten zijn, tenzij de ve:rjaringstermijn pas na
die datum verstrijkt; dat uit het onderzoek van de enige stukken waarop het hof
(van beroep) vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de eerste ve:rjaringstermijn van
de strafvordering gestuit is op een tijdstip dat die verjaringstermijn had kunnen verlengen tot na 7 juni 1987; dat de
gedinginleidende dagvaarding die op 7 augustus 1987 aan (verweerster) is betekend dus laattijdig is, aangezien de rechtsvordering op dat tijdstip al ve:Ijaard was",

terwijl artikel 26, in fine, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, ve:Ijaart
door verloop van vijfjaren, te rekenen van
de dag waarop het misdrijf is gepleegd en
dat zij niet kan ve:Ijaren v66r de strafvordering; artikel27, eerste lid, van die titel
bepaalt dat, wanneer de burgerlijke rechtsvordering te bekwamer tijd is ingesteld, de
ve:Ijaring niet meer loopt tegen de eiser, totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing het geding beeindigd heeft; artikel 27, tweede lid, voorts bepaalt dat,
indien de beslissing enig voorbehoud heeft
erkend, de eis die strekt om over het voorwerp van dat voorbehoud vonnis te doen
wijzen, ontvankelijk is gedurende dertig jaren na de uitspraak; volgens de heel algemene bewoordingen van artikel 2262 van
het Burgerlijk Wetboek evenwel, alle
rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke, verjaren door verloop van dertig jaren, zonder dat hij die zich op deze
verjaring beroept, verplicht is daarvan
enige titel te vertonen of dat men hem de
exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen; de grondwetsbepalingen betreffende de
gelijkheid en de niet-discriminatie weliswaar niet beletten dat een onderscheid in
behandeling wordt gemaakt tussen verschillende categorieen van personen, voor
zover dat onderscheid op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is;
zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van
de bestreden maatregel en m.b.t. de aard
van de in het geding zijnde beginselen; het
gelijkheidsbeginsel wordt miskend wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan
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tot het beoogde doel; wat de verjaringstermijn voor het instellen van een burgerlijke rechtsvordering betreft, het onderscheid in behandeling tussen de getroffenen
naargelang de fout die de schade heeft veroorzaakt al dan niet een misdrijf is, berust op een objectief criterium, namelijk het
al dan niet strafbaar karakter van het gedrag dat de schade heeft veroorzaakt; het
bepaalde in artikel 26 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
evenwel tot gevolg heeft dat de toestand
van een persoon die schade heeft geleden
ten gevolge van een fout aanzienlijk ongunstiger is wanneer die fout een misdrijf is dan wanneer ze geen misdrijf is; dat
artikel bijgevolg een emstige beperking van
de rechten van de getroffenen inhoudt, die
niet in verhouding staat tot de belangen die
de wetgever van 1878 en die van 1961 door
die bepaling wilden beschermen, namelijk de bescherming van het recht van de
dader om niet langer vervolgd te worden,
het waarborgen van de rechtszekerheid en
het voorkomen van nieuwe verstoringen
van de intussen herstelde openbare rust;
die doelstellingen immers niet verantwoorden dat de burgerlijke rechtsvordering tot
herstel van de door misdrijven veroorzaakte schade verjaart na vijf jaar- ongeacht de door de wet en de rechtspraak
aangebrachte correctieven - terwijl voor de
door een burgerlijke fout veroorzaakte
schade, hoewel die minder zwaar is dan een
fout die de wetgever als een misdrijf heeft
omschreven, gedurende dertig j aar vergoeding kan worden gevorderd; het door de
maatregel beoogde doel derhalve niet redelijkerwijze in verhouding staat tot de gevolgen ervan voor de slachtoffers van misdrijven, zodat artikel 26 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt; het dus niet kan worden toegepast; het arrest in casu vaststelt (i) dat de rechtsvordering van eiser gegrond was op het ongeval van 8 juni 1982
en (ii) dat die rechtsvordering is ingesteld
• op 7 augustus 1987, dus minder dan dertig jaren na de litigieuze feiten; de rechtsvordering van eiser dus niet verjaard was,
zodat het arrest, nu het niettemin beslist
dat de rechtsvordering van eiser verjaard
was op 7 juni 1987, en de rechtsvordering
van eiser niet ontvankelijk verklaart op
grand van artikel 26 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
zonder de gewone en algemene verjaringstermijn van dertig jaar als bedoeld in
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek in
aanmerking te nemen (schending van die
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bepaling), en aldus toepassing maakt van
een discriminatoire wetsbepaling, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;
het Hof van cassatie althans met het oog op
de beslechting van het onderhavige geschil, aan het Arbitragehof de volgende prejudiciele vraag moet stellen : "Miskent artikel 26 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van nietdiscriminatie die neergelegd zijn in deartikelen 10 en 11 van de Grondwet?" :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering ertoe strekt een
uitspraak te verkrijgen over de aansprakelijkheid voor en de schade ten
gevolge van een verkeersongeval op 8
juni 1982 en dat de gedinginleidende
dagvaarding op 7 augustus 1987 aan
verweerster is betekend; dat het arrest de rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart op grond van artikel
26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het middel aanvoert dat voornoemd artikel 26 strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet;
Overwegende dat het Arbitragehof, conform artikel26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, bij wijze
van prejudiciele beslissing, bij wege
van arrest uitspraak doet op vragen
onder meer omtrent de schending door
een wet van de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet;
Om die redenen, ongeacht de memarie van antwoord van verweerster
die buiten de bij artikel 1093, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn ter griffie van het Hof
is ingediend, houdt de uitspraak aan
tot het Arbitragehof bij wijze van prejudiciele beslissing op de volgende
vraag uitspraak zal hebben gedaan :
"Miskent artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering het gelijkheidsbeginsel
en het beginsel van niet-discriminatie
die neergelegd zijn in de artikelen 10
en 11 van de Grondwet?"
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26 juni 1997 - 1e kamer- Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Hutzler en Simont.
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1e KAMER- 27 juni 1997

1° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ART.

1
TOT 99)- ARTIKEL 17- OVEREENSTEMMING
- ONDERWIJS- UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOEN- TOELAGE - INRUSTESTELLING - DATUM DATUM V66R 1 JUU 1971- OVERLEVINGSPENSIOEN.
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STELLINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL - EMERITAAT - RUSTPENSIOEN- TOELAGE- INRUSTESTELLINGDATUM- DATUM V66R 1 JULI 1971- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

1", 2°, 3°, 4°, so en 6° Art. 38 wet van 27
juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen
schendt noch de artt. 10 en 11 Gw. (1994),
noch art. 17 Gw. (1831) zoals dit luidde
v66r 1 jan. 1989, noch art. 24, inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de
vermelde vrije instellingen wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van
de leden van het onderwijzend personeel van die instellingen, die v66r 1 juli
1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de dienst der overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de
Staat die overlevingspensioenen voor zijn
rekening neemt (1). (Art. 17 Gw. 1831;
artt. 10, 11 en 24 Gw. 1994; art. 28 wet
27 juli 1971.)

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99)- ARTIKEL 10 - OVEREENSTEMMING
- ONDERWIJS- UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL - EMERITAAT- PENSIOEN- TOELAGE - INRUSTESTELLING - DATUM DATUM V66R 1 JULI 1971 - OVERLEVINGSPENSIOEN.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99) -ARTIKEL 11- OVEREENSTEMMINGONDERWIJS- UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOEN- TOELAGE - INRUSTESTELLING - DATUM DATUM V66R 1 JULI 1971- OVERLEVINGSPENSIOEN.

4 ° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ART. 1
TOT 99) -ARTIKEL 24- OVEREENSTEMMING
- ONDERWIJS- UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL- EMERITAAT- PENSIOEN -TOELAGE - INRUSTESTELLING - DATUM DATUM V66R 1 JULI 1971- OVERLEVINGSPENSIOEN.

So ONDERWIJS -

UNIVERSITAiim INSTELLINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND
PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOEN TOELAGE - INRUSTESTELLING- DATUMDATUM V66R 1 JULI 1971 - OVERLEVINGSPENSIOEN- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

6° PENSIOEN- ALLERLEI- OVERLEVINGSPENSIOEN- ONDERWIJS - UNIVERSITAIRE IN-

CKATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN T. BELGISCHE STAAT, VLAAMSE GEMEENSCHAP)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0343.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Gelet op het arrest van het Hofvan
20 september 1996 (2);
Gelet op het arrest nr. 69/96, op 28
november 1996 gewezen door het
Arbitragehof (3);
Over het derde middel :
Overwegende dat het Arbitragehof, statuerend over de vraag door het
Hof gesteld bij arrest van 20 september 1996, voor recht zegt dat artikel38
van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, de artikelen 10
(1) Cass., 19 april1996, A.R. nr. C.93.0493.F
(A. C., 1996, nr. 120).

(2) A.C., 1996, nr. 322.
(3) B.S., 7 dec. 1996, 30724.
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en 11 (vroegere artikelen 6 en 6bis)
van de Grondwet niet schendt, noch
artikel 17 van de Grondwet zoals het
luidde voor 1 januari 1989, noch artikel 24 (vroeger artikel 17) van de
Grondwet, in zoverre de erin bedoelde
toelage ten gunste van de vermelde
vrije universitaire instellingen wordt
aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel van die instellingen, die voor 1 juli 1971 in ruste zijn
gesteld, met uitsluiting van de dienst
der overlevingsrenten, terwijl voor de
rijksuniversiteiten de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening
neemt;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 juni 1997 - 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Aduocaten : mrs. De Gryse en
Delahaye.

Nr. 306
1e KAMER- 27 juni 1997

1° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- ALGEMEEN- REDENGEVING- DUBBELZINNIGHEID -ALLE UITLEGGINGEN ONWETTIG- ONTVANKELIJKHEID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN - BURGERLIJKE
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)- DUBBELZINNIGE REDENENBEGRIP.

1o Niet ontuankelijk is het middel in zo-

uerre het schending aanvoert van art. 97
(oud) Gw. op grand dat de redengeving
van de rechter dubbelzinnig is, wanneer
wordt aangevoerd dat de beslissing in
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beide uitleggingen die het van de redengeving geeft, onwettig is (1).
2° Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond, wanneer ze voor verschillende uitleggingen vatbaar is en, in een of
meer uitleggingen, onwettig is, terwijl dit
in ten minste een van de in aanmerking
genomen uitleggingen niet het geval is (2).
(Artt. 97 (oud) en 149 Gw.)
(DE TEMMERMAN E.A. T. DE LANGHE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0112.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 26 mei 1993 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aarileg te Oudenaarde;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 17 van het
Gerechtelijk Wetboek, 7, eerste lid, in het
bijzonder 1·, van de Pachtwet van 4 november 1969, die afdeling 3 van hoofdstuk II van Titel VIII van Boek III van het
Burgerlijk Wetboek vormt in de versie vooraleer dit artikel werd gewijzigd bij wet van
7 november 1988, 97 van de Grondwet v66r
de laatste coordinatie van 17 februari 1994
en 149 van de Grondwet na de coordinatie van 17 februari 1994, en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en
enkel kan worden afgeleid uit feiten of omstandigheden die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn,
doordat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde de exceptie van nietontvankelijkheid van de vordering van de
rechtsvoorganger van verweerder, door eisers aangevoerd in hun regelmatig aan de
appelrechters voorgelegde conclusie van 4
februari 1988 en gesteld als volgt :
"A. De hoedanigheid van gei:ntimeerde :
Gei:ntimeerde doet opzeg van pacht met betrekking tot percelen, waarvan hij aanvoert de eigenaar te zijn. 'lbt op heden heeft
(1) Cass., 19 jan. en 2 feb. 1984, A.R. nrs. 6889
en 3703 (A. C., 1983-84, nrs. 264 en 300), en 6 mei
1985, A.R. nr. 4707 (ibid., 1984-85, nr. 531).
(2) Cass., 18 april1994, A.R. nr. S.93.0148.F
(A. C., 1994, nr. 185) en de concl. van adv.-gen. Le-

clercq, in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 185.

__[ - "

---_-_-_-
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de gei:ntimeerde evenwel zijn hoedanigheid van eigenaar niet aangetoond. Derhalve wordt hij hierbij gesommeerd zijn
eigendomstitel voor te leggen", (appelconclusie eisers, dd. 4 februari 1988, blz. 1
en 2) en welke exceptie werd gehandhaafd
in de tweede appelconclusie van eisers dd.
3 december 1992 in de volgende bewoordingen:
"B. De hoedanigheid van eigenaar : Gemtimeerde blijft in gebreke om aan te tonen dat hij wel degelijk de eigenaar is van
de percelen, waaromtrent de opzeg wordt
gegeven. De eigendomsaktes, die thans door
gei:ntimeerde medegedeeld worden, hebben geen betrekking op deze percelen : de
akte van 10 december 1973 (stuk 10 van
gei:ntimeerde) heeft geen betrekking op de
gepachte percelen; de akte van 11 december 1973 (stuk 11 van gei:ntimeerde) heeft
enkel betrekking op het perceel 432 B; deze
akte betreft de toewijs aan de zoon Martin van gei:ntimeerde, terwijl de opzeg enkel door de vader werd gegeven. Bij gebreke aan hoedanigheid en belang, dient de
vordering onontvankelijk te worden verklaard". (tweede appelconclusie eisers, dd.
3 december 1992, blz. 2 en 3) verwerpt op
grand van de volgende redengeving : "Waar
eisers zowel bij het aangaan van de pachtovereenkomst, op 1/9/1978- het overlijden van zoon Van den Hove daterend van
8/6/1978, als bij de latere uitvoering ervan, de hoedanigheid van vader Van den
Hove niet in vraag stelden en met hem een
pachtovereenkomst aangingen, zijn zij
slecht gekomen zulks voor het eerst in
graad van procedure wel te doen. Waar eisers hebben aanvaard dat vader Van den
Hove optrad om hen een pacht toe te staan,
dient al evenzeer aanvaard dat hij thans
kan optreden om er een einde aan te stellen" (bestreden vonnis dd. 26 mei 1993,
derde blad bovenaan) en vervolgens de oorspronkelijke vordering van de rechtsvoorganger van verweerders ontvankelijk
en gegrond verklaart en het hager beroep
van eisers dienovereenkomstig ongegrond,
en eisers tevens veroordeelt tot de kosten,
terwijl, eerste onderdeel, bovenvermelde
redengeving dubbelzinnig is nu zij vatbaar is voor tweeerlei uitleg; dat volgens de
eerste uitlegging de zinsnede "zijn (eisers) slecht gekomen zulks voor het eerst
in graad van procedure wel te doen" zo kan
worden gemterpreteerd dat uit het feit dat
eisers de hoedanigheid van vader Van den
Hove niet in vraag hebben gesteld noch bij
het afsluiten van de pachtovereenkomst,
noch bij de uitvoering ervan, moet afge-
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leid worden dat zij van dat middel afstand
hebben gedaan, in welk geval de beslissing niet naar recht verantwoord is zoals
blijkt uit het tweede onderdeel van dit middel; dat volgens de andere uitlegging voormelde zinsnede aldus moet worden begrepen dat eisers de hoedanigheid van de
rechtsvoorganger van verweerders tach nag
mochten betwisten en eisers van dat middel geen afstand hadden gedaan; dat deze
dubbelzinnigheid gelijk staat met een afwezigheid van motivering, het bestreden
vonnis derhalve niet beantwoordt aan het
vormvereiste van artikel 97 van de Grandwet (oud), thans artikel149 van de Grandwet (nieuw);
en terwijl, tweede onderdeel, indien het
bestreden vonnis zo moet worden gelezen
dat met de zinsnede "zijn (eisers) slecht gekomen zulks voor het eerst in graad van
procedure wel te doen" de appE'drechters
oordelen dat uit het feit dat eisers de hoedanigheid van de rechtsvoorganger van verweerders niet in vraag hebben gesteld noch
bij het afsluiten van de pachtovereenkomst,
noch bij de uitvoering ervan, moet afgeleid worden dat zij van dat middel afstand
hebben gedaan, de appelrechters het algemeen rechtsbeginsel overeenkomstig hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en enkel mag worden afgeleid uit
feiten of omstandigheden die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn schenden; dat
uit het loutere feit dat eisers de hoedanigheid van de rechtsvoorganger van verweerders niet hebben betwist bij het afsluiten
van de pachtovereenkomst noch bij de uitvoering ervan niet kan worden afgeleid dat
zij van dat middel afstand hebben gedaan
nu deze houding voor een andere uitlegging vatbaar kan zijn, de appelrechters derhalve door te beslissen dat eisers de hoedanigheid van de rechtsvoorganger van
verweerders niet meer mochten betwisten nu zij van dat middel afstand hadden
gedaan het algemeen rechtsbeginsel overeenkomstig hetwelk afstand van recht niet
wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten of omstandigheden die voor
geen andere uitlegging vatbaar zijn schenden;
en terwijl, derde onderdeel, indien het
vonnis zo moet worden gelezen dat de
appelrechters beslissen dat eisers nag wel
gerechtigd waren om de hoedanigheid van
de rechtsvoorganger van verweerders te betwisten nu zij daarvan geen afstand hebben gedaan, maar dat deze betwisting ongegrond is op grand van de redengeving dat
"Waar eisers hebben aanvaard dat vader
Van den Hove optrad om hen een pacht toe
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te staan, dient al evenzeer aanvaard dat hij
thans kan optreden om er een einde aan te
stellen" de appelrechters hun beslissing niet
naar recht verantwoorden; dat luidens artikel 7, eerste lid, in het bij zonder 1" van de
Pachtwet immers is vereist dat men ook op
het ogenblik van de opzegging verpachter is; dat daaruit voortvloeit dat uit het enkele feit dat de rechtsvoorganger van verweerders eigenaar was van de bedoelde
percelen en de hoedanigheid had op het
ogenblik van het afsluiten van de pachtovereenkomst, de appelrechters niet naar
recht konden afleiden dat hij ook op het
ogenblik van de opzegging de hoedanigheid had om er een einde aan te stellen nu
krachtens voormeld artikel van de Pachtwet vereist is dat men ook op het ogenblik van de opzegging verpachter is; dat
verder overeenkomstig artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek de rechtsvordering
niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft
om ze in te dienen en deze vereisten van
hoedanigheid en belang zowel bij het instellen van de vordering in eerste aanleg
als bij de behandeling in hoger beroep moeten aanwezig zijn, de appelrechters derhalve door te oordelen dat de rechtsvoorganger van verweerders kan optreden
om een einde te stellen aan de pachtovereenkomst op de enkele grond dat eisers
hebben aanvaard dat hij optrad om hen een
pacht toe te staan, artikel 7, in het bijzonder eerste lid, 1" van de Pachtwet en artikel17 van het Gerechtelijk Wetboek scherrden:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat dubbelzinnigheid
van de motieven enkel een schending
van artikel 97 (oud) van de Grandwet uitmaakt wanneer de beslissing
voor verschillende uitleggingen vatbaar is en, in een of meer uitleggingen,
onwettig is, terwijl dit in ten minste
een van de in aanmerking genomen
uitleggingen niet het geval is;
Overwegende dat de eisers in het
middel aanvoeren dat het bestreden
vorinis in de twee uitleggingen d:ie zij
eraan geven, onwettig is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis met de bedoelde reden niet oordeelt dat de eisers afstand hebben ge-
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daan van het middel dat de
rechtsvoorganger van de verweerders
niet de vereiste hoedanigheid van verpachter had op het ogenblik van de opzegging;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis de vereiste hoedanigheid van de
rechtsvoorganger van de verweerders
om een einde aan de pacht te stellen
niet afleidt uit het feit dat deze eigenaar was op het ogenblik van het afsluiten van de pachtovereenkomst;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
27 juni 1997 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.
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1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROOESRECHT
(BIJZONDERE REGELS) - COLLECTIEVE AR·
BEIDSOVEREENKOMST- PARITAIR CO MITE
VOOR VERZEKERINGSWEZEN- INDIVIDUEEL
GESCHIL- UITOEFENING VAN RECHT DOOR
WERKNEMER - ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- ONTSLAG myr DRINGENDE REDEN - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- PARITAIR COMITE VOOR VERZEKERINGSWEZENBIJZONDERE ONTSLAGPROCEDURE- NALEVING FORFAITAIRE VERGOEDING
ARBEIDSGERECHTEN- BEVOEGDHEID.

-~~~===-~------- ~=:::r T~---
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3o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST PARITAIR COMITE VOOR
VERZEKERINGSWEZEN- VASTHEID VAN BETREKKING- FORFAITAIRE VERGOEDINGPROCEDURE - NALEVING- ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN- ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID.

1°, zo en 3° De arbeidsrechtbank die kennisneemt zowel van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten als van de individuele geschillen betreffende de toepassing
van de collectieve arbeidsovereenkomsten is bevoegd om op vordering van de
werknemer die ontslagen wordt om dringende reden na te gaan of hi} al dan niet
recht heeft op de forfaitaire beschermingsvergoeding bepaald bij art. 15 van de
C.A.O. van 9 nov. 1987, gesloten in het
Paritair Comite voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking en of de in artt. 4 en 5 van deze
C.A. 0. bepaalde procedures zijn vervuld (1). (Art. 578, 1" en 3°, Ger.W.; artt.
4 en 5 C.A.O. 9 nov. 1987, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 30 maart
1988; art. 15 na de wijziging ervan bij art
6 C.A.O. van 31 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij K.B. 5 okt. 1989.)
(ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
N.V. T. HOUWAER)
ARREST

(A.R. nrs. S.95.0029.N en S.95.0068.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1994 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Gelet op de verzoekschriften tot cassatie, die aan dit arrest zijn gehecht en
daarvan deel uitmaken;
II. Op de voorziening in de zaak A.R.
S.95.0068.N :
Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
(1) Zie Cass., 28 jan. 1991, A.R. nr. S.8978.N
(A. C., 1990-91, nr. 282); Cass., 6 feb. 1995, A.R.

nr. S.94.0088.F (ibid., 1995, nr. 70).
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Overwegende dat, krachtens artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, gesloten in het Paritair Comite voor het
verzekeringswezen, betreffende de
vastheid van betrekking, gewijzigd bij
artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1989, in geval van ontslag zonder dat de in de artikelen 4 en 5 bepaalde procedures zijn
nageleefd, de werkgever verplicht is de
werknemer een forfaitaire vergoeding uit te betalen;
Overwegende dat, krachtens artikel578, 1° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank
kennisneemt van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten en van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten; dat deze bepalingen
inhouden dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn dm, op vordering van de
werknemer, na te gaan of hij al dan
niet recht heeft op die in artikel 15
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 bepaalde
forfaitaire vergoeding en dus of de
voorwaarden daartoe zijn vervuld;
Overwegende dat het arrest, door
zijn beslissing te gronden op het oordeel dat het arbeidshof die bevoegdheid niet heeft, artikel578, 1° en 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Dat het onderdeel niet tot cassatie
kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven op de algemene rol onder de nummers S.95.0029.N en
S.95.0068.N; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over : 1. de omvang van de
verbrekingsvergoeding; 2. de patronale bijdrage op de groepsverzekering;
3. de forfaitaire vergoeding bedoeld in
artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987; 4.
de kosten; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van
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dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers
elk in een/derde van de kosten van
hun respectieve voorziening; houdt de
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
30 juni 1997- 3e kamer- Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Gryse en
Geinger.
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3e KAMER - 30 juni 1997
1 o PREJUDICIEEL GESCHIL -

EUROPESE UNIE UITLEGGING VAN RET
GEMEENSCHAPSRECRT- VERPLICHTING VOOR
RET ROF VAN CASSATIE E.E.G.VERORDENING NR 1408171 RAAD 14 JUNI 1971SOCIALE ZEKERREID (E.G.)- OUDERDOMSPENSIOEN- VERZEKERINGSTIJDVAKKENBEREKENING.

2° EUROPESE UNIE -

PREJUDICIELE GESCRILLEN UITLEGGING VAN RET
GEMEENSCHAPSRECHT- VERPLICHTING VOOR
RET ROF VAN CASSATIE E.E.G.VERORDENING NR 1408171 RAAD 14 JUNI 1971SOCIALE ZEKERREID (E.G.) - OUDERDOMSPENSIOEN- VERZEKERINGSTIJDVAKKENBEREKENING.

3° PENSIOEN- WERKNEMERS- OUDERDOMSPENSIOEN - BEROEPSLOOPBAAN MEERDERE LIDSTATEN - VERZEKERINGSTIJDVAKKEN- BEREKENING- VOORWAARDEN - PREJUDICIELE VRAAG - E.E.G.VERORDENING NR 1408/71 RAAD 14 JUNI 1971SOCIALE ZEKERHEID (E.G.).

1°, 2° en 3° Wanneer de uitlegging van een
bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van
een akte van de instellingen van de gemeenschap, zoals de artikelen 45 en 49,
b, ii van de verordening nr. 1408/71 van
de Raad van 14 juni 1971- Sociale zekerheid - E. G. betreffende het in aanmerking nemen van tijdvakken van ver-
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zekering inzake ouderdomspensioen, voor
het Hof van Cassatie noodzakelijk is om
zijn arrest te wijzen, vraagt het Hofin de
regel, het Hof van Justitie om bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
doen (1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. LUSTIG)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0116.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 51, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, gedaan te Rome
op 25 maart 1957, zoals gewijzigd laatst
door het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, gedaan te Maastricht op 7 februari 1992, 45, 49.1, b) ii), van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de
toepassing en de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, 152,
van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 19791980, 33, van de herstelwet van 10 februari
1981 inzake pensioenen van de sociale sector, 1, §§ 1, 2, 3, van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikelen 152, 153 en 155, van de
wet van 8 augustus 1980 betreffende de
budgettaire voorstellen 1979-1980, 1,
§§ 1,2,3, van het koninklijk besluit van 17
februari 1981 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector;
doordat het bestreden arrest van bevestiging de bestreden administratieve beslissing genomen door de Rijksdienst voor Pensioenen op 23 december 1993 vernietigt,
in zoverre de ingangsdatum van deze beslissing werd vastgesteld op 1 januari 1994,
zegt voor recht dat verweerster gerechtigd was op een rustpensioen ten laste van
de Belgische Staat, gelijk aan het gewaarborgd minimumpensioen, vastgesteld conform de wetten van 8 augustus 1980 en 10
(1) Zie Cass., 4 nov. 1996, A.R. nr. S.95.0146.N
(voltallige terechtzitting) (AC., 1996, nr. 411).
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februari 1981 vermenigvuldigd met de
breuk 5.689/12,447, met dien verstande dat
voor de periode van 4 februari 1989 tot en
met 31 december 1993 de berekening van
het toe te kennen pensioen op basis van
19/40 van het gewaarborgd minimumpensioen dient te gebeuren, de bestreden
beslissing voor het overige bevestigt, en eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster
van het verschil tussen de uitbetaalde
pensioenbedragen voor de periode februari
1989 tot en met december 1993 en de bij dit
arrest toegekende pensioenbedragen, op
volgende gronden : Welke zijn volgens de
Belgische wettelijke regeling de voorwaarden om aanspraak te maken op een (volledig of proportioneel) gewaarborgd
minimumpensioen? Door bepalingen van
artikelen 152 van de wet van 8.8.1980 en
33 van de wet van 10.2.1981 is het duidelijk dat in het eerste deel dezer bepalingen de voorwaarde wordt gesteld om aanspraak te kunnen maken op het recht op
een gewaarborgd minimumpensioen, terwijl het tweede onderdeel de wijze van berekening van het proportioneel bedrag voor
een onvolledige loopbaan regelt. Artikel 1
§ 1 van het K.B. van 17.2.1981 zegt dat
voor de toepassing van het artikel 33 van
de herstelwet van 10 februari 1981 dient
onder rustpensioen voor twee derden van
een volledige loopbaan te worden verstaan,
het rustpensioen dat toegekend wordt voor
ten minste zoveel jaren van tewerkstelling in Belgie als werknemer, als er twee
derden van het aantaljaren zijn die in aanmerking worden genomen voor het vaststellen van de noemer van de breuk die de
grootte aanduidt van het per kalenderjaar verworven pensioen. Eiser betwist niet
dat, in principe, bij de toepassing van voorgaande bepalingen, rekening moet gehouden worden met artikel45.1 van de Verordening 1408/71 E.E.G. Het lijdt
inderdaad geen twijfel dat het verkrijgen
van het recht op eeii gewaarborgd
minimumpensioen afhankelijk wordt gesteld van het vervullen van (een minimale
duur) tijdvakken van verzekering. In principe moet dus krachtens artikel 45 ook met
de in Nederland vervulde tijdvakken van
verzekering rekening gehouden worden om
uit te maken ofverweerster aanspraak kan
maken op het rustpensioen op basis van het
gewaarborgd minimumpensioen. Eiser past
dit overigens stilzwijgend toe bij de beslissing van 23.12.1993/31.12.1993 voor het beoordelen van de vereiste loopbaan, voor het
openen van het recht. Het geschilpunt is
dus alleen of met de tijdvakken van verzekering in Nederland ook reeds rekening
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moest gehouden worden op 1.2.1989, tijdstip waarop verweerster 60 jaar werd en in
Belgie pensioenrechten verkreeg, maar nog
niet in Nederland, waar de pensioenleeftijd
65 jaar is. Volgens eiser is artikel49,1, b),
ii) van Verordening 1408/71 E.E.G., hier
van toepassing en laat dit artikel niet toe
oflegt dit niet op de verzekeringstijdvakken
in Nederland in aanmerking te nemen zolang daar - wegens het niet vervullen van
de leeftijdsvoorwaarde- geen pensioenrechten ontstaan. Een juiste lezing van de
volledige toepasselijke tekst van artikel 49,
1, b), ii), Verordening 1408/71 E.E.G. moet
nochtans leiden tot het besluit dat de interpretatie van eiser daarmee niet in overeenstemming is. Artikel45 van de Verordening geeft de algemene regel aan dat zo
nodig voor het verkrijgen van het recht op
uitkeringen met de verzekeringstijdvakken
in andere lid-staten vervuld, rekening moet
gehouden worden. Artikel 49 is hierop niet
een uitzondering, maar een bijzondere
toepassingsregeling "indien de betrokkenen niet gelijktijdig voldoet aan alle voorwaarden, gesteld door alle wettelijke regelingen krachtens welke tijdvakken van
verzekering zijn vervuld." In casu enkel de
pensioenleeftijd. Krachtens de bepalingen van artikel 49 moest voor de opening
van het recht op het gewaarborgd
minimumpensioen in Belgie in casu wel beroep worden gedaan op de verzekeringstijdvakken vervuld krachtens de Nederlandse wettelijke regeling. De specifieke
wijze van berekening van de uitkeringen
voorzien in artikel 49, 1, b), ii), Verordening 1408/71 E.E.G. is dus hier niet toepasselijk. Ten onrechte stelt eiser dat hier
onderscheid zou moe ten gemaakt worden
tussen "de berekening van het bedrag" en
de "opening van het recht", en dat de regeling rond het gewaarborgd minimumpensioen enkel de berekening van het bedrag zou betreffen, zodat de regels van de
Verordening niet van toepassing zouden
zijn zolang er niet ook in Nederland een
recht op pensioen is geopend. Deze stelling is niet pertinent aangezien de hoger geciteerde toepasselijke bepalingen op het gewaarborgd minimumpensioen, die juist als
voorwaarde voor het openen van het (eventueel proportioneel) recht op een gewaarborgd minimumpensioen een minimumduur van de totale beroepsloopbaan als
werknemer onderstellen. Zowel op basis
van artikel 45/1 als ingevolge artikel 49 van
de Verordening moet rekening gehouden
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worden met de verzekeringstijdvakken vervuld volgens de Nederlandse wettelijke regeling, ook al was in Nederland niet voldaan aan aile wettelijke voorwaarden, met
name de leeftijdsvoorwaarde, om daar op
pensioen aanspraak te kunnen maken. Besloten moet dus worden dat ook reeds per
1.2.1989 eiser, krachtens artikel 49/1, b), ii),
en 45/1 van de Verordening het recht op gewaarborgd minimumpensioen had moeten erkennen, rekening houdend, voor het
bepalen van de voor de opening van het
recht minimaal vereiste beroepsloopbaan
als werknemer, met de loopbaan vervuld in
Nederland, maar enkel rekening houdend
met de loopbaan vervuld in Belgie voor de
(proportionele) berekening van het toe te
kennen bedrag (art. 45/1 Verordening), nl.
19/40 (art. 33, van de wet van 10.2.1981),
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 152 van de wet van 8 augustus 1980
het rustpensioen toegekend voor een volledige loopbaan ten laste van de pensioenregeling voor werknemer, niet lager mag
zijn dan 214.644 fr.; dat in uitvoering hiervan bij koninklijk besluit van 22 september 1980 is bepaald dat onder rustpensioen
voor een volledige loopbaan dient te worden verstaan het rustpensioen toegekend
voor ten minste zoveel jaren van tewerkstelling in Belgie als werknemer als er jaren zijn die in aanmerking worden genomen voor het vaststellen van de noemer
van de breuk die de grootte aanduidt van
het per kalendmjaar verworven pensioen,
waarbij moet rekening gehouden worden bij
de vaststelling dezer jaren van tewerkstelling in Belgie, met de periodes die krachtens enige wettelijke of reglementaire bepaling i:q. aanmerking genomen worden
voor prestaties in de werknemerspensioenen; dat daaruit volgt dat in voorkomend geval een rustpensioen alleen kan
worden verhoogd tot het gewaarborgd
minimumbedrag indien de volledige loopbaan van de betrokkene in Belgie bewezen is; dat volgens deze bepalingen het miniumpensioen aan verweerster slechts kon
toegekend worden wanneer zij een volledige loopbaan in Belgie bewijst, hetgeen
terzake niet het geval is; dat uit deze bepalingen geenszins volgt dat voor de opening van het recht op een minimumpensioen, de beroepsloopbaan van verweerster reeds in aanmerking zou moeten
genomen word~n, ook al had zij daar nog
geen recht op pensioen verworven (scherrding van art. 152, van de wet van 8 augustus 1980, 1, §§ 1, 2, 3, KB. van 22 september 1980),
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tweede onderdeel, krachtens artikel 33
van de herstelwet van 10 februari 1981,
voor de werknemers die het bewijs leveren van een beroepsloopbaan die tenminste gelijk is a:;1n twee derden van een volledige beroepsloopbaan, het bedrag van het
rustpensioen ten laste van de pensioenregeling niet kleiner mag zijn dan een
breuk van de basisbedragen vastgesteld in
artikel 152 van de wet van 8 augustus
1980; dat in uitvoering hiervan bij koninklijk besluit van 17 februari 1981 is bepaald dat onder rustpensioen voor twee derden van een volledige loopbaan moet
worden verstaan het rustpensioen dat toegekend wordt voor ten minste zoveel jaren van tewerkstelling in Belgie, als er twee
derden van het aantaljaren zijn die in aanmerking worden genomen voor het vaststellen van de noemer van de breuk die de
grootte aanduidt van het per kalenderjaar verworven pensioen; dat dientengevolge vereist is dat een pensioen moet zijn
toegekend voor een voldoende tewerkstelling in Belgie; dat volgens deze bepalingen de optrekking van het pensioenbedrag
tot het minimumpensioen slechts kan toegekend worden aan verweerster wanneer
deze de vereiste loopbaan in Belgie bewijst, hetgeen terzake niet het geval is; dat
uit deze bepalingen geenszins volgt dat,
voor de opening van het recht op het
minimumpensioen er beroep moet gedaan
worden op en de beroepsloopbaan van verweerster in aanmerking zou moeten genomen worden, ook al had zij daar nog geen
recht op pensioen verworven (schending
van art. 152, van de wet van 8 augustus
1980, 33, van de wet van 10 februari 1981,
1, §§ 1, 2, 3, van het K.B. van 17 februari
1981).
derde onderdeel, artikelen 45 en 49 van
de Verordening no 1408/71 E.E.G. bepalen op welke wijze een Lid-Staat moet rekening houden met de tijdvakken van verzekering of wonen, die een gerechtigde
heeft vervuld in een andere Lid-Staat; dat
artikel 45 meer in 't algemeen de in
aanmerkingneming van tijdvakken van verzekering behandelt en artikel49, met inachtneming van de vorige bepaling, de
meer speCifieke situaties regelt; dat nl. artikel 49 de berekening reglementeert der
uitkeringen indien betrokkene niet gelijktijdig voldoet aan alle voorwaarden gesteld door alle wettelijke regelingen krachtens welke tijdvakken van verzekering of
wonen vervuld zijn; dat volgens lid b) ii)
van deze bepaling, indien de betrokkene
voldoet aan de voorwaarden van een
enkele wettelijke regeling zonder dat een
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beroep behoeft te worden gedaan op de tijdvakken van verzekering of van wonen
welke vervuld zijn krachtens de wettelijke regelingen aan de voor\vaarden waarvan niet is voldaan, wordt het bedrag van
de verschuldigde uitkering uitsluitend berekend overeenkomstig de wettelijke regeling aan de voorwaarden waarvan is voldaan en uitsluitend rekening houdend met
de tijdvakken welke krachtens deze wettelijke regeling zijn vervuld; dat verweerster 60 jaar geworden op 1 februari
1989 in Belgie gerechtigd was op een pensioen, toegekend op 19 dienstjaren, zonder dat er een beroep moest gedaan worden op tijdvakken van verzekering of
wonen, die verVuld waren in Nederland, alwaar niet werd voldaan nl. aan de voorwaarde van leeftijdsvereiste om gerechtigd te zijn op uitkeringen; dat
dientengevolge de specifieke bepaling van
artikel49, 1, b), ii) toepasselijk is en niet
artikel45 van de Verordening (schending
van art. 45 en 49, 1, b) ii), van de Verordening nr. 1408/71, E.E.G., 51, van het
E.E.G. Verdrag van 25 maart 1957),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Over het middel :
Overwegende dat artikel 152 van de
wet van 8 augustus 1980 betreffende
de budgettaire voorstellen 1979-1980
bepaalt dat het voor een volledige loopbaan toegekend rustpensioen ten laste
van de pensioenregeling voor werknemers niet kleiner mag zijn dan een gewaarborgd minimum dat gelijk is aan
de in die bepaling vastgestelde bedragen;
Dat artikel 33 van de Herstelwet
van 10 februari 1981 bepaalt dat voor
de werknemers die het bewijs leveren van een beroepsloopbaan die ten
minste gelijk is aan de twee derde
van een volledige beroepsloopbaan, het
bedrag van het rustpensioen niet kleiner mag zijn dan een breu)t. van de
basisbedragen, vastgesteld door voormeld artikel 152;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. aan verweerster, geboren op 15 januari 1929, bij beslissing
van eiser van 2 juni 1988 I 6 juni 1988
met ingang van 1 februari 1989 een
werknemersrustpensioen werd toege-
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kend op basis van een beroepsloopbaan in Belgie van 19/40; 2. deze
beslissing vermeldt dat verweerster
niet in aanmerking komt voor het in
de voormelde wetsbepalingen gewaarborgde minimumpensioen, omdat zij
het bewijs niet Ievert van de door artikel 33 vereiste twee derde van een
volledige beroepsloopbaan, dit ondanks de vermelding in haar aanvraag
tot rustpensioen van een tewerkstelling als werkneemster in Nederland
van 1946 tot 1968 en in Belgie van 1
april 1970 tot 31 januari 1989; 3. eiser voor die beslissing als verantwoording geeft dat verweerster op 1 februari 1989 wel voldeed aan de
voorwaarden om een Belgisch rustpensioen te verkrijgen, maar niet valdeed aan de door de Nederlandse wet
gestelde voorwaarden, nu zij de door
de Nederlandse wet gestelde gerechtigde leeftijd van 65 jaar niet had bereikt; 4 . aan verweerster bij beslissing van eiser van 3 november 1993
het gewaarborgd minimumpensioen
vanaf 1 januari 1994 werd toegekend,
benevens het vanaf haar vijfenzestigste levensjaar in Nederland toegekend rustpensioen; 5. verweerster
aanspraak maakt op het gewaarborgd
minimumpensioen voor de periode van
1 februari 1989 tot 31 december 1993;
Dat het arrest, op grand van de artikelen 45.1 en 49.1, b), ii) van de Verordening (EG) nr. 1408/71 van 14 juni
1971, beslist dat verweersters recht op
het gewaarborgd minimuinpensioen
vanaf1 februari 1989 dient te worden erkend, mede "rekening houdend,
voor het bepalen van de voor de opening van dit recht minimaal vereiste
beroepsloopbaan als werknemer, met
de loopbaan vervuld in Nederland,
maar enkel rekening houdend met de
loopbaan vervuld in Belgie voor de
(proportionele) berekening van het toe
te kennen bedrag (... ) namelijk 19/
40";
Overwegende dat, krachtens artikel45.1 van de Verordening (EG) nr.
1408/71 van 14 juni 1971, indien de
wetgeving van een Lid~Staat het verkrijgen van het recht op uitkeringen
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afhankelijk stelt van de vervulling van
tijdvakken van verzekering, het bevoegde orgaan van deze Lid-Staat,
voor zover nodig, rekening houdt met
de krachtens de wetgeving van elke
andere Lid-Staat vervulde tijdvakken, alsof deze krachtens de door dit
orgaan toegepaste wetgeving waren
vervuld;
Dat artikel49.1, b), ii), van die verordening, voor zover hier van belang,
bepaalt dat indien de betrokkene,
eventueel met inachtneming van artikel 45, op een bepaald tijdstip niet
aan de bij de wetgeving van alle LidStaten, waaraan hij onderworpen is
geweest, gestelde voorwaarden voor
het recht op uitkeringen voldoet, inzonderheid indien hij voldoet aan de
voorwaarden van een enkele wetgeving zonder dat een beroep behoeft te
worden gedaan op de tijdvakken van
verzekering welke vervuld zijn krachtens de wetgevingen aan de voorwaarden waarvan niet is voldaan, het bedrag van de verschuldigde uitkering
uitsluitend berekend wordt overeenkomstig de wetgeving aan de voorwaarden waarvan is voldaan, en uitsluitend rekening houdend met de
tijdvakken welke krachtens deze wetgeving zijn vervuld;
Overwegende dat het middel stelt
dat te dezen de bepaling van artikel
49.1, b), ii), toepasselijk is, en niet de
bepaling van artikel 45.1; dat het middel aldus ten aanzien van laatstgenoemde bepaling een vraag om uitlegging van artikel49.1, b), ii), doet
rijzen;
Dat in de huidige stand van de procedure alleen het Hofvan Justitie van
de Europese Gemeenschappen bevoegd
is om die bepaling uit te leggen;
Om die redenen, houdt iedere uitspraak aan tot het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan over devolgende vraag: Moet artikel49.1, b), ii),
van verordening 1408171, in samenhang met artikel 45 van die verordening, aldus worden uitgelegd dat het
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aan de bevoegde nationale overheid
oplegt, als de betrokkene voldoet aan
de voorwaarde van een wetgeving om
een recht te hebben op een zij het beperkt ouderdomspensioen zonder dat
een beroep behoeft te worden gedaan
op de tijdvakken van verzekering vervuld krachtens een andere wetgeving
aan de voorwaarden waarvan niet is
voldaan om rechten op pensioen te laten gelden, toch de krachtens de
laatstgenoemde wetgeving vervulde
tijdvakken in aanmerking te nemen
wanneer hierdoor een hoger ouderdomspensioen kan worden toegekend
tot het ogenblik waarop ook krachtens de laatstgenoemde wetgeving aan
de nodige voorwaarden is voldaan?
30 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Houtekier en
Hutzler.

Nr. 309
3e KAMER - 30 juni 1997

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- VERJARING- GEMEENRECHTEUJKE BEPALINGENTOEPASSELIJKHEID.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSTUITING- DAGVAARDING- DUUR VAN DE
STUITING.

1° Op het in art. 106 Ziektewet 1963, thans

art. 174 Ziektewet 1994 voorziene
verjaringsstelsel zijn, behoudens uitdrukkelijke afwijking, de gemeenrechtelijke bepalingen van toepassing (1).

2° In burgerlijke zaken eindigt de stuiting van de verjaring door een dagvaarding, behoudens andersluidende wetsbepalingen, niet bij de uitspraak, die de
(1) Cass., 22 sept. 1986, A.R. nr. 2271 (A. C.,
1986-87, nr. 39).
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vordering van het betwiste recht heeft af
gewezen, in de aanleg die door die dagvaarding werd ingeleid, doch duurt voort
tijdens het gehele geding, dit is tot op de
dag van de uitspraak van het vonnis of
arrest dat een einde maakt aan het geding (2).
(L.C.M. T. VERHELST)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0159.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1996 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2219, 2242,
2244, 2247, van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 december 1949,
106 § 1, eerste lid, 1o, tweede en vierde lid,
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, thans art.
174, eerste lid, r, tweede en vierde lid, van
de gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
doordat het bestreden arrest van hervorming de beslissing van de adviserende
geneesheer van eiser welke aan verweerster
werd toegestuurd bij aangetekende zending van 3 mei 1989 teniet doet en voor
recht zegt dat verweerster vanaf 3 mei
1989 en verder nog een graad van arbeidsongeschiktheid bezit die recht geeft op uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering op de volgende gronden :
"(Verweerster) is vanaf 3 mei 1989 en dit
nog tot op heden arbeidsongeschikt ... In
conclusies stelt (eiser) dat de uitkeringen
ve:rjaard zijn tot een met februari 1991 om
reden dat het hoger beroep tegen het vonnis ... van 24 oktober 1990 slechts werd ingesteld op 5 maart 1993, dit is buiten de
termijn van 2 jaar bepaald door art. 106.
Krachtens art. 106, § 1.1" van voornoemde
wet van 9 augustus 1963 verjaart de vor(2) Zie: Cass., 11 jan. 1957 (A.C., 1957, blz.
396), 19 juni 1969 (ibid., 1968-69, blz. 1042); 2
okt. 1981, A.R. nr. 3133 (ibid., 1981-82, nr. 183);
24 april1992, A.R. nr. 7673 (ibid., 1991-92, nr.
447); 13 sept. 1993, A.R. nr. 9610 (ibid., 1993, nr.
348), en 7 dec. 1995, A.R. nr. C.95.0239.N (ibid.,
1995, nr. 535).
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dering tot betaling van prestaties der
uitkeringsverzekering twee jaar na het
einde van de maand waarop die uitkeringen betrekking hebben. In het tweede en
vierde lid van de genoemde paragraaf is tevens bepaald dat niet mag worden afgeweken van deze verjaring en dat de verjaring wordt gestuit door een ter post
aangetekend schrijven. Het Hof van Cassatie oordeelde op 22 september 1986 dat,
behoudens afwijking, het gemeen recht toepasselijk is. Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding
van het gerecht, een bevel tot betaling, of
een beslag, betekend aan hem die men wil
beletten de ve~jaring te verkrijgen een burgerlijke stuiting vormen. Aangezien de duur
van de stuiting van de ve:rjaring van de vordering die door de inleidende dagvaarding werd aangebracht, pas afloopt op het
ogenblik dat de hele rechtspleging een
einde neemt, hetzij dus nadat de rechterlijke uitspraak definitief wordt, is de vordering dus niet ve:rjaard. De uitkeringen tot
en met februari 1991 zijn dus helemaal niet
verjaard",

terwijl, de vordering tot betaling van
prestaties der uitkeringsverzekering verjaart na twee jaar na het einde van de
maand waarop die uitkeringen betrekking hebben; dat die ve:rjaring gestuit wordt
door een dagvaarding ofverzoekschrift voor
het gerecht waarbij betaling van die prestaties gevorderd wordt; dat de stuiting ophoudt vanaf de dag van de uitspraak van
het vonnis waarbij de vordering afgewezen wordt; dat de vordering van
verweerster tot betaling van prestaties der
uitkeringsverzekering afgewezen werd bij
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde van 24 oktober 1990; dat de stuiting vanaf dan ophield; dat het bestreden
arrest dan ook ten onrechte beslist heeft
dat de duur van de stuiting van de verjaring van de vordering die door de inleidende dagvaarding werd aangebracht, pas
afloopt op het ogenblik dat het hele rechtsgeding een einde neemt, dus nadat de rechterlijke uitspraak definitief wordt; dat de
stuiting van de ve:rjaring immers ophield
vanaf de uitspraak van het vonnis van 24
oktober 1990 waarbij de vordering van verweerster afgewezen werd (schending van
art. 2219, 2242, 2244 en 2247, B.W.); dat
verweerster pas op 5 maart 1993 hoger beroep aantekende tegen dit vonnis; dat het
bestreden arrest bijgevolg eveneens ten onrechte beslist heeft dat de uitkeringen tot
en met februari 1991 helemaal niet verjaard zijn; dat er immers twee jaar na het
einde van februari 1991 verstreken was op
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het ogenblik dat verweerster boger beroep aantekende tegen het vonnis waarbij haar vordering tot betaling van die uitkeringen was afgewezen (schending van
art. 2219, 2242, 2244 en 2247 B.W., 106 §
1, eerste lid, r, tweede en vierde lid, wet
9 augustus 1963, thans art. 174, eerste lid,
1°, tweede en vierde lid van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994), zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Overwegende dat, krachtens artikel106, § 1, r, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling tot verplichte
verzekering voor geneeskundige verzotging en uitkeringen, thans artikel 174, eerste lid,, 1", van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de vordering tot betaling van
prestaties door de uitketingsverzekering verjaart twee jaar na het
einde van de maand waarop die uitkeringen betrekking hebben;
Dat uit de artikelen 106 van de wet
van 9 augustus 1963 en 174 van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994
blijkt dat de wetgever een verjaringsstelsel heeft willen invoeren waarop de
gemeenrechtelijke bepalingen, behoudens uitdrukkelijke afwijlcing, toepasselijk zijn;
Overwegende dat, krachtens artikel 2244 van het Butgerlijk Wetboek,
een dagvaarding voor het gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, een burgerlijke stuiting vormt;
Dat in burgerlijke zaken de stuiting van de verjaring door een dagvaarding, behoudens andersluidende
wetsbepaling, voortduurt tijdens het
gehele geding, dit is tot op de dag
van d{: uitspraak van het vonnis of arrest O.at een einde ma:akt aan het geding;
Overwegende dat het middel dat
aanvoert dat die stuiting slechts voort~
duurt tot aan de uitspraak die de vordering betreffende het betwiste recht
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heeft afgewezen in de aanleg die door
die dagvaarding werd ingeleid, faalt
naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaat : mr.
Houtekier.

Nr. 310
3e KAMER - 30 juni 1997

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- VERW1JZJNG NAAR
DE MOTIVERING VAN EEN IN EEN ANDERE
ZAAK GEwEZEN VONNIS.

Niet regelmatig met redenen omkleed is het
vonnis dat zich ertoe beperkt de redengeving van een in een andere zaak gewezen vonnis, waarin eiser geen partij was,
over te nemen zonder haar weer te geven (1). (Art. 149 Gee. Gw.)
(JANS T. CONFECTIEBEDRIJF BYVOET N.Vl
ARREST

(A.R. nr. 8.96.0172.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling
Hasselt, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 149 van de op 17
febrt1ari 1994 gecoordineerde Grondwet, 32,
enig'lid, 5°, 39, § 1, 82, 87, 101 van de Wet
(1) Zie Cass., 5 dec. 1957 (A. C., 1958, 207), en
20 jan. 1994, A.R. nr. C.93.0226.F (ibid., nr. 38).

--,
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van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel 82 zoals gewijzigd bij
koninklijk besluit van 14 december 1984;
artikel 101 zoals aangevuld bij Wet van 17
juli 1985), 1134, 1147, 1148 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat in
de :n,acht van 13 op 14 oktober 1987 de ateliers en magazijnen van verweerster afbrandden, dat een deel van het personeel
werd ingezet bij opruimingswerken, dat
maatregelen werden getroffen om zoveel
mogelijk te redden, oak qua uitvoering der
contracten, dat aan eiser op 30 oktober
1987 gemeld werd dat een einde was gekomen aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, en dat hem op 3 november 1987 een nieuwe arbeidsovereenkomst
werd aangeboden van beperkte duur (drie
maanden), waarmee eiser niet kon instemmen, eisers vordering tot het bekomen van
een verbrekings- en uitwinningsvergoeding
alsmede een vergoeding wegens willekeurig ontslag afWijst, op volgende gronden :
"Uit het strafdossier welk werd aangelegd n.a.v. het sinister, de gegevens welke
partijen bijbrengen en oak deze welke geput worden uit het proces-verbaal van het
getuigenverhoor, is naar voldoening van
recht komen vast te staan dat de brand niet
te wijten was aan een fout of nalatigheid
van de werkgever. Tevens is niet in betwisting dat de werkhuizen en magazijnen volledig door de brand werden verwoest, zodat er geen produktie meer mogelijk was.
Bovendien is helemaal niet aangetoond dat
(verweerster) nag enige produktie heeft gehad, zelfs niet in de nadien gehuurde lokalen. Uit de voorliggende gegevens blijkt
dat de werkgever wei de bedoeling heeft gehad de activiteit verder te zetten, doch terzake de notie van definitieve overmacht is
zulks niet relevant; wei werd aan het personeel voorgesteld de mogelijkheid open te
laten voor een nieuwe start. Het is evenwei noodzakelijk om het materiele feit van
een bestaande bedrijfstoestand op het ogenblik dat (verweerster) zich op de overmacht
beroept, te onderzoeken. Er kan Iiiet met
ernst worden betwist dat in de periode van
14 oktober 1987 tot 30 oktober 1987, datum waarop de werkgever de overmacht
vaststelde, aileen enkele noodactiviteiten
mogelijk waren, enkel ertoe strekkend de
schade te beperken, zowel van eigen goederen als van de handelscontacten. Alleszins heeft de werkgever niet met eigen middelen voor enige produktie kunnen zorgen
en er is oak niet aantoonbaar met enig bewijsmiddel dat er een activiteit is opge-
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start tenzij de bovengeschetste noodwendigheden dewelke een behoudend karakter
hebben. Dergelijke voorlopige taken, waarmede (eiser) werd belast in de periode 17
oktober 1987-30 oktober 1987, doen geen
enkele afbreuk aan de materiele vaststelling dat de uitvoering van elke arbeidsovereenkomst, zoals (eiser) deze nioest uitvoeren tot aan de brand, definitief
onmogelijk was geworden. Het tijdelijk in
dienst houden van enkele personeelsleden, weze voor verkoop van het resterende
van de stock, is zonder invloed op de gevolgen van een toestand van definitieve
overmacht, namelijk de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding (zie Cass. 9 februari 1977 en arrest Arbeidshof Gent 13 april1987, R.W.
1987-1988, 224 e.v.). Het is duidelijk dat de
volledige vernieling van de werkhuizen en
de magazijnen, het einde betekende van
elke leefbare economische entiteit en dat
daardoor vanaf het ogenblik van de brand
er een definitieve onmogelijkheid was om
de onderneming zoals deze hestand v66r de
brand nag verder te zetten. Hetgeen nadien werd ondernomen is de behandeling of
manipulatie van de gevolgen van de brandramp. Noch de brieven dd. 14 oktober 1987
aan het personeel en dit van verkoopleider Michel Byvoet, de binnengebrachte orders in de periode 14 oktober - 5 nov emher 1987, de collectieve-evaluatievergadering op 4 november 1987, overhandiging van documenten aan (eiser), betaling van een voorschot 15.000 fr., kunnen wegnemen dat de activiteit van de N.V.
Byvoet op 14 oktober 1987 was stilgevallen, dat er vanaf dat ogenblik definitieve
overmacht was en al deze middelen van (eiser) kunnen enkel maar worden ge'interpreteerd in de zin van behoudende en bewarende maatregelen om het patrimonium
van (verweerster) te vrijwaren in afWachting van een evaluatiestudie. Dit opzet
heeft helemaal geen verderzetting van het
bedrijfsgebeuren, de economische activiteit met zich medegebracht. Er werd door
dit Arbeidshof bij arrest van 8 maart 1993
inzake Confectiebedrijf Byvoet N.V. t/ Hendriks Albertine, A.R. 436/92, in dezelfde zin
geoordeeld; weliswaar werd dit arrest verbroken door het Hof van Cassatie doch bij
dit arrest werd niet anders geoordeeld dat
ditArbeidshofin de overwegingen van het
arrest dd. 8 maart 1993 had aanvaard dat
een bepaald advie~~ure~u werd ingeschakeld om de mogehJkheid van een heropstarting van het bedrijf te onderzoeken aan
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de hand van de nog bestaande bedrijfsmiddelen, zodat uit die motivering geen definitieve overmacht zou blijken. Welnu, dit
Arbeidshof maakt zich opnieuw de motieven eigen welke tot het dispositief van het
arrest van 8 maart 1993 hebben geleid, uiteraard met uitzondering van deze welke
tot de uiteindelijke cassatie hebben geleid. Zulks betekent dat op het ogenblik dat
(verweerster) zich op de overmacht heeft
beroepen, er geen enkel aanwijsbaar gegeven meer was, nader verduidelijkt geen
enkel bestaand bedrijfsgebouw, machinepakket, voorraad, om de handelsactiviteit
voort te zetten, zodat het bedrijfsgebeuren
welk be trekking had op de bestaande activiteit, volledig en definitief was stilgevallen. Ook het uitbetalen van het verzekerd kapitaal, waardoor het bedrijf, ware
het maar gedeeltelijk kan worden heropgericht, is zonder inv loed op het bestaan
van een vreemde oorzaak en op de rechtsgevolgen die zijn ontstaan in verband met
de bestaande arbeidsovereenkomst (Cass.
10 november 1976, R.W. 1977-78, kolom
197; Cass. 10 april1976, T.S.R. 1977, 264).
Ook de redengeving welke werd gehecht
aan het voorstel tot een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, kan niet besluiten tot de verderzetting van de vroegere activiteit. De tekstuur van het voorstel
bewijst juist het tegendeel. De "nieuwe
beleidsopties" beogen een latere mogelijke activiteit, doch houden geen waarborgen in; zij zijn enkel toekomstgericht en
hebben geen betrekking op de verderzetting
van de bestaande bedrijfsactiviteit. Op datum van 30 oktober 1987 heeft
(verweerster) zich dan ook op goede rechtsgrond beroepen op de overmacht teneinde
de verbreking van de arbeidsovereenkomst
om die reden vast te stellen. De beschouwingen welke (eiser) wijdt en welke niet
aansluiten bij het hoger gemotiveerde, zijn
derhalve niet terzake dienend of afdoende
beantwoord. Hieruit volgt dat elke vordering inzake een verbrekingsvergoeding elke
rechtsgrond mist, zowel als deze welke
werd aangediend wegens misbruik van ontslagrecht. Bij toepassing van de bepalingen van artikel101-105 van de wet van 3
juli 1978 is geen uitwinningsvergoeding verschuldigd aan de handelsvertegenwoordigers. Dit recht wordt immers gekoppeld aan de voorwaarde dat de
werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of de handelsvertegenwoordiger terecht een contractbreuk vaststelt of dringende redenen welke de onmiddellijke
verbreking van de arbeidsovereenk<imst
wettigen. In casu wordt de overeenkomst
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beeindigd door overmacht en deze notie
staat los van enig schuldbegrip (arrest pp.
6-10),

terwijl, eerste onderdeel, in de mate
waarin het arbeidshof, ter staving van zijn
beslissing, verwijst naar motieven, "met uitzondering van deze welke tot de uiteindelijke cassatie hebben geleid", van een arrest van 8 maart 1993 van hetzelfde
arbeidshof, gewezen in een andere zaak,
met name A.R. 436/92, zonder deze motieven te verduidelijken, te vermelden of over
te nemen, het zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt; het arbeidshof
aldus niet aileen zijn beslissing schraagt op
motieven waarvan eiser geen kennis
draagt, doch bovendien, bij gebrek aan nadere precisering welke van deze motieven het acht te hebben geleid tot de uiteindelijke cassatie van dit arrest, niet
duidelijk maakt welke van deze motieven
het in aanmerking neemt en welke niet, zodat het bestreden arrest niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Gecoordineerde Grandwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zijn beslissing laat steunen op redenen van
een arrest van 8 maart 1993 van hetzelfde Arbeidshof in een andere zaak
tegen dezelfde verweerster; dat het die
redenen evenwel niet weergeeft;
Dat het arrest aldus niet regelmatig is gemotiveerd en artikel149 van
de Grondwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.

_-_o~------r--
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30 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht -Advocaten: mrs.
Biitzler en Nelissen Grade.
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3e KAMER- 30 juni 1997
1o BETEKENINGEN EN KENNISGE-
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vonnis aanvechten omdat dit de zorgenverstrekker veroordeeld had zonder te bepalen in het voordeel van welke eiser die
veroordeling werd uitgesproken en zij aan
de beroepsrechter bij wijze van "algemene recapitulatie" het bedrag preciseren dat ieder van hen terugvorderde, dan
werpt het arrest dat nagaat of elk van de
beweerd ten onrechte verleende prestaties wel degelijk betaald werden door de
respectieve eisende partijen en of deze wel
per prestatie de vereiste overtuigingsstukken voorleggen, geen betwisting op die
door partijen was uitgesloten. (Artt. 774,
tweede lid, 1042 en 1138, 2°, Ger.W., algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en van het beschikkingsbeginsel.)

VINGEN- GERECHTSBRIEF- VOORZIENING IN CASSATIE- TERMIJN -AANVANG.
(L.C.M. E.A. T. MALCOLM)

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING - DUUR, BEGIN EN EINDE AANVANG- GERECHTSBRIEF.

3o ZIEKTE- EN
VERZEKERING -

INVALIDITEITS-

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - TERUGVORDERING - ZORGENVERSTREKKER - ONVERSCHULDIGDE BETALING- MEERDERE VERZEKERINGSINSTELLINGEN- VORDERING- OMVANG.

4° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGZIEKTEKOSTENVERZEKERING- TERUGVORDERING- ZORGENVERSTREKKER- ONVERMEERDERE
SCHULDIGDE BETALING VERZEKERINGSINSTELLINGEN- VORDERING
-OMVANG.

1o en 2° De termijn om zich in cassatie te

voorzien in een geschil tussen een
verzekeringsinstelling en een zorgenverstrekker tot terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging
neemt geen aanvang op het tijdstip van
de kennisgeving van de bestreden beslissing bij gerechtsbrief aan partijen, doch
wel bij de betekening van deze beslissing. (Artt. 704, eerste lid, 792, tweede en
derde lid, en 1073 Ger.W.)

3° en 4° Zo meerdere verzekeringsinstellingen gezamenlijk een zorgenverstrekker dagvaarden in terugbetaling van
ten onrechte uitgekeerde prestaties van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en in graad van beroep het eerste

ARREST

(A.R. nr. S.96.0177.N)

RET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 17 juni 1996 door bet
Arbeidsbof te Gent gewezen;
Over bet door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : de voorziening is
laattijdig:
Overwegende dat de eisers,
verzekeringsinstellingen, van verweerder, verlener van geneeskundige bulp,
terugbetaling van ten onrecbte uitgekeerde prestaties van de verzekering
voor geneeskundige verzorging vorderden, die aan verweerder waren uitbetaald;
Overwegende dat, ingevolge artikel 1073 van bet Gerecbtelijk Wethoek, beboudens wanneer de wet een
kortere termijn bepaalt, de termijn om
zicb in cassatie te voorzien, drie maanden is, te rekenen van de dag waarop
de bestreden beslissing is betekend of
van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid;
Dat, kracbtens artikel 792, tweede
lid van datzelfde wetboek, voor de zaken opgesomd in artikel 704, eerste
lid, de griffier bij gerecbtsbriefbet vonnis ter kennis brengt van de partijen;
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Dat de in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zaken
deze zijn die genoemd worden in de artikelen 580, 2°, 3°, 6°, T, 8°, 9°, 10° en
11°, 581, 2°, 582, 1° en 2°, en 583 van
datzelfde wetboek;
Overwegende dat de terugvordering, van de verlener van de medische verzorging, van ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering
voor geneeskundige verzorging die
hem werden uitbetaald, geen geschil
als bedoeld in de voornoemde artikelen 580, 2°, 3°, 6°, T, 8°, 9°, 10° en 11°,
581, 2°, 582,
en 2°, en 583 van het
Gerechtelijk Wetboek oplevert;
Overwegende dat, wanneer de griffier in een dergelijk geschil het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis brengt
van de partijen, die vrijblijvende kennisgeving niet de aanvangsdatum is
van de termijn om zich in cassatie te
voorzien; dat die termijn in dergelijk
geval slechts kan beginnen lopen vanaf
de betekening van de beslissing;
Dat het middel van niet ontvankelijkheid van de voorziening ongegrond
is;

r

Over het middel zelf, gesteld als volgt :
schending van artikelen 774, tweede lid,
1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wethoek, van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging en van het
beschikkingsbeginsel,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest slechts de door vijfde eiser ingestelde vordering gedeeltelijk gegrond verklaart en verweerder veroordeelt tot
terugbetaling van 41.264 f., en de door de
overige vier eisers ingestelde vordering als
ongegrond afwijst, op volgende gronden :
"Wat het bodemgeschil betreft wordt
thans in hoofdsom in totaal616.185 fr. teruggevorderd op grond van art. 97 Z.l.V.Wet. Het volstaat dat zou worden vastgesteld dat een betaling gebeurde, en dat deze
geen oorzaak had, opdat de terugvordering zou kunnen ingewilligd worden( ... ).
Ten aanzien van een bedrag van 41.264 fr.
is onmiskenbaar voldaan aan deze voorwaarden. M.b.t. dit bedrag ligt immers een
beslissing van 26 oktober 1990 van de Commissie van Beroep voor, waarin verwezen
wordt naar een beslissing van de Beperkte
Kamer van het Comite van de Dienst voor
Geneeskundige Controle van 26 oktober

1983. Het annulatieberoep tegen de beslissing van de Commissie van Beroep werd •
verworpen. ( ... ).De overige uitgekeerde
prestaties waarvan de terugbetaling gevorderd wordt, zijn niet vermeld in de beslissingen van de administratieve rechtscolleges, nochtans gevat en bevoegd om een
verbod tot tegemoetkoming in de kosten
van geneeskundige verstrekkingen voor een
bepaalde periode uit te spreken (art. 90
Z.l.V.-Wet). Dergelijk verbod belet de
verzekeringsinstelling weliswaar niet ook
andere ten onrechte uitgekeerde prestaties terug te vorderen dan die op grond
waarvan het verbod is uitgesproken (... ). Zij
heeft dan echter wel de bewijslast van de
betaling enerzijds, en van het onverschuldigd karakter ervan anderzijds. Noch het
een noch het ander komt afdoende bewezen voor. Er wordt geen enkel getuigschrift
voorgelegd, zodat ook niet kan uitgemaakt
worden of de prestaties 0395K10 werden
aangerekend samen met de prestaties
0313K4. Slechts in een deel van de gevallen wordt de patient gei:dentificeerd en
meestal worden slechts algemene totalen
opgegeven, waarbij veelal niet kan uitgemaakt worden wat op welke (eisers) betrekking heeft" (arrest, nrs. 4, 4.1 en 4.2,
pp. 6-8); Het arbeidshof derhalve de vordering van eerste vier eisers volledig en de
vordering van vijfde eiser deels afwijst, om
reden dat eisers niet bewijzen betalingen te
hebben gedaan. De beslissing tevens steunt
op de overweging dat door eisers geen getuigschriften worden voorgelegd waaruit
blijkt dat de prestaties 0395K10 en 0313K4
samen werden aangerekend, de patienten in slechts een deel van de gevallen kunnen gei:dentificeerd worden en slechts de algemene totalen worden opgegeven, zodat
het onverschuldigd karakter van de betalingen niet is bewezen;
terwijl, eerste onderdeel, krachtens het als
algemeen rechtsbeginsel erkende
beschikkingsbeginsel, dat bekrachtiging
vindt in artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, alleen de partijen over de
rechtsvordering beschikken, hetgeen onder meer inhoudt dat de rechter geen aan
de openbare orde vreemde betwisting kan
opwerpen waarvan de conclusies van de
partijen het bestaan uitsluiten; uit de voor
het arbeidshof neergelegde besluiten niet
blijkt dat eiser betwistte dat betalingen
werden verricht door eisers, noch dat hij betwistte dat prestaties 0395Kl0 en 0313K4
samen werden aangerekend; verweerder
evenmin aanvoerde dat de vordering van
eisers diende afgewezen te worden om reden dat niet alle patienten werden

- - - - - -- r- ----.::_
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gei:dentificeerd of slechts algemene totalen werden opgegeven; het arbeidshof, door
de vordering van eerste vier eisers valledig en de vordering van vijfde eiser deels
als ongegrond af te wijzen, om reden dat de
betaling niet werd bewezen en niet werd
bewezen dat prestaties 0395K10 en 0313K4
samen werden verricht dat, slechts in een
deel van de gevallen de patienten werden
gei:dentificeerd en slechts algemene totalen werden opgegeven, door partijen in besluiten uitgesloten betwistingen opwerpt,
zodat het arbeidshof artikel 1138, 2" van
het Gerechtelijk Wetboek en het beschikkingsbeginsel schendt,

terwijl, tweede onderdeel, uit het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging volgt dat de rechter ambtshalve de
heropening van de debatten moet bevelen wanneer hij een betwisting wenst op te
werpen die partijen in conclusie hadden uitgesloten en hij de vordering op deze grond
geheel often dele wenst afte wijzen; dit algemeen rechtsbeginsel bekrachtigd werd in
artikel 774, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig artikel
1042 van dit Wetboek ook van toepassing
is in hoger beroep; verweerder in besluiten niet aanvoerde dat eisers niet bewezen betalingen te hebben verricht en hij
evenmin aanvoerde dat het onverschuldigd karakter van deze betalingen niet
werd aangetoond nu niet werd bewezen dat
prestaties 0395K10 en 0313K4 samen werden verricht, niet alle patienten werden geidentificeerd of slechts algemene totalen
werden opgegeven; uit de stukken waarop
Uw Hof vermag acht te slaan evenmin
blijkt dat het hofvan beroep v66r de sluiting van de debatten de partijen de gelegenheid heeft gegeven zich uit te Iaten over
deze gegevens, die geleid hebben tot de afwijzing van de vordering en zij daartoe
evenmin de heropening der debatten heeft
bevolen,
zodat het hof van beroep de artikelen
774, tweede lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging schendt :
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voordeel van welke eiser die veroordeling wordt uitgesproken"; dat zij bij
wijze van "algemene recapitulatie" preciseerden welk bedrag ieder van hen
terugvorderde; dat zij hun aanvoering dat bedragen onverschuldigd waren uitbetaald, onder meer lieten steunen op de bewering dat verweerder
aan elk van hen prestaties 0313K4 en
0395K10 gelijktijdig had aangerekend;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de verzekeringsinstelling die
uitgekeerde prestaties terugvordert, de
bewijslast heeft van de betaling en van
het onverschuldigd karakter ervan;
dat het arrest oordeelt dat noch het
ene noch het andere bewezen voorkomt;
Dat uit de redenen van het arrest
blijkt dat het arbeidshof de schuldvordering van elke eiser nagaat, zoals door de eisers was gevraagd, maar
vaststelt dat het die schuldvordering
niet kan bepalen, nu geen getuigschriften worden voorgelegd, zodat niet kan
worden uitgemaakt of prestaties samen werden aangerekend; dat het arrest ook vaststelt dat de paWinten
slechts in bepaalde gevallen ge'identificeerd zijn en meestal slechts algemene totalen worden opgegeven,
"waarbij veelal niet kan uitgemaakt
worden wat op welke (eiser) betrekking heeft";
Dat het arrest, dat ten slotte vaststelt dat verweerder zich niet uitspreekt over gevallen en getallen, geen
betwisting opwerpt die door de conclusies van de partijen was uitgesloten;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

Wat het eerste onderdeel betreft :

Wat het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat de eisers bij conclusie voor het arbeidshof aanvoerden dat zij gegriefd waren doordat het
beroepen vonnis verweerder had
veroordeeld "zonder te bepalen in het

Overwegende dat dit onderdeel geen
zelfstandige grief inhoudt, maar geheel is afgeleid uit de vergeefs opgeworpen grief dat de appelrechters de
vordering van de eisers hebben
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afgewezen op grond van gegevens die
niet in het debat waren;
Dat het middel niet ontvankelijk is;

6° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten, behoudens in de kosten van de
memorie van wederantwoord die ten
laste zijn van verweerder.

1o Wanneer de eerste rechter een in conclu-

30 juni 1997 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht -Advocaten: mrs.
Bu.tzler en Claeys Bouuaert.
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VAKANTIEKAMER -

8 juli 1997

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) -APPELCONCLUSIE
- VERWIJZING NAAR DE VOOR DE EERSTE
RECHTER GENOMEN CONCLUSIE -ANTWOORD
VAN DE EERSTE RECHTER -AFWEZIGHEID
VAN GRIEVEN TEGEN DIE BESLISSING IN HOGER BEROEP -ANTWOORD VAN DE APPELRECHTER.

2° VERZET- STRAFZAKEN- BUITENGEWONE TERMIJN VAN VERZET. -BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3- RECHT OP BIJSTAND VAN EEN TOLK
UITSPRAAK VAN EEN ARREST TOEPASSINGSGEBIED.

15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP- ALGEMEEN- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- UITSPRAAK VAN EEN ARREST- ARTIKEL 34- TOEPASSINGSGEBIED.

sie voorgedragen verweer beantwoordt en
er tegen zijn beslissing geen grieven worden ingebracht voor de appelrechter, is
laatstgenoemde niet meer gehouden dit
verweer te beantwoorden, oak al wordt in
de app?dconclusie de conclusie in eerste
aanleg uitdrukkelijk overgenomen (1).
(Art. 210 Sv.)
2° Wanneer een beklaagde bij verstek is ver-

oordeeld en de betekening van de veroordelende beslissing niet aan de persoon is
gedaan, kan hij in verzet komen ten laatste de vijftiende dag die volgt op de dag
waarop hij van de betekening kennis heeft
gekregen, zonder dat hij noodzakelijk kennis moet hebben genomen van de inhoud
van de akte van betekening of van de betekende beslissing (2). (Artt. 151, 187 Sv.)
3°, 4° en 5° Geen wetsbepaling schrijft voor
de arresten ter terechtzitting te vertalen
ten behoeve van de beklaagden die de taal
van de rechtspleging niet spreken; het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en de artikelen 6, 3, a en e,
E.V.R.M. en 14, 3, a en f, I.V.B.P.R. hebben betrekking op de debatten voor de
vonnisgerechten en niet op de uitspraak
van het vonnis of van het arrest (3). (Artt.
6.3, a en e, E.V.R.M.; 14.3, a en f,
I.V.B.P.R.)

6° De verplichting om in het proces-verbaal
van de terechtzitting de taal te vermelden waarin de partijen hun verklaringen afleggen en die welke voor de pleidooien wordt gebezigd, geldt niet voor het
proces-verbaal dat alleen vaststelt dat een
arrest op een bepaalde dag in openbare
terechtzitting is uitgesproken (4). (Wet 15
juni 1935, art. 34.)

4o RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITtEKE RECHTEN- ARTIKEL 14.3- RECHT
OP BbSTAND VAN EEN TOLK- UITSPRAAK
VAN EEN ARREST- TOEPASSINGSGEBIED.

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- RECHT OP BIJSTAND VAN EEN TOLK
UITSPRAAK VAN EEN ARREST TOEPASSINGSGEBIED.

(1) Cass., 2 nov. 1994, A.R. nr. P.94.0758.F
(A.C., 1994, nr. 469).
(2) Cass., 3 mei 1988, A.R. nr. 1563 (A. C., 198788, nr. 537).
(3) Zie Cass., 8 april1992, A.R. nr. 9773 (A. C.,
1991-92, nr. 427).
(4) Cass., 8 april1940 (AC., 1940, 51).
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(MEKEDDEM)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0749.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1997 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
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Overwegende dat naar luid van artikel 187 Wetboek van Strafvordering de buitengewone verzettermijn
wordt gerekend vanaf de dag die volgt
op de dag waarop de veroordeelde kennis heeft gekregen van de betekening
van de beslissing; dat het kenniskrijgen in de zin van het vermelde artikel niet vereist dat de veroordeelde
afschrift van de akte van betekening
in handen heeft gekregen of van de inhoud ervan kennis heeft gekregen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters
Overwegende dat eiser het in het met de door hen vermelde redenen die
middel vermelde verweer voor de eer- het middel niet bekritiseert in feite,
ste rechter heeft gevoerd ten betoge mitsdien op onaantastbare wijze, vastdat in geval van overmacht een bui- stellen dat "gezien (... )de betekening
ten termijn aangetekend verzet toch (bij ter post aangetekende brief) (eiontvankelijk is; dat de eerste rechter ser) niet heeft kunnen bereiken en
dit verweer heeft beantwoord en het werd teruggestuurd met vermelding
heeft verworpen;
'woont niet op het aangeduide adres Overwegende dat artikel 210 Wet- terug aan afzender', heeft de procuhoek van Strafvordering bepaalt dat in reur des Konings te leper aan de prohoger beroep onder meer de beklaagde cureur van de Republiek te Lille op 18
wordt gehoord over de nauwkeurig be- maart 1994 de omslag houdende de
paalde grieven die tegen het beroe- akte betekening waaraan het vonnis
van de correctionele rechtbank te lepen vonnis worden ingebracht;
Overwegende dat eiser in zijn voor per van 11 februari 1994 gehecht was,
de appelrechters genomen conclusie overgemaakt zoals blijkt uit het ( ... )
weliswaar "akte (vraagt) dat (eiser) schrijven van 18 maart 1994; dat (eihiermede zijn conclusies reeds in vo- ser) niet ontkent dat de handtekerige aanleg neergelegd in huidige aan- ning voorkomend op het schrijven van
leg herneemt om beoordeeld te wor- 18 maart 1994 de zijne is waarbij hij
den in de zin van artikel149 van de verklaart de omslag te hebben ontGrondwet als middelen van verweer vangen te Tourcoing op 25 april1994";
tegen de openbare vordering" maar
Dat de appelrechters op grond van
hiermee geen grief aanvoert tegen de deze consideransen wettig vermogen
beslissing van de eerste rechter be- vast te stellen dat "moet worden aantreffende het niet bestaan van over- genomen dat (eiser) op 25 april1994
macht;
kennis heeft gekregen van de akteDat de appelrechters eisers voor de betekening van het verstekvonnis van
eerste rechter aangevoerde grief niet 11 februari 1994'' - hetgeen niet dubbelzinnig is - zodoende de beslisopnieuw dienden te beantwoorden;
sing dat het verzet dat eiser op 29 okDat de considerans van de rechters tober 1996 heeft aangetekend laattijdat eiser "zich trouwens in graad van dig is, naar recht verantwoorden;
hoger beroep niet meer beroept (op
overmacht)" een overtollige reden is,
Wat het tweede onderdeel betreft :
mitsdien niet tot cassatie kan leiden;
Overwegende dat de appelrechters
Dat het middel niet kan worden met de considerans dat "mocht de inaangenomen;
houd van de omslag niet hebben overeengestemd met wat in het schrijven
Over het tweede middel :
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van 18 maart 1994 is gesteld betreffende de inhoud van deze omslag, dan
had (eiser) ongetwijfeld ter zake enige
opmerking c. q. voorbehoud gemaakt"
het strijdige of andere verweer van eiser ten betoge dat "in het bundel niet
kan vastgesteld worden( ... ) dat hetgeen op 25 april 1994 door de Franse
autoriteit aan (eiser) werd ter hand gesteld, niet aileen een 'omslag'' betrof
maar deze 'omslag' enig exploot van
betekening behelsde" als ongeloofwaardig verwerpen, zodoende aan eiser geen bewijslast opleggen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat geen wetsbepaling voorschrijft de vonnissen of arresten ter terechtzitting te vertalen ten
behoeve van de beklaagden die de taal
van de rechtspleging niet spreken;
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de artikelen 6, 3, a en e,
E.V.R.M. en 14, 3, a en f, I.V.B.P.R. betrekking hebben op de debatten voor
de vonnisgerechten en niet op de uitspraak van het vonnis of van het arrest;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de verplichting om
in het proces-verbaal van de terechtzitting de taal te vermelden waarin de
partijen hun verklaringen afleggen en
die welke voor de pleidooien wordt gebezigd, niet geldt voor het procesverbaal dat alleen vaststelt dat een arrest op een bepaalde dag in openbare
terechtzitting is uitgesproken;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster
tegen eiser :

Nr. 313

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het niet ondertekend geschrift
en de eraan gehechte stukken die ter
griffie van het Hof zijn ontvangen op
4juli 1997, dit is met miskenning van
de bij artikel 420bis, eerste lid, Wethoek van Strafvordering bepaalde termijn van acht vrije dagen v66r de terechtzitting; verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
8 juli 1997 -Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.

Nr. 313
VAKANTIEKAMER -

8 juli 1997

UITLEVERING- PROCEDURE TOT UITLEVERING NA UITVOERBAARVERKLARING VAN
HET BUITENLANDSE AANHOUDINGSMANDAAT
- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- OPDRACHT.

De hamer van inbeschuldigingstelling bij de
beoordeling van eisers verzoek tot invrijheidstelling is niet de rechter in hager beroep van de beslissing tot uitvoerbaarverklaring; zij dient slechts na te gaan of
er nieuwe omstandigheden bestaan waardoor de vrijheidsberoving onwettig zou
zijn geworden.
(TENCATE)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0930.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1997 gewezen
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door het Hof van Beroep te Antwer- aanhangig heeft gemaakt bij de kapen, kamer van inbeschuldigingstel- mer van inbeschuldigingstelling, opling;
dat deze zou beslissen over de wettigOverwegende dat de raadkamer van heid van eisers gevangenhouding en,
de Rechtbank van Eerste Aanleg te in voorkomend geval, eisers invrijAntwerpen op 28 mei 1997 uitvoer- heidstelling zou bevelen, indien de gebaar heeft verklaard een met het oog vangenhouding onrechtmatig is; dat eiop de uitlevering van eiser op 25 april ser niet aanvoert dat de rechtspleging
1997 door de onderzoeksrechter te op zijn hoger beroep geen doorgang
Metz (Frankrijk) afgeleverd bevel tot vindt;
aanhouding; dat dit bevel tot aanhouOverwegende dat uit de bewoordinding op 28 mei 1997 aan eiser is be- gen van het thans ter sprake zijnde
tekend evenals een vertaling in het verzoekschrift en van eisers voor de
Nederlands ervan, de vordering van kamer van inbeschuldigingstelling
het openbaar ministerie tot neergelegde conclusie blijkt dat de
uitvoerbaarverklaring van 27 mei 1997 aangevoerde grieven alle betrekking
en de beschikking tot uitvoerbaar- hebben op beweerde onregelmatigheverklaring van de raadkamer te Ant- den, die zouden gepleegd zijn in
werpen van 28 mei 1997;
de loop van de rechtspleging tot
Dat eiser op 28 mei 1997 tegen de uitvoerbaarverklaring, met nietigvermelde beschikking van de raadka- heid van de beslissing van 28 mei 1997
mer hoger beroep heeft aangetekend; waarbij de uitvoerbaarverklaring van
dat hij op 24 juni 1997 ter gri:ffie van het buitenlands bevel tot aanhouding
het Hofvan Beroep te Antwerpen een wordt bevestigd, tot gevolg; dat deze
verzoekschrift tot invrijheidstelling grieven evenwel geen onwettigheid
met betrekking tot de gevangenhouheeft neergelegd;
Dat de kamer van inbeschuldiging- ding aanvoeren, die zou zijn ontstaan
stelling bij arrest van 27 juni 1997 ei- sedert de vrijheidsberoving van eiser
sers verzoek tot invrijheidstelling ont- ingevolge de betekening op 28 mei
vankelijk doch niet gegrond verklaart; 1997 van het buitenlands bevel tot
aanhouding;
Gelet op eisers memorie, waarvan
Dat eiser de aldus geformuleerde
een door de gri:ffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit grieven in dit stadium van de rechtsarrest is gehecht en ervan deel uit- pleging niet vermag aan te voeren bij
middel van een verzoekschrift tot inmaakt;
vrijheidstelling aan de kamer van inOver de middelen :
beschuldigingstelling; dat de kamer
Overwegende dat het eerste mid- van inbeschuldigingstelling in haar
del, in zoverre het schending van ar- hoedanigheid van appelrechter is getikel 5.4 van het E.V.R.M. aanvoert, vat van de grond van de uitleveringsniet aanduidt hoe de wettigheid of de procedure ingevolge eisers hoger berechtmatigheid van de uitvoerbaar- roep tegen de beslissing van de
verklaring door de raadkamer van het raadkamer waarbij het buitenlands bedoor de bevoegde vreemde overheid vel tot aanhouding uitvoerbaar wordt
verleende bevel tot aanhouding zou verklaard; dat het deze rechters in die
zijn, aangetast door het tijdsverloop se- hoedanigheid behoort hierover uitdert het instellen van hoger beroep spraak te doen;
door eiser op 28 mei 1997;
Overwegende dat de kamer van inDat het middel in zoverre onnauw- beschuldigingstelling bij de beoordekeurig, mitsdien niet ontvankelijk is; ling van eisers verzoek tot invrijheidOverwegende, voor het overige, dat stelling niet de rechter in hoger beroep
het door eiser op 28 mei 1997 tegen is van de beslissing tot uitvoerbaarde beschikking van de raadkamer verklaring en slechts dient na te gaan
ingestelde hoger beroep de zaak of er nieuwe omstandigheden bestaan
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waardoor de vrijheidsberoving onwettig zou zijn geworden; dat aldus de
rechters de in het verzoekschrift en de
conclusie aangevoerde grieven niet dienen te beantwoorden;
Overwegende voorts dat de rechters door, met verwijzing naar de geschreven vordering van het openbaar
ministerie, vast te stellen dat "uit het
verzoekschrift van (eiser) blijkt dat de
grieven tegen zijn aanhouding alle betrekking hebben op de beschikking tot
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer. Dit verzoekschrift is dan ook
niets anders dan een beroepsschrift tegen deze beschikking tot exequatur
hetgeen echter niet kan worden ingesteld op de thans gevolgde wijze" het
strijdige of andere verweer van eiser
verwerpen en de beslissing dat eisers "verzoek thans niet gegrond is"
regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 juli 1997 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Grootjans, Antwerpen; Sprang, Utrecht.

ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN
DE ZAAK- HOF VAN ASSISEN- ANONIEME
GETUIGEN- VERKLARING VAN DE JURYGEEN MOTIVERING- GEVOLGEN.

2° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN- VERKLARING VAN DE JURY- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK -ANONIEME GETUIGENVERKLARING VAN DE JURY- GEEN MOTIVERING- GEVOLGEN.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK- HOF VAN ASSISEN- ANONIEME GETUIGEN- MOGELIJKHEDEN TOT ONDERVRAGING VIA EEN TELEFOONAPPARAAT VERWEERMOGELIJKHEDEN- GEVOLGEN.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN -ANONIEME GETUIGEN- MOGELIJKHEDEN TOT ONDERVRAGING VIA EEN TELEFOONAPPARAAT
VERWEERMOGELIJKHEDEN- GEVOLGEN.

5° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN- VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- ANONIEME GETUIGEN- MOGELIJKHEDEN TOT ONDERVRAGING VIA EEN
TELEFOONAPPARAAT
VERWEERMOGELIJKHEDEN- TEGENSPREKELIJK KARAKTER- GEVOLGEN.

1o en 2° Uit de enkele omstandigheid dat
de gezworenen voor het hof van assisen
niet verplicht zijn hun overtuiging te motiveren, kan niet worden afgeleid dat de
veroordeling uitsluitend of in beslissende
mate op de verklaringen van anonieme
getuigen is gesteund, en dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde strafvordering geen eerlijk proces gekregen
heeft in de zin van art. 6.1 E. V.R.M. (1)
3°, 4 o en 5° Het tegensprekelijk karakter

van het verhoor van de anonieme getuigen en van de rechtspleging voor het hof
van assisen, alsmede het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging
worden in principe geiierbiedigd wanneer aan de beschuldigde verweermogelijkheden tijdens het gerechtelijk onderzoek, en mogelijkheden tot ondervraging van de anonieme getuigen tijdens de
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15 juli 1997

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -

(1) Zie aangehaalde rechtspraak in concl. van
het O.M.

~~~~=-=--·----~c~- ~=====~=
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terechtzittingen van het hof van assisen, geboden worden.
(CAN BATTAL)

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
in substantie gezegd :
Ret cassatieberoep is gericht tegen een
tussenarrest van 13 mei 1997 van het Rof
van Assisen van de provincie Antwerpen
(dat in het proces-verbaal van de terechtzitting van dezelfde datum is voorzien op
blz. 13 tot 17) waarbij werd beslist dat de
identiteit van de anonieme getuigen A en B
verborgen dienen te blijven en dat hun verklaringen niet uit het dossier worden verwijderd. Ret cassatieberoep is eveneens ge~
richt tegen het arrest nr. 13 van 16 me1
1997 inhoudende veroordeling van de beschuldigde alsmede tegen het arrest nr. 14
van dezelfde datum dat betrekking heeft op
de burgerlijke belangen.

*

*

*

In zijn eerste middel werpt eiser een
schending op van artikel 149 van de Grandwet om reden dat zijn conclusie op de terechtzitting van 13 mei 1997 niet werd beantwoord bij het bestreden tussenarrest.
Dat middel mist, m.i., feitelijke grandslag aangezien de verzoeken van eiser in
het arrest volledig werden uiteengezet en
beantwoord.

=====
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Eiser laat gelden dat hij alleen de kans
heeft gehad om de verklaringen v~n ~e getuigen tegen te spreken maar n~et m de
mogelijkheid werd gesteld om d1e personen rechtstreeks te ondervragen en dat het
verhoor via telefoon, waarbij zowel vragen werden gesteld als antwoorden gegeven door een adjunct-politiecommissaris,
niet kan gelijkgesteld worden met een
rechtstreeks verhoor en niet toestaat de geloofwaardigheid van getuigen te apprecieren.
Rij is van oordeel dat de aangevochten
arresten in strijd zijn met de rechtspraak
van het Europees Rof voor de Rechten van
de Mens in Straatsburg, en verwijst in dat
verband naar drie belangrijke arrest : het
arrest Kostovski tegen Nederland van 23
mei 1989 (Serie A, nr. 166), het arrest
Windisch tegen Oostenrijk van 27 september 1990 (Series A, nr. 186) en het arrest
Doorson tegen Nederland van 26 maart
1996.
1. Indien uw Rof zich reeds heeft uitgesproken over de toelaatbaarheid en de
bewijswaarde van anonieme get?ig~~,
in strafzaken, gebeurde zulks, hiJ miJn
weten enkel in het kader van de voorlopige h~chtenis en van de strafvervolging
voor de feitenrechter, maar niet in het kader van de procedure voor het hofvan assisen (2).

Ret hof van assisen heeft immers uitvoerig de reden vermeld waarom de an.~
nieme getuigen dienen verborgen te bhJven en waarom er geen redenen
voorhanden zijn om hun verklaringen uit
het dossier te doen verwijderen, door onder meer vast te stellen dat er een vrees bestaat voorrepresailles, dat hun prive-leven
dient beschermd te worden, en dat de beschuldigde tijdens het gerechtelijk onderzoek alle kansen heeft gekregen om, zonder de visu met deze getuigen geconfronteerd te worden, vragen te stellen en hun
verklaringen te mogen tegenspreken.

Bij het arrest van 2 mei 1990 heeft, overeenkomstig de gepubliceerde conclusie
van advocaat-generaal Janssens de
Bisthoven, uw Rof geoordeeld dat "geen
schending van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele
omstandigheid dat de appelrechters hun
overtuiging niet alleen hebben gegrond op
een algemene beoordeling van de bewijsgegevens, en met name op de verklaringen van een medebeklaagde, doch ook op
bepaalde inlichtingen van anoniem gebleven getuigen, die bij het dossier zijn gevoegd waarvan die beklaagde inzage heeft
gekregen en die hij vrijelijk heeft kunnen
bespreken".

In het tweede middellaat eiser gelden
dat zijn recht op een eerlijk proces voortvloeiend uit artikel6 van het E.V.R.M. en
zijn recht van verdediging worden miskend door de weigering van het hofvan assis en om de identiteit van de twee anonieme getuigen kenbaar te maken en h~m
zo de mogelijkheid te ontnemen om be1de
personen als getuige ter zitting op te roepen.

(2) Zie Cass., 13 mei 1986,A.R. nr. 9136 (A.C.,
.1985-86, nr. 558) en concl. van eerste adv-gen. du
Jardin, toenmalig advocaat-generaal; Cass., 27
mei 1987, A.R. nr. 5846 (ibid., 1986-87, nr. 585-;
18 nov. 1987, A.R. nr. 6288 (ibid., 1987-88, nr.
166); 11 mei 1988, A.R. nr. 6078 (supra, nr. 566),
en 2 mei 1990, A.R. nr. 8168 (ibid., 1989-90, nr.
516) en concl. van adv.-gen. Janssens de Bisthoven (Bull. en Pas., 1990, I, nr. 516).
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De rechtspraak van uw Hof kan als volgt
samengevat worden (3) :

zondering kan worden gemaakt via een
compenseerbare gerechtelijke procedure (6).

In strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in feite de bewijswaarde
van de gegevens van de zaak waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren en voor zoverre die gegevens niet verkregen werden door een daad die onverenigbaar is met de algemene rechtsbeginselen die de strafrechtpleging bebeersen,
zelfs indien die daad niet uitdrukkelijk door
de wet is verboden.

Zoals von Brucken Fock het stelt in zijn
artikel "Anonieme getuigen exit?": Gebreken in het voorbereidend onderzoek
kunnen door bet onderzoek ter terechtzitting worden gecompenseerd en vice versa.
lndien aan de verdediging geen gelegenheid is geboden om de getuigen rechtstreeks en onbeperkt te ondervragen, kan
deze taak worden overgenomen door de onafhankelijke rechter (7).

Bovendien werd aangenomen dat de wet
niet als dusdanig verbiedt dat gegevens verzameld bij personen die de wens geuit hebben anoniem te blijven, als bewijs kunnen gelden (4).
Ik verwijs eveneens naar de studie in
verband met "de anonieme getuige" van
prof. Alain De Nauw (5) waarbij onder meer
werd vastgesteld dat niets de onderzoeksrechter in de weg staat om de anonieme getuige zonder eedaflegging te verhoren.

2. Wat nu de rechtspraak van het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens in
Straatsburg betreft, dient aangestipt te
worden dat in het arrest Doorson het Europees Hof haar vorige rechtspraak heeft
bevestigd door te stellen dat de hoofdregel is dat de bewijsvoering in principe moet
gebeuren in het bijzijn van de bekhiagde op
een openbare zitting met het oog op een tegensprekelijk debat en dat in eerste instantie de toelaatbaarheid van de bewijselementen onderworpen is aan de door de
nationale wet opgelegde vereisten en dat in
principe de beoordeling van de bewijswaarde vim deze elementen toekomt aan de
nationale recbters; dat de taak van bet Eu~
ropees Hof erin bestaat enkel na te gaan of
de strafprocedure in zijn geheel genomen,
alsook de bewijsvoering, een eerlijk karakter vertoonde.
Bovendien vloeit uit die rechtspraak
voort dat het Europees Hof heeft aangenomen dat op die boofdregel aileen een uit(3) Zie Jean Sace, '1'audition contradictoire des
temoins", opm. onder E.H.R.M., 19 dec. 1990,
zaak Delta t. Frankrijk, in Rev. Trim. Dr. H.,
1992, blz. 51.
(4) Cass., 7 jan. 1986 (A. C., 1985-86, nr. 295).
(5) R. W, 1985-86, kol. 1885-86.

In de zaak Doorson ging het eveneens om
een onrechtstreekse ondervraging, door toedoen van een onderzoeksrechter, waarbij
alle gestelde vragen door de anonieme getuigen werden beantwoord en het Europees Hofheeft herhaald dat, zelfs indien de
gevolgde procedure op voldoende wijze de
door de verdediging geleden handicap compenseert, een veroordeling niet uitsluitend, noch op beslissende wijze mag gegrond zijn op anonieme verklaringen.
De rechtspraak van bet Europees Hof
kan bijgevolg als volgt samengevat worden:
Een procedure die voldoende tegengewicht vormt voor de handicap van de verdediging, die de betrouwbaarheid van de
getuige niet kon controleren omdat zij de
identiteit van de getuige niet kenden,
brengt niet noodzakelijk een schending mee
van de rechte gewaarborgd door artikel 6
van het E.V.R.M., voor zover de strafprocedure in zijn geheel genomen, alsmede de bewijsvoering, een eerlijk karakter vertoonden en de veroordeling niet
uitsluitend noch op beslissende wijze gegrond is op anonieme verklaringen.

*

*

*

3. Eiser stelt dat, aangezien de rechtsprekende jury in casu bij het beantwoorden
van de schuldvraag haar beslissing niet
mag motiveren, niet kan worden uitgemaakt of de gezworenen hun verklaring, al
danniet, uitsb,ritend of in beslissende mate
gegrond hebben op die anonieme verklaringen, onrechtstreeks weergegeven door de
(6) Zie § 43, arrest Kostovski; "examen de jurisprudence -la Cour europeenne des droits de
l'homme- 1996", J.T.E., 1997, blz. 42.

(7) E!.P. von Brucken Fock, "Anonieme getuigen exit?", N.J.B., 1990, aft. 8, blz. 305.
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onderzoeksrechter en de verbalisanten,
zodat het recht van eiser op een eerlijk
proces geschonden zou zijn.
Het middel gaat er derhalve van uit
dat als men niet kan uitmaken of de
gezworenen hun beslissing op die anonieme verklaringen hebben gesteund, men
moet aannemen dat de veroordeling "uitsluitend of in beslissende mate op de verklaringen van anonieme getuigen is gesteund", hetgeen een loutere hypothese is,
die niet kan aangenomen worden.
Des te meer daar, in casu, bij tussenarrest van 13 mei werd vastgesteld Cpagina 16) dat - ik citeer - "belangrijke
aanwijzingen van schuld lastend beschuldigde reeds werden vermeld in genoemd
aanhoudingsmandaat en voorts blijken uit
meerdere gegevens van het gerechtelijk onderzoek, zoals verklaringen van getuigen
waarvan de identiteit door beschuldigde is
gekend; dat die derhalve niet uitsluitend of
op doorslaggevende wijze zijn gesteund op
de verklaringen van de anonieme getuigen".
Uw Hofheeft bovendien reeds gesteld dat
uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn hun overtuiging te motiveren,
niet kan worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde strafvervolging geen eerlijk proces gekregen heeft
in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. (8).
4. De eerste vraag die rijst, in de lijn van
de rechtspraak van uw Hof, is of de wet
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft in
het kader van de voor het hof van assisen gevoerde procedure.
Krachtens artikelen 312 en 342 van het
Wetboek van Strafvordering kunnen de bewijzen door alle rechtsmiddelen geleverd
worden, en zijn ze onderworpen aan de beoordeling en de overtuiging van de gezworenen (9).
Het Wetboek van Strafvordering bepaalt
op welke wijze de getuigen in het kader van
de procedure voor het assisenhof moeten
worden opgeroepen en rechtstreeks ondervraagd om als bewijs te kunneri geldim,
(8) Cass., 1 feb. 1995, A.R. nr. P.94,1545.F (A. C.,
1995, nr. 62); en 31 mei 1995, A.R. nr. P.95.0345.F
(supra, nr. 268); Zie Velu en Ergec, R.P.D.B., V
Convention europeenne des droits de l'homme,
aanv. VII, nr. 478.
0

(9) Franchimont, Jacobs, Masset, "Manuel de
procedure penale", J.B.L., 1989, blz. 637.
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maar in casu werd de door de voorzitter opgelegde procedure blijkbaar gevolgd op
grond van zijn discretionaire macht als bepaald in artikel 269 van het Wetboek van
Straf\rordering, hetgeen, m.i., als dusdanig niet uitgesloten is (10).
Voor het overige client, luidens de rechtspraak van bet Europees Hof, de hele procedure in acht genomen te worden en moeten bijgevolg de concrete gegevens van de
zaak in beschouwing worden genomen.
Een eerste element is dat de beweegredenen van de getuige om anoniem te blijven door de onderzoeksrechter in het onderzoek duidelijk worden gemaakt, hetgeen,
in casu, het geval is.
Ook de mate waarin de verdediging ter
terechtzitting de beslissing om een getuige anoniem te verhoren, heeft kunnen
aanvechten, is van belang om na te gaan of
het recht van verdediging en het recht op
een eerlijk proces zijn geeerbiedigd, hetgeen in onderhavig geval precies het voorwerp uitmaakt vail het bestreden tussenarrest van 13 mei.
Ter terechtzitting kan de onderzoeksrechter als getuige worden gehoord. Hij kan
nadere inlichtingen geven over de gang van
zaken rond het vooronderzoek, hoe het gesteld is met de geestestgesteldheid van de
getuige. Gaat het met om een fantast of een
verslaafde? (11)
Het staat derhalve de verdediging vrij
vragen te stellen over de gang van zaken
omtrent het vooronderzoek, over de hoedanigheid van de anonieme getuige of over
de wijze waarop die getuige aan zijn wetenschap is gekomen. De juistheid, de.betrouwbaarheid van de anoriieme getuigenverklaring kunnen op die map.ier worden
getoetst, bij tussenkomst van een onafhankelijke rechter.
Zoals Nijboer en Van Hoorn het vaststellen in hun overzicht "Om de persoon
van de getuigen" (12) : "ten voile moet worden getracht profijt te trekken van de inzichten van andere disciplines en ook van
de mogelijkheden die moderne technologie biedt. Het bevorderen van de directe ondervraging van getuige:il ter zitting is niet
(10) Zie Cass., 17 april1996, A.R. nr. P.96.22.F
(A.C., 1996, nr. 116).

(11) Alain De Nauw, op. cit., kol. 1888.
(12) NrJBOER en VAJ\1 HooRN, "Om de persoon
van de getuigen, in Delikt en Delinkwent, juni
1997, biz. 576.
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de enige optie voor een deugdelijke bewijsvoering, althans zeker niet in alle gevallen. Goede registratie met geluids- of videoband van de getuigenverhoren bij de
rechter-commissaris en bij de politie is ook
een belangrijke optie. (. .. ) Ook de getuige
treedt als persoon met eigen belangen en
rechten voor het voetlicht."
In onderhavig geval werd aan eiser, bijgestaan door zijn raadsman, de gelegenheid geboden om, tijdens het onderzoek,
zijn verweermiddelen te laten gelden ten
opzichte van de verklaringen van de anonieme getuigen, en tijdens de terechtzittingen van het hofvan assisen alle pertinente vragen te stellen aan de onderzoeksrechter en aan de anonieme getuigen,
via een versterkt telefoonapparaat, om onder meer de geloofwaardigheid van die getuigen te mogen toetsen, zodat, m.i., het
recht op een eerlijk proces niet geschonden werd, gelet op de gevolgde uitzonderlijke procedure, en er geen afbreuk werd gedaan aan het mondeling en tegensprekelijk
karakter van de procedure voor het hof van
assisen.
Het tweede middel kan derhalve niet
aangenomen worden.
5. Wat het cassatieberoep betreft dat
werd gericht tegen het arrest nr. 14 van 16
mei dat betrekking heeft op de burgerlijke belangen, heeft eiser geen bijzonder
middel aangevoerd.
Besluit : Verwerping.
ARREST

CAR. nr. P.97.0780.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 13 en 16 (twee arresten) mei 1997 door het Hofvan Assisen van de provincie Antwerpen
gewezen;.
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie, waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest van 13 mei 1997 :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het Hof van Assisen in het bestreden arrest van 13
mei 1997 (bladen 13 tot en met 17 van
het proces-verbaal van de terechtzitting van zelfde datum), na de verzoe-

Nr. 314

ken van eiser zoals deze in het middel zijn weergegeven te hebben
vermeld, uitvoerig de redenen uiteenzet waarom naar het oordeel van het
Hof, eensdeels, de identiteit van de
anonieme getuigen A en B verborgen
dient te blijven, anderdeels, er geen reden voorhanden is om de gewraakte
processtukken uit het dossier te doen
verwijderen en hierdoor eisers recht op
een eerlijk proces niet wordt miskend;
Dat de rechters door hun motivering eisers verweer verwerpen en zijn
conclusie beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest nr. 13 van 16 mei
1997:
Over het tweede middel :
Overwegende dat niet blijkt dat eisers veroordeling "uitsluitend of in beslissende mate op verklaringen van
anonieme getuigen is gesteund";
Dat aldus het door het tweede onderdeel van het middel aangevoerde
miskenning van eisers recht op een
eerlijk proces op een hypothese berust, waardoor dit onderdeel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechters door
de in het arrest van 13 mei 1997 vermelde redenen hun beslissing om de
identiteit van de anonieme getuigen A ·
en B verborgen te houden en de gewraakte stukken niet uit het dossier te
verwijderen, naar recht verantwoorden;
Overwegende dat door de in het vermelde arrest van 13 mei 1997 (blad 15
van het proces-verbaal) vermelde aan
eiser tijdens het gerechtelijk onderzoek geboden verweermogelijkheden
en door de hem tijdens de terechtzittingen van het hofvan assisen geboden mogelijkheden tot ondervraging
van de anonieme getuigen, het tegensprekelijk karakter van het verhoor
van de anonieme getuigen en van de
rechtspleging voor het hofvan assisen en eisers recht op een eerlijk proces en zijn recht van verdediging werden geeerbiedigd;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest nr. 14 van 16 mei
1997 (burgerlijke belangen) :
Overwegende dat eiser geen specifiek middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 juli 1997 - Vakantiekamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. De Groote,
Gent.

OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLENPERKEN.

4° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG ALS
BEDOELD IN ARTIKEL 26 BIJZONDERE WET
ARBITRAGEHOF- VOORLOPIGE HECHTENISHANDHAVING- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE
STELLEN- PERKEN.

5o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ALGEMEEN- MID DEL DAT DE VRAAG OPWERPT BEDOELD IN ARTIKEL 26 BIJZONDERE
WET ARBITRAGEROF- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- HOF VAN CASSATIEVERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG
TE STELLEN- PERKEN.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- CASSATIEBEROEP - PREJUDICIELE
VRAAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE
VRAAG TE STELLEN- PERKEN.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie-

beroep dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het verzoek
om wijziging van de taal van de rechtspleging afwijst (1). (Art. 416 Sv.)

Nr. 315
VAKANTIEKAMER-
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15 juli 1997

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE·
KENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVINGVERZOEK TOT TAALWIJZIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 19 TAALWET GERECHTSZAKEN- VERWERPING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING.

3°, 4°, 5° en 6° De eigenheid en de doeleinden van de rechtspleging betreffende de
voorlopige hechtenis, inzonderheid de
daarin dwingend vastgelegde zeer korte
termijnen om over de handhaving van
een voorlopige hechtenis te beslissen,
staan aan het stellen van een welkdanige
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof
in de weg (2).
(FERNANDEZ CLAVERO)
ARREST

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP
EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING OP
GROND VAN ARTIKEL 19 TAALWET GERECHTSZAKEN- VERWERPING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING.

3o ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- HOF VAN CASSATIE- VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING- VERPLICHTING

(A.R. nr. P.97.0939.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 juli 1997 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
(1) Zie Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 2821 (A. C.,
1988-89, nr. 99).
(2) Zie Cass., 21 sept. 1993, A.R. nr.
P.93 .1298.N (A. C., 1993, nr. 364).
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Nr. 316

Gelet op de namens eiser neerge- Nr. 316
legde memorie, waarvan een door de
gri:ffier van het Hof voor eensluidend
VAKANTIEKAMER- 15 juli 1997
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
1° HERHALING
VERWIJZINGSA In zoverre de voorziening gericht
BESCHIKKING- DAGVAARDING- HERHALING
- VERMELDING.
is tegen de beslissing waarbij eisers
voorlopige hechtenis wordt gehand2° HERHALING- WANBEDRIJF NA WANBEhaafd:
DRIJF- VEROORDELING MET UITSTEL- ONOverwegende dat de substantiele of
DERGANE STRAF- TERMIJN VAN VIJF JAARop straffe van nietigheid voorgeschreAANVANG.
ven rechtsvormen in :;~.cht zijn genomen en de beslissing overeenkom- 1o De omstandigheid van de wettelijke herhaling moet niet noodzakelijkerwijs ·worstig de wet is gewezen;
den vermeld in de verwijzingsbeschikking
B. In zoverre de voorziening gericht
of in de dagvaarding (1).
is tegen de beschikking van het arrest waarbij eisers verzoek tot taal- 2° Wannee~; na een wanbedrijf in staat van
herhaling een nieuw wanbedrijf wordt gewijziging, zoals geformuleerd, als voorpleegd, de veroordeling wegens het eerbarig wordt verworpen : ·
ste feit met uitstel is uitgesproken en het
Overwegende dat het arrest in de
uitstel niet is ingetrokken, wordt de straf
zin van artikel416 van het Wetboek
geacht te zijn ondergaan bij het verstrijvan Strafvordering slechts een voorken van de proeftijd en gaat de bij art. 56,
bereidende beslissing is; dat het niet
tweede lid, Sw. bepaalde termijn van vijf
jciar in op dat tijdstip (2). (Art. 56, tweede
beslist over een bevoegdheidsgeschil;
lid, Sw.)
Dat de voorziening, nu zij v66r de
eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
(SILVERANS)
Overwegende dat er geen grond is
tot onderzoek van het eerste middel
ARREST (vertaling)
dat niet de ontvankelijkheid van de
(A.R. nr. P.97.0805.F)
voorziening betreft;
Wat het tweede middel betreft :
HET HOF; - Gelet op het bestreDe eigenheid en de doeleinden van den arrest, op 22 mei 1997 gewezen
de rechtspleging betreffende de voor- door het Hof van Beroep te Brussel;
lopige hechtenis, inzonderheid de
A In zoverre de voorziening gericht
daarin dwingend vastgelegde zeer
korte termijnen om over de handha- is tegen de beslissing op de strafvorving van een voorlopige hechtenis te derillg:
beslissen, staan aan het stellen van
een welkdanige prejudiciele vraag aan
Wat het eerste onderdeel betreft:
het Arbitragehof in de weg;
Overwegende dat de herhaling geen
bestanddeel is van de tenlastelegging
Om die redenen, verwerpt de voor- waarop de strafvordering betrekking
ziening; veroordeelt eiser in de kos- heeft; dat zij geen invloed heeft op het
ten.
15 juli 1997 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M.
Desnerck, Brussel.

(1) Zie Cass., 14 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965,
I, 374).
(2) Cass., 24juni 1992,A.R. nr. 9910 (A.C.,
1991-92, nr. 561) met concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven, in Bull. en Pas., 1992, I, nr.
561.
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begrip of de modaliteiten van het misdrijf; dat zij slechts een persoonlijke
omstandigheid eigen aan de dader is
en aileen van invloed kan zijn op de
straf; dat de omstandigheid van herhaling bijgevolg noch in de
verwijzingsbeschikking, noch in de
dagvaarding diende te worden vermeld;
Overwegende dat noch het recht van
verdediging, noch bet recht op een eerlijk proces is geschonden, nu eiser de
mogelijkheid heeft gehad om de processtukken, waaruit de herhaling
blijkt, te onderzoeken;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat de overige onderdelen betreft:
Overwegende dat krachtens artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, hij die tot een gevangenisstraf
van ten minste een jaar is veroordeeld,
kan worden veroordeeld tot het dubbele van het maximum van de straf,
indien hij het nieuwe wanbedrijf pleegt
voordat vijf jaren zijn verlopen sinds
hij zijn straf heeft ondergaan of sinds
zijn straf verjaard is;
Overwegende dat het uitstel een
maatregel in verband met de tenuitvoerlegging van de straf is, in die zin
dat de beslissing waarbij het wordt
verleend, de veroordeelde voor de bij
die beslissing bepaalde duur geheel of
ten dele ontslaat van de tenuitvoerlegging van de straf;
Overwegende dat de veroordeelde
gedurende de proeftijd gehouden is tot
de naleving van algemene verplichtingen of van algemene en specifieke
verplichtingen, naargelang hij gewoon dan wel probatie-uitstel geniet;
Overwegende dat bij het verstrijken van die termijn en mits het uitstel niet is ingetrokken, de straf niet
meer ten uitvoer kan worden gelegd,
aangezien de vrijstelling van de tenuitvoerlegging ervan op dat ogenblik
definitief geworden is;
Dat de straf derhalve op dat ogenblik geacht wordt ondergaan te zijn;
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Overwegende dat, enerzijds, het hof
van beroep beslist dat de omstandigheid van herhaling "bewezen is, gelet op het uittreksel uit het op 30 december 1987 door de Correctionele
Rechtbank te Brussel gewezen vonnis, dat op het ogenblik van de feiten in kracht van gewijsde is gegaan,
en waarbij (eiser) is veroordeeld tot
een gevangenisstrafvan 3 jaar, met
een gedeeltelijk uitstel voor de duur
van 5 jaar, en een geldboete van 500
frank, inzonderheid wegens diefstal
door middel van geweld ofbedreiging,
in bende gepleegd met behulp van een
voertuig en wapens, vernieling met geweld of bedreiging, paging tot zware
diefstal, gewone diefstallen, bezit van
een niet ingeschreven verweerwapen,
het dragen van verweerwapens zonder vergunning, opzettelijke slagen en
verwondingen, niet-verzekering en paging tot zware diefstal, nu (eiser) de
feiten gepleegd heeft voordat vijf jaar
verlopen zijn sinds hij zijn straf heeft
ondergaan of sinds zijn strafveijaard
is; dat immers bij het verstrijken van
de termijn van uitstel en mits het uitstel niet is ingetrokken, zoals te dezen het geval is, de vrijstelling van de
tenuitvoerlegging van de straf definitief geworden is en de straf geacht is
op dat ogenblik te zijn ondergaan";
Overwegende dat het hof van beroep door die overwegingen zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest inzonderheid verwijst naar de
wetsbepalingen, aangegeven in het
vonnis, dat uitdrukkelijk melding
maakt van artikel 56 van het
Strafwetboek;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenbmen;
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 door de
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verweerders ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 juli 1997 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. S. Motte de Raedt, A.F. de Raedt,
Brussel.

Nr. 317
VAKANTIEKAMER -

22 juli 1997

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKENNIEUW MIDDEL VREEMDELING HECHTENISMAATREGEL- MIDDEL- SCHENDING VAN DE WET OP HET GEBRUIK VAN DE
TALEN IN BESTUURSZAKEN- MIDDEL VOOR
HET EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGENONTVANKELIJKHEID.

Het middel hieruit afgeleid dat een door de
afgeuaardigde van de minister van Binnenlandse Zaken genomen beslissing onwettig is, aangezien zij in een andere dan
de daarv66r gebruikte taal is gesteld, kan
niet voor het eerst voor het Hof worden
voorgedragen (1).
(MUSTAPHA)
ARREST

(vertaling)

Nr. 317

Overwegende dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling van
het hof van beroep niet heeft betoogd
dat de door de afgevaardigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken genomen beslissing van
5 juni 1997 onwettig was, omdat zij in
het Nederlands is gesteld;
Dat voomoemd middel niet voor de
eerste maal mag worden voorgedragen voor het Hof;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen; verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 juli 1997 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker - Advocaat : mr. Genet, Gent.

Nr. 318
VAKANTIEKAMER-

22 juli 1997

1o ONDERZOEKSRECHTER- TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN - VOORLOPIGE
HECHTENIS- VERDACHTE- VREEMDELINGKENNIS VAN DE TAAL VANHET ONDERZOEKVERHOOR- ONDERZOEKSRECHTER- VERPLICHTINGEN.

(A.R. nr. P.97.0847.F)
2° TAALGEBRUIK- GERECHTZAKEN (WET

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1997 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;

15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG- STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERDACHTE- VREEMDELING- KENNIS VAN DE
TAAL VAN HET ONDERZOEK- VERHOOR- ONDERZOEKSRECHTER- VERPLICHTINGEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- ALGE(1) Zie Cass., 1 dec. 1978 (A. C., 1978-79, 378).

MEEN- TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKENVERDACHTE- VREEMDELING- KENNIS VAN
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Nr. 318

DE TAAL VAN HET ONDERZOEK- VERHOORONDERZOEKSRECHTER- VERPLICHTINGEN.

1°, 2° en 3° Artikel31, § 1, Taalwet Gerechtszaken noch de bepalingen van de
Wet Voorlopige Hechtenis leggen aan de
onderzoeksrechter op, die vaststelt dat de
verdachte de taal van het onderzoek kent,
uitdrukkelijk aan de verdachte, al is deze
een vreemdeling, de vraag te stellen of hi}
in een andere taal wenst te worden gehoord. (Art. 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken; art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(LUDTKE)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0993.N)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 10 juli 1997 gewezen
door bet Hofvan Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie, waarvan een door de
griffier van bet Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over bet eerste middel :
Overwegende dat de onderzoeksrechter, krachtens artikel 12 van de
wet van 15 juni 1935 op bet gebruik
der talen in gerechtszaken, voor zijn
daden van onderzoek gebruik maakt
van de taal voorzien in strafzaken voor
de rechtbank waartoe hij behoort; dat
deze taal te dezen bet Nederlands is;
Overwegende dat bet arrest met
ovememing van de redenen van de beschikking van de raadkamer te Brugge
van 1 juli 1997 in feite vaststelt dat eiser "de Nederlandse taal machtig" is;
dat bet oordeelt dat eiser- die in
Oostende verblijft - kon of moest weten dat hij volgens bet Belgisch recht
de Duitse taal kon kiezen om zich bij
bet verhoor door de onderzoeksrechter uit te drukken en dat, bij ontstentenis van zulke keuze, bet procesverbaal van ondervraging en bet
daarop volgend bevel tot aanhouding
niet nietig zijn;
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Dat bet arrest aldus bet in bet middel bedoelde verweer met opgave van
redenen verwerpt en beantwoordt en
zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat artikel31, § 1, van
de wet van 15 juni 1935 noch de bepalingen van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis
aan de onderzoeksrechter, die vaststelt dat de verdachte de taal van bet
onderzoek kent, opleggen uitdrukkelijk aan de verdachte, al is deze een
vreemdeling, de vraag te stellen ofhij
in een andere taal wenst te worden gehoord;
Overwegende dat de vaststelling dat
bet artikel 31, § 1, van de wet van 15
juni 1935 niet wordt geschonden,
medebrengt dater evenmin schending is van de artikelen 40 van deze
wet en 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Over bet tweede middel :
Overwegende dat bet middel ervan uitgaat dat aan de verdachte niet
de mogelijkheid werd verleend zich bij
de ondervraging door de onderzoeksrechter in bet Duits uit te drukken;
Overwegende dat bet middel, in zoverre dit bet Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor bet niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat bet arrest vaststelt dat eiser "de Nederlandse taal
machtig'' is en, zonder dat dit hem tevoren verhinderd werd, slechts voor
bet eerst voor de raadkamer keuze van
bet Duits deed om zich uit te drukken;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigbeid 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.
22 juli 1997 - Vakantie kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. I!e Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. S. Malefason, Brugge.

Nr. 319
VAKANTIEKAMER-

29 juli 1997

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING - BESLISSINGEN UIT
HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP -AANVRAAG TOT HERZIENING- ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP DAT EEN ADVIES UITBRENGT CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID.

Het arrest waarbij een hof van beroep een
advies uitbrengt over de vraag of er grand
bestaat tot herziening, is niet voor
cassatieberoep vatbaar, aangezien een dergelijk arrest luidens art. 445 Sv. moet
worden voorgelegd aan het Hof van Cassatie dat de plicht heeft na te gaan of het
onderzoek overeenkomstig de wet is geschied (1). (Art. 445 Sv.)

Nr. 319

deelt ter zake dat hij te Nijvel, op 5
augustus 1976, als medeplichtige, wetens Andre B. en Micheline C., schuldigen aan bedrieglijke bankbreuk,
heeft geholpen in de daden die hun bedrieglijke bankbreuk hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid;
Gelet op het onderzoek dat het Hof
van Beroep te Bergen conform artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering heeft verricht;
Gelet op het met redenen omkleed
arrest van 29 mei 1997 waarbij voornoemd hofhet advies uitbrengt dater
geen grond bestaat tot herziening;
Gelet op de door eiser tegen laatstgenoemd arrest ingestelde voorziening;
Overwegende dat het arrest waarbij een hof van beroep een advies uitbrengt over de vraag of er grond bestaat tot herziening, niet voor
cassatieberoep vatbaar is, aangezien
een dergelijk arrest luidens voornoemd
artikel 445, en ongeacht de zienswijze
van het hof van beroep, moet worden
overgelegd aan het Hof van Cassatie
dat de plicht he eft na te gaan of het
onderzoek overeenkomstig de wet is
geschied;
·
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

(DE BONVOISIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0888.F)

Om die redenen, ongeacht de door
de meesters Spandre, Van den Bosch
en van Hille ingediende memorie die
geen uitstaande heeft met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voo:rziening; veroordeelt eiser in de kosten.

HET HOF; - Gelet op het op 5 juni
1996 gewezen arrest waarbij het Hof
van Cassatie het Hof van Beroep te
Bergen beveelt een onderzoek in te
stellen over de aanvraag tot herziening van het op 30 mei 1984 door het
29 juli 1997 - Vakantiekamer - VoorHof van Beroep te Brussel gewezen ar- zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter rest dat Benoit de Bonvoisin veroor- Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijklui(1) Cass., 20 sept. 1948 (Bull. en Pas., 1948, I,
501).

dende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Spandre, Van Den Bosch, Brussel; Van
Hille, Gent.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 320
Nr. 320
VAKANTIEKAMER-

29 juli 1997

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHA·

VING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BETEKENINGTERMIJN- LAATTIJDIGE BETEKENING- GEVOLGEN.

Art. 31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis voorziet niet in enige nietigheid of sanctie
wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige
hechtenis handhaaft, meer dan 24 uren
na de dagtekening van het arrest aan de
verdachte wordt betekend; de betekening heeft geen ander doel dan de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan (1). (Art. 31, § 1, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
(DICICCO)
ARREST
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Overwegende dat eiser regelmatig
cassatieberoep heeft ingesteld tegen
het arrest waardoor zijn voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 juli 1997 - Vakantiekamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Sornin, Luik.

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1045.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juli 1997 gewezen
door het Hofvan Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de middelen (. .. );

Nr. 321
VAKANTIEKAMER- 29

juli 1997

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG

Over het derde middel :
Overwegende dat artikel 31, § 1, van
de wet van 20 juli 1990 bepaalt dat de
vonnissen en arresten waardoor de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, binnen vierentwintig uren aan
de verdachte worden betekend in de
vorm bepaald in artikel 18;
Overwegende dat die wetsbepaling,
die is ingevoegd in hoofdstuk VIII, onder de titel "Het cassatieberoep", niet
in enige nietigheid of sanctie voorziet; dat dit vormvereiste geen ander
doel heeft dan de termijn van het
cassatieberoep te doen ingaan;
(1} Cass., 13 feb. 1991, A.R. nr. 8892 (A. C.,
1990-91, nr. 316).

STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- VERZETREGELMATIGE BETEKENING AAN HET O.M.INCIDENT OMTRENT DE DAGSTELLING- GEVOLGEN.

2° VERZET- STRAFZAKEN- REGELMATIGE
BETEKENING AAN HET O.M. - I])!CIDENT OMTRENT DE DAGSTELLING- GEVOLGEN.

1o en 2° Door de regelmatige betekening
van het verzet aan het openbaar ministerie is het verzet aanhangig bij de correctionele rechtbank, die gehoudert is over
de ontvankelijkheid en in voorkomend geval over de gegrondheid ervan te beslissen; het incident omtrent de dagstelling
van de zaak op een dag waarop, volgens
het bijzonder reglement van de rechtbank, een andere kamer van de correctionele rechtbank dan deze die bij verstek uitspraak deed, zitting houdt, heeft
geen betrekk~ng op de bevoegdheid.

Nr. 322
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(CADET)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0905.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 mei 1997 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 187 en 188
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat, naar luid van de
artikelen 187 en 188 Wetboek van
Strafvordering, hij die bij verstek is
veroordeeld, tegen het vonnis in verzet kan komen binnen een termijn van
vijftien dagen na de dag waarop het is
betekend; dat het verzet wordt betekend aan het openbaar ministerie en
desgevallend aan de andere partijen in
de zaak; dat het verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de
eerstkomende terechtzitting na het
verstrijken van een termijn van vijftien dagen; dat het ontvankelijk verzet van een beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij verstek wordt
veroordeeld, deze beslissing ongedaan
maakt en de rechter, die het verstekvonnis heeft uitgesproken, verplicht
om binnen de perken van het verzet
opnieuw uitspraak te doen over het
voorwerp van de verstekbeslissing terwijl het onderzoek dat werd gedaan op
de terechtzitting bij verstek blijft
voortbestaan;
Overwegende dat door de regelmatige betekening op 2 mei 1997 van het
verzet van eiseres aan het bevoegde
openbaar ministerie, met name de procureur des Konings te Kortrijk, dit verzet aanhangig was bij de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, die
gehouden was over de ontvankelijkheid - en in voorkomend geval ook
over de gegrondheid ervan - te beslissen;
Overwegende dat hieraan geen afbreuk doet, de omstandigheid dat met
het betekenen van het verzet dagvaarding werd gegeven om te verschijnen
voor de "Correctionele Rechtbank te

Kortrijk achtste kamer met drie rechters", welke kamer het verstekvonnis
niet heeft uitgesproken;
Overwegende dat het incident omtrent de dagstelling van deze zaak op
een dag waarop volgens het bijzonder reglement van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Kortrijk een andere
kamer met drie rechters van de correctionele rechtbank dan deze die bij
verstek uitspraak deed, zitting houdt,
niet de bevoegdheid betreft;
Dat de appelrechters zich ten onrechte onbevoegd verklaren;
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 Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdend in hoger beroep.
29 juli 1997 - Vakantiekamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal.

Nr. 322
VAKANTIEKAMER -

5 augustus 1997

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING- PROCEDURES BETREFFENDE EERDER GEPLEEGDE MISDRIJVENVOEGING BIJ HET DOSSIER

2° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING.

1o Onwettig is de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt

bevolen van een beklaagde die zich in
staat van herhaling bevindt, ingeval die
maatregel niet voorgeschreven is door de
wet, wanneer de procedures betreffende de
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misdrijven die ten grands lag liggen aan
de herhaling, niet bij het dossier van de
vervolging zijn gevoegd (1). (Art. 24 Wet
Becherming Maatschappij.)
2° Wanneer de beslissing waarbij de ter-

beschikkingstelling van de regering wordt
bevolen van een beklaagde die zich in
staat van herhaling bevindt, onwettig is,
strekt de vernietiging zich uit tot de gehele beslissing op de strafvordering (2).
(M ... ).

ARREST

(A.R. nr. P.97.0924.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het bestreden arrest enkel uitspraak doet op strafrechtelijk gebied;
Over het ambtshalve aangevoerde middel :
schending van artikel 24 van de wet van
9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de
gewoontemisdadigers :

Overwegende dat het arrest, met gedeeltelijke bevestiging van het beroepen vonnis, eiser wegens de hem ten
laste gelegde feitenA (1 tot 9), B (1 tot
5), C, D, E (1 tot 3 en 5), F (1 tot 3), G
en H, gepleegd in staat van wettelijke herhaling na veroordeling tot een
gevangenisstraf van 3 jaar bij vonnis van 18 maart 1994 van de Correctionele Rechtbank te Hasselt, veroordeelt tot een hoofdgevangenisstrafvan
2 jaar en een geldboete van 300 frank
en hem, met toepassing van artikel 23,
eerste lid, van de wet tot bescherming
van de maatschappij, ter beschikking
(1) Zie Cass., 9 maart 1959 (A. C., 1959, 516) en
1 april 1980 (ibid., 1980, nr. 495).
(2) Zie Cass., 26 nov. 1974 (A. C., 1975, 363); 4
nov. 1975 (ibid., 1976, 303); 21 dec. 1976 (ibid.,
1977, 455); 20 juli 1978 (ibid., 1978, 1287) en 21
maart 1989,A.R. nr. 2894 (ibid., 1988-89, nr. 416).
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stelt van de regering gedurende een
termijn van tien jaar;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat met het oog op deze
maatregel, die door de wet niet verplicht is voorgeschreven, de procedures betreffende de misdrijven die als
grondslag van de herhaling gelden, bij
het dossier der vervolging werden gevoegd;
Dat weliswaar bij tussenarrest van
30 april1997 de heropening van de debatten werd bevolen en de zaak op de
terechtzitting van 14 mei 1997 werd
gesteld teneinde het openbaar ministerie de gelegenheid te geven de procedures betreffende de misdrijven die
als grondslag van de her haling gelden bij het dossier der vervolging telaten voegen, doch uit de navolgende
stukken niet blijkt dat aan dit verzoek werd voldaan;
Overwegende dat de terbeschikkingstelling van de regering tot de hoofdstraffen behoort zodat de onwettigheid de vernietiging meebrengt van de
gehele uitspraak over de strafvordering;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de brieven van eiser, op 1 augustus en 4 augustus 1997 ter gri:ffie
van het Hof ontvangen, dit is zonder
inachtneming van de bij artikel 420bis
Wetboek van Strafvordering bepaalde
termijn, en ongeacht de grieven van eiser, aangevoerd bij brieven ter gri:ffie
van het Hof ontvangen op 1 juli 1997
en 9 juli 1997 en die niet tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
5 augustus 1997 - VakantiekamerVoorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.
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(LAMBRECHT)

Nr. 323
VAKANTIEKAMER-

Nr. 323

5 augustus 1997

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN- EINDBESLISSINGCASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID- GELIJKHEID- VERBOD OP DISCRIMINATIE.

so PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF
VAN CASSATIE- GRENZEN.

1o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep,

door de verdachte v66r de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een
bevoegdheidsgeschil, de verdachte naar
de correctionele rechtbank verwijst (1).
(Art. 416 Sv.)

2° en so Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit art. 416 Sv., niJch uit enige andere wetsbepaling die samen met dat
artikel wordt gelezen, is het Hof niet verplicht de door eiser gestelde vraag te stellen betreffende de schending van de artt.
10 en 11 Gw. door voornoemd artikel (2).
(Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art. 416 Sv.; art.
26, § 1, so, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(1) Cass., 4juni 1997,AR. nr. P.97.0594.F, en
lljuni 1997,A.R. nr. P.97.0736.F, supra, nrs. 259
en 269.
(2) Zie Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. P.93.0458.N
(A. C., 1994, nr. 273 en noot M.D.S.); 26 juni 1996,

A.R. nrs. P.96.0561.F en P.96.0692.F, en 5 nov.
1996, A.R. nr. P.95.1428.N (ibid., 1996, nrs. 261,
262 en 417, alsook de concl. van proc.-gen. Dubrulle), en 22 april1997, A.R. nr. P.95.0666.N, supra, nr. 195. Raadpl. F. MEERSSCHAUT, "Toetst het
Hof van Cassatie de wet aan het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel ?", Recente Arresten van
het Hofvan Cassatie, 1997, 105.

ARREST

(A.R. nr. P.97.0970.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie in zoverre zij de ontvankelijkheid van de voorziening betreft, van
welke memorie een door de griffier van
het Hof voor eensluidend verklaarde
kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat vooraf eiser eraan herinnert dat, krachtens artikel
416 Wetboek van StrafVordering, v66r
de eindbeslissing, geen regelmatig
cassatieberoep door de verdachte kan
worden ingesteld tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over
een geschil inzake bevoegdheid, niet
ontvankelijk verklaart het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer waarbij
hij naar de correctionele rechtbank is
verwezen;
Dat hij, met betrekking tot de ontvankelijkheid van zijn cassatieberoep,
het Hofverzoekt de volgende prejudicii:He vragen te stellen aan het
Arbitragehof: l."Schendt art. 416 van
het Wetboek van StrafVordering,
samengelezen met het algemeen
rechtsbeginsel dat men slechts een
rechtsmiddel kan aanwenden indien
men belang heeft, art. 10 en 11 van de
Grondwet, waar deze aan de verdachte, buiten het geval waar hij de
onbevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling aanvoert, het
recht on tzeggen om onmiddellijk
cassatieberoep aan te tekenen tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, en meer bepaald
tegen een arrest waarbij een vraag tot
het bevelen van aanvullende maatregelen, die konden leiden tot de buitenvervolgingstelling van de verdachte,
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wordt verworpen, terwijl het openbaar ministerie en de burgerlijke partij zich onmiddellijk in cassatie kunnen voorzien tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij een arrest van buitenvervolgingstelling wordt bevolen?",
subsidiair, 2. "Schendt het algemeen
rechtsbeginsel dat men slechts een
rechtsmiddel kan aanwenden indien
men belang heeft, zo'als dit op heden
wordt toegepast met betrekking tot het
aanwenden van rechtsmiddelen in het
kader van de regeling van rechtspleging in de strafProcedure, art. 10 en 11
van de Grondwet, waar het aan de
verdachte het recht ontzegt om onmiddellijk cassatieberoep aan te tekenen tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, en meer
bepaald tegen een arrest waarbij een
vraag tot het bevelen van aanvullende
maatregelen, die konden leiden tot de
buitenvervolgingstelling van de verdachte, wordt verworpen, terwijl het
openbaar ministerie en de burgerlijke partij zich onmiddellijk in cassatie kunnen voorzien tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij een arrest van
buitenvervolgingstelling wordt bevolen?";
Overwegende dat artikel416, eerste lid, Wetboek van StrafVordering bepaalt dat beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten, arresten van
onderzoek of tegen in laatste aanleg
gewezen vonnissen van dezelfde soort,
eerst openstaat na het eindarrest of
het eindvonnis; dat artikel416, tweede
lid, bepaalt dat het eerste lid niet toepasselijk is op arresten of vonnissen
inzake bevoegdheid;
Overwegende dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering en niet beslist over een
bevoegdheidsgeschil;
Overwegende dat eiser tot staving
van zijn verzoek aahvoert dat hij als
verdachte door de toepassing van artikel 416 Wetboek van Strafvordering gelezen in context van het
vermelde algemeen rechtsbeginsel niet
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op gelijke wijze wordt behandeld als
het openbaar ministerie en de burgerlijke partij; dat deze laatsten immers
onmiddellijk een ontvankelijk cassatieberoep kunnen instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de verdachte buiten
vervolging stelt, terwijl hijzelf als verdachte geen ontvankelijk cassatieberoep kan instellen tegen de
verwijzingsbeslissing waarbij niet
wordt ingegaan op zijn verzoek om te
weigeren de rechtspleging te regelen
wegens onvolledigheid van het onderzoek, en waarbij aanvullende onderzoeksmaatregelen tot zijn buitenvervolgingstelling zouden kunnen
leiden;
Overwegende dat de ongelijke behandeling waarover eiser zich beklaagt, niet voortvloeit uit artikel416
Wetboek van Strafvordering, dat toepasselijk is op alle in het strafproces
betrokken partijen die opkomen tegen een beslissing die, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, geen eindbeslissing
is, noch uit enige andere bepaling van
de wet gelezen samen met voormeld
artikel 416;
Dat de door eiser opgeworpen vragen niet onder toepassing vallen van
artikel 26 bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en dat
ze derhalve niet dienen te worden gesteld;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
middelen die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 augustus 1997- VakantiekamerVoorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Arnou, Brugge.
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Nr. 324
VAKANTIEKAMER-

25 augustus 1997

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECRTER- FElTEN DIE AAN RET OPENBAAR
MINISTERIE VERWETEN WORDEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECRTER- ONDERZOEKERS- VERVANGING
- ONTVANKELIJKHEID.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECRTER- VAGE EN HYPOTRETISCRE GRIEVEN- VERMEENDE LEEMTEN OF VERTRAGINGEN IN RET ONDERZOEK - ONTVANKELIJKHEID.

4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECRTER- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGREID- WIJZE WAAROP RIJ ZICR VAN
ZIJN TAAK KWIJT- KEUZE VAN DE ONDERZOEKERS- VERWERPING VAN RET VERZOEK.

Nr. 324

3° Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grand van gewettigde verdenking, als dat verzoek
gegrond is op vage of hypothetische grieven (2), of op vermeende leemten of vertragingen in het onderzoek (3). (Artt. 542
tot 552 Sv.)

4 o Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op ·grand van gewettigde verdenking, als een gewettigde
twijfel bij de verzoeker of de publieke opinie aangaande de geschiktheid van de onderzoeksrechter om de zaak met de vereiste onafhankelijkheid of onpartijdigheid
te onderzoeken, niet voortvloeit uit de door
de verzoeker aangevoerde grieven betreffende de wijze waarop de onderzoeksrechter zich van zijn taak kwijt (4), of betreffende zijn keuze van de onderzoekers
(5). (Artt. 542 tot 552 Sv.)
5° en 6° De onderzoeksrechter geniet volledige onafhankelijkheid in de vervulling van zijn opdracht; zijn onderzoek bestaat in het opsporen van bewijsmateriaal
a charge of a decharge waarbij hij de beschuldiging en de verdediging op gelijke voet moet behandelen, aangezien hij
niet ophoudt rechter te zijn (6).
(CALLEWAERT)
ARREST

5o ONDERZOEKSRECHTER- ONAFHANKELIJKHEID- BEGRIP.

6° ONDERZOEKSRECHTER- OPDRACHT
-BEGRIP.

1o Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver-

wijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grand van gewettigde verdenking, als dat verzoek
gegrond is op feiten die aan het O.M. worden verweten (1). (Artt. 542 tot 552 Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grand van gewettigde verdenking, als dat verzoek ertoe
strekt onderzoekers te vervangen. (Artt.
542 tot 552 Sv.)
(1) Cass., 19 maart 1996, A.R. nr. P.96.0128.N
(A. C., 1996, nr. 99), en 10 sept. 1997, A.R. nr.
P.97.0839, infra, nr. 344.

(A.R. nr. P.97.1096.N)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot onttrekking en tot verwijzing op grond van gewettigde verdenking, waarvan een voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht, en dat op de griffie van het Hof
(2) Zie Cass., 7 mei 1996,A.R. nr. 4990 (A.C.,
1985-86, nr. 549), en 19 nov. 1986, A.R. nr. 5432
(ibid., 1986-87, nr. 175).
(3) Zie Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5415 (AC.,
1986-87, nr. 266), en 21 april1993, A.R. nr. 407
(ibid., 1993, nr. 193).
(4) Zie noot 3.
(5) Zie Cass., 23 nov. 1994, A.R. nr. P.94.0875.F
(A.C., 1994, nr. 508).
(6) Zie Cass., 24 sept. 1986,A.R. nr. 5372 (A. C.,
1986-87, nr. 48).
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is neergelegd op 29 'juli 1997, en
waarin verzoeker vordert dat de zaken, die onder de notitienummers
30.64.1397/96, 17.98.16940/96 tot
17.98.16946/96, 17.19.2502/93,
17.60.1502/95,
18.59.2762/96,
11.59.2761.96 en 25.99.21368/96 behandeld worden door de onderzoeksrechter Allegaert te Kortrijk, aan genoemde onderzoeksrechter zouden
worden onttrokken en verwezen naar
een onderzoeksrechter van een ander gerechtelijk arrondissement;

Overwegende dat in zoverre aan de
onderzoeksrechter door zijn nietaanschrijven van de procureurgeneraal een onoordeelkundige reactie en een gebrek aan doortastendheid
tegenover de beweerde onwil van de
onderzoekers wordt verweten, het tegenovergestelde kan worden afgeleid
uit het geciteerde kantschrift van 8 november 1996 en de daarop volgende
neerlegging van de stukken ter griffie op 5 december 1996;
Dat in zoverre aan de onderzoeksOverwegende dat het verzoekschrift rechter de verdwijning van de
niet ontvankelijk is, in zoverre het er- processen-verbaal met nummer
toe strekt "van enqueteurs te veran- 102.819 en 102.820 uit het dossier
deren om de onpartijdigheid van het wordt verweten, uit de stukken dient
gehele onderzoek te vrijwaren", noch te worden vastgesteld dat deze
in zoverre het gegrond is op feiten die processen-verbaal in afschrift op 16 jaaan het openbaar ministerie of aan de nuari 1997 ter beschikking van de proleden van de Rijkswacht die het on- cureur des Konings werden overgederzoek verrichten, worden verwe- maakt;
Overwegende tenslotte dat in het
ten;
verzoekschrift als grond tot verwijDat de aangevoerde redenen vaag zing wordt aangevoerd dat ondanks de
en !outer hypothetisch en mitsdien wederzijdse klachten van de enqueevenmin ontvankelijk zijn, in zoverre teurs en van eiser, wat deze laatste bewordt aangevoerd dat de onderzoeks- treft met burgerlijke-partijstelling werechter later "zou" deelnemen aan een gens valsheid in geschriften tegen onvergadering "met als duidelijk doel bekenden "waarin de BOB van
aspekten van een zaak in de doo:tpot te Kortrijk speciaal geviseerd was", de
stoppen, (... )of zelfs maar veronder- onderzoeksrechter Allegaert systemasteld was (aan zo een vergadering) tisch aile nieuwe opdrachten aan diedeel te nemen", en in zoverre, met zelfde enqueteurs heeft toevertrouwd,
voorlegging van de afgiftebewijzen van en hierdoor bij verzoeker de schijn
aangetekende zending aan de Post, wekt dat hij partijdig is;
wordt aangevoerd "dat verzoeker verOverwegende dat erop dient te worschillende aangetekende brieven toe- den gewezen dat de onderzoeksrechgestuurd heeft aan de onderzoeksrech- ter een volledige onafhankelijkheid geter, maar dat de onderzoeksrechter die niet in de vervulling van zijn opdracht,
aangetekende brieven niet bij het dos- dat zijn onderzoeksopdracht bestaat in
sier gevoegd heeft zoals het nochtans het opsporen van bewijsmateriaal a
hoort";
charge of a decharge waarbij hij de beDat de aangevoerde grieven even- schuldiging en de verdediging op gemin ontvankelijk zijn, in zoverre zij ge- lijke voet moet behandelen zonder op
stoeld zijn op beweerde vertragingen te houden rechter te zijn; dat het aan
of leemten van het onderzoek of zij be- hem toekomt te oordelen, gelet op de
trekking hebben op de wijze waarop de gegevens van de zaak en het belang
onderzoeksrechter zich van zijn taak van het onderzoek, aan wie hij zijn opkwijt, meer bepaald het feit dat hij de drachten toevertrouwt;
Overwegende dat uit de in het verdoor de verzoeker gewenste opsporingen niet heeft verricht, of stukken of zoekschrift vermelde omstandigheverklaringen niet bij het dossier heeft den niet kan worden afgeleid dat geIaten voegen;
noemde magistraat niet in staat zou
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zijn de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen of dat ten aanzien van verzoeker of bij de openbare opinie
gewettigde twijfel zou kunnen rijzen
aan zijn geschiktheid om de zaak op
die wijze te behandelen;
Dat het verzoek in zoverre niet gegrond is;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoeker in de kosten.
25 augustus 1997 - VakantiekamerVoorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. A.
Deswaef en G. de Kerckhove, Brussel.

Nr. 325

betekend, is een autonome titel van voorlopige hechtenis die geldt gedurende een
termijn van ten hoogste vijf dagen, te rekenen van de tenuitvoerlegging ervan; het
staat aan de raadkamer van dat andere
arrondissement om v66r het verstrijken
van die termijn van viJf dagen te beslissen of er grand bestaat tot handhaving
van de voorlopige hechtenis (1). (Artt. 7,
12 en 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(VANHOLE)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1193.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 augustus 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel gesteld als volgt :

Nr. 325
VAKANTIEKAMER-

25 augustus 1997

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT
AANHOUDING- BESCHIKKING WAARBIJ DE
ONDERZOEKSRECHTER VAN VERDER ONDERZOEK WORDT ONTLAST- ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN ANDER ARRONDISSEMENT- BEVEL TOT MEDEBRENGING - BEvEL TOT
AANHOUDING- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- VOORWAARDEN.

Wanneer een bevel tot aanhouding vervalt
door de beschikking van de raadkamer,
waarbij de onderzoeksrechter die dat bevel verleend heeft, ontlast wordt van verder onderzoek, moet het bevel tot medebrenging dat door de onderzoeksrechter
van een ander arrondissement is uitge:
va:ardigd; na de beschikking van de raadkamer onmiddellijk betekend en uitgevoerd worden; dat bevel tot medebrenging
dekt een periode van vrijheidsbeneming
van hoogstens vierentwintig uur, te rekenen van de vrijheidsbeneming ter uitvoering van het bevel tot medebrenging; het
bevel tot aanhouding dat tijdens die periode van vierentwintig uur tegen de verdachte wordt uitgevaardigd en aan hem

schending van de artikelen 8, 18, § 1, 21,
§ 1, van de wet dd. 20 juli 1990 op de Voorlopige Hechtenis en artikel 5 van het
E.V.R.M.;
A. Aangezien het bevel tot aanhouding;
uitgevaardigd door Onderzoeksrechter Calewaert te Brussel, gold als titel van vrijheidsberoving voor vijf dagen, te rekenen
vartaf zijn tenuitvoerlegging op 29 juli 1997;
dat indieri irien de voorlopige hechtenis wil
laten voortduren, v66r het verstrijken van
deze termijn een beschikking van de Raadkamer moet tussenkomen die op gemotiveerde wijze en na de verdachte en zijn
raadsman te hebben gehoord, besluit tot
het handhaven van de voorlopige hechtenis (art. 21, § 1); dat de Raa:dkamer van het
arrondissement Brussel dd. 31 juli 1997 een
beschikking tot outlasting verleende en niet
op gemotiveerde wijze besloot tot handhaving van de voorlopige h!'!chtenis; dat evenmin eeri andere hescliikking van de Raadkamer tussenkwam binnen de vijf dagen te
rekenen vanaf de tenuitvoerlegging van het
bevel tot aanhouding uitgevaardigd door
(1) Raadpl. Cass., 15 april1987, A.R. nr. 5765
(A.C., 1986-87, nr. 492); 3jan. 1990,A.R. nr. 7937

(ibid., 1989-90, nr. 267), en 29 april1997, A.R. nr.
P.97.524.N, supra, nr. 207.
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Onderzoeksrechter Calewaert te Brussel zodat concluant in vrijheid diende te worden gesteld; dat het immers aan de Raadkamer toekomt om binnen voormelde
termijn te oordelen over het voortduren van
de voorlopige hechtenis; dat derhalve artikel 21, § 1, van de Wet op de Voorlopige
Hechtenis werd geschonden;
B. Aangezien de Raadkamer van het arrondissement Rrussel dd. 31 juli 1997 niet
op gemotiveerde wijze besloot tot handhaving van de voorlopige hechtenis; dat de
Procureur des Konings geen hoger beroep
aantekende tegen deze beschikking; dat
concluant op 31 juli 1997 voor de Raadkamer van het arrondissement Brussel de
middelen i.v.m. zijn effectieve invrijheidstelling niet naar voren kon brengen en
concluant evenmin effectiefin vrijheid werd
gesteld; dat bijgevolg de rechten van de verdediging van concluant werden geschonden;
C. Aangezien Onderzoeksrechter Van
Damme te Mechelen op 30 juli 1997 een bevel tot medebrenging uitvaardigde dat aan
concluant werd betekend op 31 juli 1997;
dat artikel 8, al. 2, van de Wet dd. 20 juli
1990 voorziet dat het bevel tot medebrenging moet betekend worden binnen de
vierentwintig uren te rekenen vanaf de effectieve vrijheidsbeneming, zoniet moet de
betrokkene in vrijheid worden gesteld; dat
concluant reeds van zijn vrijheid was beroofd op maandag 28 juli 1997 om 14.00
uur, zodat het bevel tot medebrenging op
onregelmatige wijze werd betekend; dat
conclual).t bijgevolg op basis van een onrechtmatig bevel tot medebrenging uit de
strafinrichting van Vorst werd gehaald om
hem onder dwang voor Onderzoeksrechter Van Damme te Mechelen te brengen;
dat bijgevolg artikel 8, § 2, van de Wet op
de Voorlopige Hechtenis werd geschonden;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat onderzoeksrechter Calewaert te Brussel, die op 29 juli 1997
ten laste va:ri eiser een bevel tot aanhouding had verleend, bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van
31 juli 1997 werd ontlast, nadat de
procureur des Konings te Mechelen
zich bereid had verklaard zich verder met de zaak te gelasten; dat op 31
juli 1997, te 11.40 uur, een bevel tot

763

medebrenging verleend door onderzoeksrechter Van Damme te Mechelen aan eiser werd betekend, gevolgd
door een bevel tot aanhouding, verleend op 1 augustus 1997 en dezelfde
dag te 11.39 uur aan eiser betekend;
dat de voorlopige hechtenis van eiser bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen van 5 augustus
1997 wordt gehandhaafd;
Wat betreft de onderdelen A, Ben
C:
Overwegende dat krachtens artikel21, § 1, Voorlopige Hechteniswet,
het bevel tot aanhouding verleend door
de onderzoeksrechter geldig is voor een
termijn van ten hoogste vijf dagen, te
rekenen van zijn tenuitvoerlegging, en
de raadkamer v66r het verstrijken van
die termijn beslist of de voorlopige
hechtenis gehandhaafd moet blijven;
Dat uit deze bepaling volgt dat in afwachting van de beslissing van de
raadkamer, te nemen v66r het verstrijken van vermelde termijn, de verdachte op grond alleen van het bevel
tot aanhouding zich wettig in staat
van voorlopige hechtenis bevindt;
Overwegende dat wanneer de onderzoeksrechter die het bevel tot aanhouding heeft afgeleverd, nadien territoriaal onbevoegd blijkt te zijn of als
het belang van een goede reclitsbedeling vereist dat het onderzoek in een
ander arrondissement wordt voortgezet, de raadkamer een beschikking tot
outlasting verleent waardoor de titel
van voorlopige hechtenis in het oorspronkelijke arrondissement komt te
vervallen;
Dat dienvolgens geen grond bestaat
tot handhaving van deze voorlopige
hechtenis;
Overwegende evenwel dat het bevel tot medebrenging dat verleend
wordt door de onderzoeksrechter van
het andere arrondissement en dat zonder verwijl na de beschikking tot antlasting wordt betekend en uitgevoerd,
een periode van vrijheidsbeneming
dekt van hoogstens vierentwintig uren,
te rekenen van de vrijheidsbeneming
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ter uitvoering van dit bevel; dat het
bevel tot aanhouding dat binnen deze
termijn tegen de verdachte verleend
wordt en aan hem betekend, een autonome titel van voorlopige hechtenis vormt, welke titel overeenkomstig artikel 21, § 1, eerst binnen een
nieuwe termijn van vijf dagen door de
raadkamer van het andere arrondissement moet worden gehandhaafd;
Dat de omstandigheid dat de verdachte om reden van de beslissing tot
outlasting niet vermag de raadkamer van het oorspronkelijke arrondissement om zijn invrijheidstelling te
verzoeken, geen miskenning van zijn
recht van verdediging oplevert;
Overwegende dat uit het hierboven uiteengezette procedureverloop
blijkt dat eiser wettig in voorlopige
hechtenis verbleef en thans nog verblijft, enerzijds, van 29 juli 1997 tot 31
juli 1997 krachtens het door onderzoeksrechter Calewaert verleende bevel tot aanhouding dat, zonder noodzaak tot verdere handhaving van de
voorlopige hechtenis, is komen te vervallen door de beschikking tot outlasting van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
anderzijds, vanaf 1 augustus 1997 door
het bevel tot aanhouding afgeleverd
door onderzoeksrechter Van Damme te
Mechelen, na tijdige betekening op 31
juli 1997 van het bevel tot medebrenging;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe 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.
25 augustus 1997 - Vakantiekamer Voorzitter : de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h.

Nr. 326

Spreutels, advocaat-generaal - Advocaat : mr. E. Bertels, Mechelen.

Nr. 326
2e KAMER- 2 september 1997

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AFSTAND- BURGERLLJKE RECHTSVORDERlNGADVOCAAT- GEEN LID VAN DE BALlE BIJ HET
HOF VAN CASSATIE -AFWEZIGHEID BIJZONDERE VOLMACHT- GELDIGHEID.

Op de afstand van de voorziening in cassatie, ingesteld door de burgerlijke partij tegen een beslissing, waarbij haar eis
geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, en
gedaan door een advocaat, van wie niet
blijkt dat hij houder is van een bijzondere volmacht en die geen advocaat is bij
het Hof van Cassatie, wordt geen acht geslagen daar de afstand van de voorziening in dat geval gelijkstaat met een afstand van rechtsvordering. (Art. 6 wet 16
feb. 1961; artt. 420bis en 425 Sv.)
(VLAAMS GEWEST T. VAN STEENKISTE)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1632.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1996 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het hof van beroep de burgerlijke rechtsvordering
van eiser ongegrond verklaart;
Overwegende dat mr. C. Decordier,
advocaat bij de balie te Gent, bij brief
ter griffie van het Hof ontvangen op 4
februari 1997, namens eiser verklaart
afstand te doen van de voorziening;
Overwegende dat het Hof geen acht
slaat op de afstand gedaan door een
advocaat, van wie niet blijkt dat hij
houder is van een bijzondere volmacht
en die geen advocaat is bij het Hof van
Cassatie, van een voorziening door de
burgerlijke partij ingesteld tegen een
beslissing waarbij haar eis geheel of
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gedeeltelijk wordt afgewezen, daar de
afstand van de voorziening in dit geval gelijkstaat met een afstand van
rechtsvordering;
·
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiser, burgerlijke partij, werd betekend
aan de verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 september 1997 - 2• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Halleweyn, advocaat-generaal met
opdracht -Advocaat: mr. C. Decordier,
Gent.

Nr. 327
2• KAMER- 2 september 1997
1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENAFSTAND- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VOORWAARDE- GEEN EINDBESLISSINGVOORWAARDE NIET VOLDAAN- GEVOLG.

2° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -INCIDENTEEL BEROEP- \)NTSTENTENIS VAN
HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o Op de voorwaardelijk geformuleerde af-

stand van de voorziening in cassatie door
de vrijwillig tussenkomende partij, waarvan de voorwaarde erop gebaseerd is dat
het bestreden arrest geen eindbeslissing
inhoudt in de zin van art. 416 Sv. waardoor het cassatieberoep voorbarig is,
wordt geen acht geslagen, zo uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de appelrechters, hoewel ze de
zaak, waarin tevens andere partijen betrokken zijn, terug verwijzen naar de eerste rechter, ten aanzien van het geschil
waarin de vrijwillig tussenkomende partij betrokken is, niets aanhouden om verder te beslissen zodat ten aanzien van
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deze partij de bestreden beslissing wel degelijk als eindbeslissing in de zin van
voornoemd artikel dient te worden aanzien. (Art. 416 Sv.; art. 6 wet 16 feb.
1961.)
2° Zo blijkt dat een partij geen principaal
beroep instelde tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis, is het tegen deze partij als incidenteel bestempeld beroep niet
ontvankelijk. (Art. 203, § 4, Sv.)
(GEMEENSCHAPPELIJKMOTORWAARBORGFONDS
T. PIERSSENS)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1093.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
1. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de eerste verweerster en van de derde verweerder tegen eiser :
Overwegende dat mr. Rene Biitzler, advocaat bij het Hofvan Cassatie, bij akte ter gri:ffie van het Hof
neergelegd op 12 augustus 1997, verklaart uit naam van eiser, vrijwillig
tussengekomen partij, afstand met berusting te doen van de voorziening;
2. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van tweede verweerder:
Over de afstand :
Overwegende dat mr. Rene Biitzler, advocaat bij het Hofvan Cassatie, bij akte ter gri:ffie van het Hof
neergelegd op 12 augustus 1997, verklaart uit naam van eiser, vrijwillig
tussengekomen partij, afstand zonder berusting te doen van de voorziening, in zoverre "geen eindbeslissing
voorligt in de zin van artikel 416 Wethoek StrafVordering en het cassatieberoep op dit vlak voorbarig is, nu de
appelrechters de zaak naar de eerste
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rechter verzenden 'voor verdere afhandeling der burgerrechtelijke belangen na beeindiging van de medische expertise"';
Overwegende dat de tweede verweerder bij de eerste rechter alleen
schadeloosstelling heeft gevorderd van
Paul Taeymans, beklaagde, wegens
schade toegebracht aan de lichte
vrachtwageh van de tweede verweerder en wegens gebruiksderving;
Dat de eerste rechter hiervoor aileen beklaagde, die hierin heeft berust wat de burgerlijke rechtsvordering betreft bij ontstentenis van tijdig
hoger beroep, tot definitieve schadeloosstelling heeft veroordeeld;
Overwegende dat eiser, die niet tot
betaling aan de tweede verweerder
werd veroordeeld, hoger beroep heeft
ingesteld tegen de beslissing van de
eerste rechter, "en dit tegen al de beschikkingen haar aanbelangende",
mitsdien niet tegen de tweede verweerder bij ontstentenis van enig belang;
·
Overwegende dat de tweede verweerder, bij conclusie van 29 mei 1997,
incidenteel hoger beroep heeft ingesteld, ertoe strekkende niet alleen de
veroordeling van beklaagde te bekomen tot het betalen van hogere schadeloosstelling maar ook - en voor het
eerst in hoger beroep - veroordeling
van eiser tot het betalen van schadeloosstelling;
Dat de appelrechters dit laatste incidenteel hoger beroep ontvankelijk en
gegrond verklaren en eiser veroordelen om aan de tweede verweerder de
gevorderde schadeloosstelling te betalen;
Dat de rechters hierbij niets aanhouden om verder over te beslissen;
dat in de context van het bestreden ar~
rest de terugzending naar de eerste
rechter alleen de burgerlijke rechtsvorderingen van de eerste en de derde
verweerders betreft;
Dat de bestreden beslissing een
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering en
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er geen gtond is om akte te verlenen
van de afstand;
Over het middel :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 66, 67 en 203,
§ 4, van het Wetboek van Strafvordering,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
79, § 2, en 80, inzonderheid § 1, laatste lid,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen,
zoals van toepassing na de wijziging en de
hernummering door de artikelen 29 en 30
van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot wijziging van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, 14 en 17, § 1,
sub 2", en § 2, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van toepassing na de
wijziging bij de artikelen 11 en 13 van het
koninklijk besluit van 23 oktober 1995 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 16
december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen,
en van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing het door de burgerlijke partij De Belder ingestelde incidenteel hoger
beroep ontvankelijk en gegro:p.d verklaren en dienvolgens eiser in solidum met de
heer Taeymans veroordelen tot betaling van
123.713 frank aan deze burgerlijke partij, meer de intresten en de kosten,
terwijl, eerste onderdeel, de benadeelde
van een misdrijf krachtens artikel 66 van
het Wetboek van Strafvordering zich burgerlijke partij kan stellen door hetzij een
uitdrukkelijke verklaring afte leggen, hetzij een conclusie in te dienen waarin schadevergoeding wordt gevorderd; de burgerlijke partij De Belder te dezen een conclusie
indiende waarin - blijkens een handgeschreven toevoeging - tevens de veroprdeling van eiser werd gevorderd; de door
de burgerlijke partij aangesproken procespartij evenwel de gelegenheid moet worden· geboden om zich nopens de ingestelde
burgerlijke vordering te verweren; uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser de gelegenhe:id
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kreeg om zich in boger beroep te verweren omtrent de door de burgerlijke partij De
Belder tegen hem ingestelde burgerlijke
vordering, nu blijkens het proces-v.erbaal
van de terechtzitting van 29 me1 1997
slechts akte werd verleend van het door de
burgerlijke partij De Belder ingestelde incidenteel beroep, zonder dat werd vermeld dat deze de burgerlijke partij tevens
een vordering tegen eiser richtte; uit de loutere omstandigheid dat op de terechtzitting van 29 mei 1997 namens de burgerlijke partij De Belder een "schadenota"
werd ingediend waarin - blijkens een
handgeschreven toevoeging - tevens de
veroordeling van eiser werd gevorderd, weliswaar kan worden afgeleid dat de heer De
Belder zich burgerlijke partij tegen eiser
stelde doch niet dat eiser zich hieromtrent heeft kunnen verweren; nergens uit
blijkt dat de bewuste "schadenota", me~ inbegrip van de handgeschreven toevoegmg,
aan eiser ter kennis werd gebracht, noch
dat de appelrechters n.a.v. de indiening ervan aan eiser zouden hebben meegedeeld
dat de burgerlijke vordering tevens te~en
hem was gericht; de heer De Belder ziChzelf blijkens de aanhef van zijn genoemde
"schadenota" overigens slechts als burgerlijke partij "tegen de heer Taeymans" aandiende en eiser hierbij niet eens werd vermeld; aldus niet blijkt dat eiser zijn recht
van verdediging dienaangaande voor de
feitenrechter heeft kunnen uitoefenen; het
bestreden arrest hieromtrent voorts tegenstrijdige motieven bevat, nu de appelrechters, enerzijds in de aanhefvan het bestreden arrest de burgerlijke partij De
Belder omschrijven als "burgerlijke partij ( ... ) sub 1 tegen verdachte" en niet als
een burgerlijke vordering van de heer De
Belder tegen eiser ontvankelijk en gegrond
verklaren (negende blad van het aangevochten arrest);

zodat de appelrechters, door de vordering van de burgerlijke partij De Belder tegen eiser ontvankelijk en gegrond te verklaren zonder dat blijkt dat eiser zich
dienaa~gaande heeft kunnen verdedigen,
eisers recht van verdediging miskennen
(schending van artikel 66 van het Wethoek van Strafvordering en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging
van het recht van verdediging), en voorts,
door enerzijds te stellen dat de burgerlijke partij De Belder zich slechts tegen de
heer Taeymans burgerlijke partij heeft gesteld en anderzijds de burgerlijke vord~
ring van de heer De Belder ook tegen eiser ontvankelijk en gegrond te verklaren,
tegenstrijdig statueren en hun beslissing

-

-----------
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dienvolgens niet regelmatig met redenen
omkleden (schending van artikel149 van
de Grondwet);
en terwijl een procespartij slechts op een
ontvankelijke wijze incidenteel hoger beroep kan aantekenen tegen de beslissing
nopens de burgerlijke vordering, wanneer
zij gei:ntimeerde is op het principaal boger beroep dat werd aangetekend door degene tegen wie het incidenteel hoger beroep wordt gericht; incidenteel beroep,
overeenkomstig artikel 203, § 4, van het
Wetboek van Strafvordering, immers
slechts kan worden ingesteld wanneer de
burgerlijke rechtsvordering gebracht wordt
voor de rechter in boger beroep; te dezen
niet werd betwist dat er tussen de burgerlijke partij De Belder en eiser in eerste aanleg geen vordel'i?-g aanhangig was; het d?or
eiser op 30 apnl1997 aangetekende prmcipaal boger beroep dienvolgens, bij gebrek aan belang, onontvankelijk was in zoverre het was gericht tegen de burgerlij.ke
partij De Belder, nu de beroepen beschikking van 2~ april1997 nope~~ de bu~~er
lijke vordermg van de burgerhJke partlJ De
Belder geen beslissing bevatte ten laste van
eiser; de burgerlijke partij De B~lde;r, b~~j
kens de handgeschreven toevoegmg m ZIJn
op de terechtzitting '::'ln .?9 ~ei 199? i~
gediende "schadenota , biJ WIJZe van mcidenteel boger beroep de "solidaire" veroordeling van eiser en de heer Taeymans
vorderde; dit incidenteel beroep t.o.v. eiser niet ontvankelijk kon worden verklaard,
nu eiser geen ontvankelijk hoofdberoep tegen de burgerlijke partij De Belder had in~
gesteld, zcidat d~. appelrechters het ~oor .de
burgerlijke partiJ De Belder tegen e1ser mgestelde incidenteel hoger beroep ten onrechte ontvankelijk verklaarden, nu eiser
niet op een ontvankelijke wijze principaal boger beroep tegen deze ~urgerlijke
partij had aangetekend (schendmg van artikel 203, § 4, van het Wetboek van Strafvordering);
en terwijl de benadeelde van een misdrijf zich overeenkomstig artikel 67 van het
Wetboek van Strafvordering burgerlijke
partij kan stellen in elke stand van het geding tot de sluiting van de debatten in eerste ~anleg; een burgerlijke-partijstelling
niet voor het eerst in hoger beroep kan worden verricht· het strafgerecht krachtens artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van StrafVordering overigens onbevoegd is om kennis te nemen van een
vordering tot vergoeding van ~e ~Q\)r een
misdrijfveroorzaakte schade, md1en er op
het ogenblik dat deze rechtsvordering voor
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dit gerecht is gebracht, reeds een eindbeslissing op de strafvordering voorligt; de
door de burgerlijke partij De Belder tegen eiser ingestelde burgerlijke vordering nog niet was ingesteld op het ogenblik dat in de beroepen beschikking dd. 22
april1997 reeds uitspraak was gedaan nopens de strafvordering; de burgerlijke partij De Belder, blijkens de handgeschreven
toevoeging in zijn op de terechtzitting van
29 mei 1997 ingediende "schadenota", zich
voor het eerst in hager beroep burgerlijke
partij tegen eiser stelde; deze burgerlijkepartijstelling onontvankelijk is, zodat de
appelrechters ten onrechte de burgerlijkepartijstelling van de heer De Belder tegen eiser ontvankelijk verklaren (scherrding van de artikelen 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en
67 van het Wetboek van Strafvordering);

en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, in beginsel slechts de daders van een onrechtmatige daad gehouden
zijn tot de vergoeding van de schade; eiser krachtens artikel 79, § 2, van de wet
van 9 juli 1975 slechts gehouden is tot de
vergoeding van de schade die door een motorvoertuig werd veroorzaakt, in de gevallen bepaald in artikel 80 van diezelfde wet;
de regels i.v.m. de vergoedingsplicht van eiser de openbare orde aanbelangen; het aangehaalde artikel 80 niet toelaat dat eiser de
materiele schade van de eigenaar van een
voertuig dat een ongeval veroorzaakte, zou
vergoeden, wanneer de eigenaar van het
voertuig door het ongeval geen lichamelijke letsels opliep en er voorts geen sprake
is van een "toevallig feit" waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat en waardoor geen enkele verzekeringsonderneming
verplicht is tot vergoeding; blijkens artikel80, § 1, laatste lid, van de wet van 9 juli
1975 en de artikelen 14 en 17, § 1, sub 2",
en § 2, van het koninklijk besluit van 16
december 1981, integendeel uitdrukkelijk wordt voorgeschreven dat eiser in een
dergelijk geval niet tot vergoeding van de
schade gehouden is; te dezen uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan
blijkt dat de burgerlijke partij De Belder
slechts de vergoeding van de stoffelijke
schade aan zijn voertuig vorderde, en zelf
geen lichamelijke schade heeft geleden; de
heer De Belder blijkens zijn op de terechtzitting van 29 mei 1997 ingediende
"schadenota" immers slechts de vergoeding van materiele schade vorderde, nl.
voor de herstellingskosten en de gebruiks-
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derving van zijn wagen; voorts uit het bestreden arrest blijkt dat het door de heer
Taeymans veroorzaakte ongeval niet te wijten was aan een "toevallig feit" waardoor
hij, als de bestuurder van het voertuig dat
het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit zou
gaan en waardoor geen enkele
verzekeringsonderneming tot vergoeding
verplicht zou zijn; de heer Taeymans door
de appelrechters integendeel immers werd
veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de burgerlijke partij De Belder wegens de aan deze laatste veroorzaakte schade; eiser dienvolgens ten
onrechte werd veroordeeld om de materiele schade van de burgerlijke partij De
Belder te vergoeden, zodat de appelrechters
de burgerlijke-partijstelling van de heer De
Belder tegen eiser ten onrechte gegrond
verklaren (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 79, §
2, en 80, inzonderheid § 1, laatste lid, van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van toepassing na de wijziging en de
hernummering door de artikelen 29 en 30
van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot wijziging van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, 14 en 17, § 1,
sub 2", en § 2, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van toepassing na de
wijziging bij de artikelen 11 en 13 van het
koninklijk besluit van 23 oktober 1995 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 16
december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen) :

Overwegende dat tegen de tweede
verweerder geen principaal hoger beroep werd aangetekend;
Dat de tweede verweerder derhalve
geen ontvankelijk incidenteel hoger beroep vermocht in te stellen tegen eiser;
Dat het middel in zoverre gegrond

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van de overige onderdelen van het door eiser
aangevoerde middel, verleent akte van
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de afstanden wat betreft de burgerlijke rechtsvorderingen van de eerste en de derde verweerders; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerder Michel De Belder; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in twee
derde en de tweede verweerder in een
derde van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
2 september 1997 - 2° kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Hont- Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaat : mr.

Butzler.
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(G... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0963.N)

HET HOF;- Gelet op het door eiser aan het "Hof van cassatie,
vakantiekamer en kortgedingen bij de
griffie" gerichte verzoekschrift, dat is
gedagtekend 4 juli 1997 en dat op 8
juli 1997 op de griffie van het Hof is
ingekomen;
Overwegende dat blijkens het verzoekschrift eiser verklaart cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing die de commissie tot bescherming
van de maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Vorst op 3 juli 1997 gewezen heeft;

STRAFZAKEN VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP
EN VERMELDINGEN- BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ- VOORZIENING IN CASSATIE
BIJ BRIEF INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID.

Overwegende dat uit de bepalingen van de wet van 25 juli 1893 betre:ffende de aantekening van beroep of
van voorziening in cassatie van
gevangenzittende of ge'interneerde personen blijkt dat in de bij de wet tot bescherming van de maatschappij voorziene inrichtingen, de personen die,
zoals te dezen, erin gei:nterneerd zijn,
hun verklaringen van voorziening in
cassatie in strafzaken doen aan de bestuurders van die inrichtingen of aan
hun gemachtigde;

2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- ALLERLEI- CASSATIEBEROEP

Overwegende dat voornoemde bij de
wet voorgeschreven rechtsvormen substantieel zijn;
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2° KAMER- 3 september 1997

1o CASSATIEBEROEP -

- VORMEN - VOORZIENING IN CASSATIE BIJ
BRIEF INGESTELD- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie-

beroep, dat door een gei"nterneerde in een
inrichting tot bescherming van de maatschappij tegen een beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij is gericht, wanneer de verklaring
van voorziening niet is gedaan aan de bestuurder van die inrichting of aan zijn gemachtigde (1). (Art. 1 wet 25 juli 1893.)
(1) Cass., 21 nov. 1984, A.R. nr. 3893 (A. C.,
1984-85, nr. 186), en 29 okt. 1991, A.R. nr. 5993
(ibid., 1991-92, nr. 119).

Overwegende dat eiser cassatieberoep heeft ingesteld bij een aan het
Hof gerichte brief, zodat het niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
3 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-

generaal.
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2" KAMER- 3 september 1997

1° HERHALING -

WETTELIJKE HERHALING- BEGRIP- OMSTANDIGHEID EIGEN AAN
DE PLEGER VAN HET MISDRIJF- INVLOED OP
DE STRAF.

2° HERHALING -

WETTELIJKE HERHALING- VERWIJZINGSBESCHIKKING- BEROEPEN VONNIS - VERMELDING- HOF VAN BEROEP- EENSTEMMIGHEID.

so

HOGER

BEROEP

-

STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- WETTELIJKE HERHALING- HOF VAN BEROEPEENSTEMMIGHEID.

1o De wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de tenlasteleggingen waarop de

strafvordering betrekking heeft, maar
slechts een persoonlijke omstandigheid, eigen aan de pleger van de misdrijven, die
alleen van invloed kan zijn op de straf(l).
2° en so Naar recht verantwoord is de beslissing van het hof van beroep, dat de
strafmet eenparigheid van stemmen verzwaart op grand van wettelijke herhaling, die noch in de verwijzingsbeschikking van de raadkamer noch in
het beroepen vonnis is vermeld (2), zonder aan te geven dat het hof van beroep
met eenparigheid van stemmen over die
omstandigheid uitspraak heeft gedaan,
nu de beklaagde de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de stukken waaruit zij blijkt. (Art. 21lbis Sv.)
(TASKIRAN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.108S.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel, gesteld als volgt:
(1) Zie Cass., 20 aug. 1964 (Bull. en Pas., 1964,
I, 1188), en 14 dec. 1964 (ibid., 1965, I, 374).
(2) Zie Cass., 15 juli 1997, A.R. nr. P.97.0805.F
(supra, nr. 316).
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"doordat het bestreden arrest in zijn motivering preciseert dat verzoeker 'verkeert
in staat van algemene herhaling, die bleek
uit een eensluidende uitgifte van het conform verklaarde en in kracht van gewijsde
gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van 20 februari 1995,
waarvan de verdediging inzage heeft kunnen nemen, en waarbij (eiser) wegens twee
diefstallen door middel van geweld onder
meer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, waarvan de
helft met uitstel',
terwijl het arrest van het hof (van beroep), nu het beslist dat verzoeker in staat
van wettelijke herhaling verkeert, (eisers) toestand verzwaart, in vergelijking
met het beroepen vonnis, dat de verzwarende omstandigheid van wettelijke herhaling niet in aanmerking genomen had;
het bestreden arrest niet preciseert dat het
hof (van beroep) eenstemmig uitspraak
heeft gedaan over de verzwarende omstandigheid van herhaling; het bestreden arrest aldus niet wettig met redenen is omkleed":

Overwegende dat eiser, bij de op 19
december 1996 door de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi gewezen beschikking, ilaar
de correctionele rechtbank verwezen is
wegens gecorrectionaliseerde misdaden, na aanneming van verzachtende
omstandigheden, en wegens wanbedrijven; dat alle misdrijven zijn gepleegd tussen 19 september en 26 oktober 1996;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank hem vrijgesproken heeft
van een hem ten laste gelegde misdaad (tenlastelegging I A) en hem wegens de overige tenlasteleggingen samen, waarvan een anders is
omschreven, veroordeeld heeft tot een
gevangenisstraf van een jaar;
Overwegende dat noch de beschikking van de raadkamer, noch het vo:rinis van de correctionele rechtbank vermelden dat eiser in staat van
wettelijke herhaling verkeert;
Overwegende dat het hof van beroep dat vonnis op het door het openbaar ministerie ertegen irigestelde hoger beroep bevestigt, maar enkele
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wijzigingen erin aanbrengt, waaronder de eenstemmig aangebrachte wijzigingen dat de tenlastelegging I A bewezen verklaard wordt en dat de voor
alle misdrijven tezamen opgelegde gevangenisstraf op drie jaar wordt gebracht;
Dat de appelrechters die straf onder meer hebben verantwoord door het
feit dat eiser "verkeert in staat van algemene herhaling, die blijkt uit een
eensluidende uitgifte van het conform verklaarde en in kracht van gewijsde gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van 20
februari 1995, waarvan de verdediging inzage heeft kunnen nemen (zie
inlegmap 'identiteit en gerechtelijk
verleden'), en waarbij (eiser) wegens
twee diefstallen door middel van geweld is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, waarvan de helft met uitstel";
Dat het hofvan beroep, nu het, aldus, aan de hand van een eensluidende uitgifte van het op 20 februari
1995 gewezen en in kracht van gewijsde gegane vonnis, de wettelijke
herhaling die geen bestanddeel is van
de tenlasteleggingen waarop de strafvordering betrekking heeft, maar
slechts een persoonlijke omstandigheid, eigen aan de pleger van de misdrijven, is die aileen van invloed kan
zijn op de straf, in aanmerking neemt,
en nu het de voornoemde straf eenstemmig verzwaart, zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEile 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.
3 S!iJptember 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fischer- Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M.
Bouchat, Charleroi.
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KAMER-

4 september 1997

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- RECHTSMACHT- TAAK
VAN DE RECHTER- BEPALING VAN DE TOEPASSELIJKE RECHTSREGEL- RECHT VAN VERDEDIGING.

zo

RECHT VAN VERDEDIGING -BURGERLIJKE ZAKEN- TAAK VAN DE RECHTERAFWIJZING VAN EEN VORDERING- DOOR PARTIJEN NIET TOT STAVING AANGEVOERDE FE ITEN.

1oen zo De rechter, die tot taak heeft op de
hem voorgelegde feiten de geldende rechtsregels toe te passen, miskent het recht van
verdediging als hi) daarbij, zonder het debat te heropenen, de feiten aanvult die nodig zijn om een rechtsregel toe te passen (1). (Algemeen beginsel inzake het
recht van verdediging.)
(MITHRA B.V:B.A. T. WIJNHANDEL ATLANTIC B.V.
IN VEREFFENING)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0096.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1993 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1615 van het
Burgerlijk Wetboek, 39, 41,l,b, 43 en 51
van de bijlage bij bet Verdrag van 1 juli
1964 houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken, goedgekeurd bij wet
van 15 juli 1970, en van het algemeen
(1) Cass., 29 feb. 1980 (A. C., 1979-80, ni-. 412);
zie oak Cass., 11 juni 1992, A.R. nr. 9281 (ibid.,
1991-92, ni. 532).
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rechtsbeginsel betre:ffende de eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat het hof van beroep eiseres' tegenvordering ongegrond verklaart, na o.m.
te hebben vastgesteld "dat partijen niet
naar de toepasselijke wetgeving inzake internationale koop van roerende lichamelijke zaken verwijzen" (p. 5, in fine), op
grond:
"(. .. ) dat, in de meest ondergeschikte orde,
(verweerders) doen gelden dat nu (eiseres) het certificaat van oorsprong niet heeft
meegedeeld, zij in haar leveringsplicht tekort kwam en de koop ten laste van (eiseres) moet worden ontbonden;
(. .. ) dat de orderbevestiging van 14 april
1983 naar ca 70.000 liter likeurwijn met
"oorsprongscertificaat" verwijst en (eiseres) dit order aanvaardde;
(. .. ) dat (eiseres) thans inroept dat voor
likeurwijnen geen certificaat van oorsprong
zoals voor port kan worden bekomen en
meent aan haar verplichting te hebben voldaan door de bij de lading gevoegde
vervoerdocumenten, waaruit het land van
oorsprong kan worden afgeleid;
(. .. ) dat door een certificaat van oorsprong
te eisen, Altantic een van de gebruikelijke vervoerdocumenten en van de factuur onderscheiden certificaat beoogde;
(. .. ) dat de voorgebrachte documenten enkel naar import uit Spanje verwijzen zonder evenwel de oorsprong van likeurwijn
toe te lichten; dat nergens wordt vermeld
dat het om Spaanse likeurwijn gaat;
dat, gelet op de bedongen prijs en het uitdrukkelijke verzoek om het certificaat van
oorsprong te laten geworden, Atlantic hieraan een essentieel belang hechtte;
dat ongeacht de onderliggende bedoeling van de contractpartner, (eiseres) zich
verbond om likeurwijn met het certificaat van oorsprong te leveren en zij hieraan niet voldeed; dat inzoverre voor likeurwijn niet eenzelfde certificaat van oorsprong
als dit voor port kan worden bekomen, (eiseres) verplicht was Atlantic hierover in te
lichten doch dit evenmin deed;
(. .. ) dat in toepassing van art. 51 en art.
41, b van het voormelde verdrag van 1 juli
1964 eerste (verweerder) gerechtigd is om
de ontbinding van de koop ten laste van (eiseres) te vorderen; dat deze vordering gegrond is;
(. .. ) dat eveneens in toepassing van art.
1615 B.W. (eiseres) verplicht was de likeurwijn met haar toebehoren, te dezen het certificaat van oorsprong, te leveren; dat de begane tekortkoming ernstig is en eveneens
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de ontbinding van de koop ten laste van (eiseres) verantwoordt;
(. .. ) dat ingevolge de ontbinding van de
koop het door (eiseres) gevorderd bedrag
van 249.254 H fl. ongegrond is;
dat hieruit volgt dat (eiseres) evenmin
kan aanspraak maken op de vervoer- en
stockagekosten van deze lading, bepaald op
78.060 fr. en dit gevorderd bedrag ongegrond is",
terwi,jl, eerste onderdeel, de rechter weliswaar tot taak heeft de geldende rechtsregels toe te passen, maar daarbij ook het
recht van verdediging in acht moet nemen; geen partij opwierp - zoals in het arrest zelfwordt vastgesteld- dat ter zake
het verdrag van 1 juli 1964 houdende een
eenvormige wet inzake de internationale
koop van roerende lichamelijke zaken
moest worden toegepast; het hof van beroep, door eiseres' tegenvordering als ongegrond af te wijzen bij toepassing van de
artikelen 51 en 41, b, van de bijlage bij
voormeld verdrag bepaalde mogelijkheid
voor de koper om de ontbinding van de
koop ten laste van de verkoper te vorderen, eiseres niet de gelegenheid heeft gegeven dit middel te betwisten, o.m. om de
redenen vermeld in het tweede onderdeel,
zodat het hof van beroep aldus eiseres'
recht van verdediging heeft geschonden
(schending van voormeld algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, luidens artikel 51 van
de bijlage bij voormeld verdrag van 1 juli
1964 de koper, indien de verkoper documenten afgeeft die niet beantwoorden aan
hetgeen hij moest afgeven, de in de artikelen 41 tot 49 bedoelde rechten heeft; artikel 4l.l.b het recht van de koper op de
ontbinding van de overeenkomst doet afhangen van de voorwaarde dat hij 'bij de
verkoper op regelmatige wijze heeft geprotesteerd terzake van een afwijking' en artikel 43 uitdrukkelijk bepaalt dat de koper dit recht verliest indien hij daarvan niet
gebruik maakt op korte termijn 'nadat hij
ter zake van de afwijking heeft geprotesteerd'; in artikel39 ten slotte de voorwaarden worden vermeld waaronder de koper
gerechtigd is om zich erop te beroepen dat
de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, a.m. dat de koper 'op korte termijn nadat hij de afwijking heeft ontdekt
of had moeten ontdekken bij de verkoper
terzake protesteert' en alleszins binnen een
termijn van twee jaar te rekenen van de afgifte van de zaak, tenzij ingevolge de overeenkomst voor de afwezigheid van de afwijking gedurende een langere termijn
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·wordt ingestaan, alsmede dat hij de aard
van de afwijking duidelijk moet aangeven; in het arrest nergens wordt vastgesteld dat de koper, overeenkomstig de voorschriften van voormelde bepalingen,
betreffende de levering van een certificaat van oorsprong, op regelmatige wijze
heeft geprotesteerd bij eiseres, derwijze dat
de vordering tot ontbinding niet wettig gegrond kan worden verklaard; het feit dat eiseres eveneens bij toepassing van artikel
1615 van het Burgerlijk Wetboek verplicht
was de likeurwijn met een certificaat van
oorsprong te leveren en de tekortkoming
van eiseres ernstig was, hieraan geen afbreuk doet, aangezien voormelde verdragsregels met rechtstreekse gevolgen in de interne rechtsorde, waarin de voorwaarden
worden bepaald waaronder de koper gerechtigd was de ontbinding van de koop te
vorderen, de voorrang krijgen,
zodat het hof van beroep, op voormelde
gronden, eiseres' tegenvordering niet wettig ongegrond verklaart (schending van aile
in het middel aangeduide wets- en verdragsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter tot taak
heeft op de hem voorgelegde feiten de
geldende rechtsregels toe te passen;
Dat hij het recht van verdediging
miskent als hij daarbij zonder het debat te heropenen, de feiten die nodig
zijn om een rechtsregel toe te passen, aanvult;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de partijen niet naar de
wetgeving inzake internationale koop
verwijzen; dat uit de appelconclusies
van partijen blijkt dat zij de interne
regels van het verbintenissenrecht en
van het koop-verkooprecht aanvoerden om hun stelling te staven;
Dat het arrest ambtsha-lve--niet aileen de rechtsregel wijzigt waarop de
verweerders hun vordering lieten steunen, maar ook berust op een feit, namelijk dat het om een internationale
koop gaat, dat hoewel het mogelijk kon
worden afgeleid uit de gegevens van
het dossier dat door de partijen regelmatig kon worden besproken, door de
verweerders niet tot staving van hun
vordering was aangevoerd, en betreffende hetwelk eiseres de gelegenheid
niet had het bestaan ervan en het ver-
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band met het gevraagde te betwisten; dat het bestreden arrest derhalve
de rechten van verdediging van eiseres miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het
uitspraak doet betreffende de ontvankelijkheid van het hoger beroep, de gegrondheid van de oorspronkelijke
hoofdeis, de ontvankelijkheid en gegrondheid van de uitbreiding van de
eis van de verweerders sub 1 en sub 2
en de gegrondheid van de oorspronkelijke tegeneis ten belope van
23.055,23 Hfl.; 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.
4 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Bu.tzler en De
Gryse.
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HANDELSPRAKTIJKEN

HANDELSPRAKTIJKENWET- GEZAMENLIJKAANBODHOOFDAANBOD EN BIJKOMEND AANBOD BIJKOMEND AANBOD ZONDER VOORDEEL
VOOR DE CONSUMENT.

Het gezamenlijk aanbod dat krachtens art.
54 wet 14 juli 1991 in de regel verbaden is, is niet beperkt tot het geval dat een
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hoofdaanbod gepaard gaat met een bijkomend aanbod waaruit de consument
een voordeel haalt (1). (Wet 14 juli 1991,
art. 54.)
(GENERALE BANK N.V.
T. FEDRATIE VAN VERZEKERINGSMAKELAARS)
ARREST

CAR. nr. C.94.0098.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 54 van de wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument,
doordat het bestreden arrest beslist tot
het bestaan van een volgens artikel 54 van
vermelde wet van 14 juli 1991 verboden gezamenlijk aanbod, op grond :
"dat overeenkomstig artikel 54 NWHP,
behoudens de in de wet bepaalde uitzonderingen, er een verboden gezamelijk aanbod is wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle
andere voordelen, of titels waarmee men
die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van zelfs gelijke producten of diensten;
dat (eiseres) stelt dat er in casu geen
sprake kan zijn van gezamenlijk aanbod nu
dit veronderstelt dat aan de consument een
dubbel aanbod wordt gedaan, nl. een hoofdaanbod en een subsidiair aanbod, waarbij het tweede geldt als 'premie' of 'lokaas' voor het eerste;
dat zij immers integendeel in hoofdorde
de goedkope woonlening aanbiedt, dat het
voordeel voor de consument uitmaakt, terwijl de schuldsaldo- en brandverzekering in
subsidiaire orde wordt aangeboden en dit
haar compenserend voordeel vormt waaruit de consument geen voordeel put;
dat vooreerst dient opgemerkt dat het al
dan niet bestaan van een gezamenlijk aan(1) Op het Jitigieuze gezamenlijk aanbod (het
verkrijgen van een hypothecaire lening en het
sluiten van een schuldsaldo- en brandverzekering door bemiddeling van de kredietverlener)
was art. 6 wet 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet nag niet van toepassing.
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bod niet afhankelijk kan zijn van de subjectieve opvulling van het begrip door deze
die het aanbod doet; dat het m.a.w. niet aan
diegene die het aanbod doet kan overgelaten worden om te bepalen wat het hoofdaanbod en wat het subsidiair aanbod
vormt;
dat immers naar de consument toe bij
een dubbel aanbod het ene als het hoofdaanbod en het andere als het subsidiair
aanbod kan overkomen, terwijl in werkelijkheid, gelet op de strategie van en het
doel nagestreefd in hoofde van diegene die
het aanbod doet, de zaken totaal anders
kunnen liggen;
dat vervolgens dient aangestipt dat, ongeacht de oorsprong van artikel 54 NWHP,
de tekst zoals hij thans voorligt, niet toelaat te besluiten dat er enkel sprake kan
zijn van gezamelijk aanbod wann~er een
hoofdaanbod gepaard gaat met een subsidiair aanbod waaruit de consument zijn
voordeel put;
dat dit laatste wellicht meestal het geval zal zijn, maar dit zeker niet noodzakelijk zo hoeft te zijn;
dat er overeenkomstig de ondubbelzinnige tekst van artikel 54 NWHP gezamenlijk aanbod is, telkens wanneer de consument niet de vrije keuze gelaten wordt om
de aangeboden goederen en diensten samen dan wel afzonderlijk te verwerven;
dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat
(eiseres) uitsluitend bereid is een
'G-woonlening' aan een gunstig rentetarief toe te staan aan de kandidaat ontlener die bereid is o.m. de noodzakelijke
schuldsaldo- en brandverzekering door haar
bemiddeling af te sluiten;
dat m.a.w. de kandidaat-ontlener geen lening aan het gunstig rentetarief kan bekomen indien hij niet meteen een
schuldsaldo- en brandverzekering afsluit,
zodat de beide aangeboden diensten gebonden zijn;
dat aldus het verkrijgen van een dienst
aan gunstige voorwaarden, nl. een woonlening tegen laag rentetarief, gebonden is
aan de verkrijging van andere diensten, nl.
een schuldsaldo- en brandverzekering;
dat het ·aanbod van (eiseres) dan ook een
gezamenlijk aanbod is in de zin van artikel 54 NWHP en de eerste rechter hiervan terecht de staking heeft bevolen",
terwijl, - er slechts een door artikel 54
NWHP (zijnde de hierboven vermelde wet
van 14 juli 1991) verboden gezamenlijk
aanbod is wanneer de verkrijging van voordelen (producten, diensten, alle andere
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voordelen, of titels waarmee men die kan
verwerven) verbonden is aan de verkrijging van producten of diensten en niet telkens wanneer de consument niet de vrije
keuze gelaten wordt om de aangeboden goederen en diensten samen dan wei afzonderlijk te verwerven;
- die voordelen een bijkomend aanbod
uitmaken verbonden aan een hoofdaanbod
van produkten of diensten;
- het bestreden arrest in feite vaststelt "dat in de loop van de maand februari
1993 en met het oog op het Batibouwsalon, (eiseres) een hypothecaire lening op de
markt heeft gebracht, genaamd "GWoonlening" aan een zeer gunstige rentevoet; dat voor dit nieuw product uitgebreid reclame werd gevoerd in de media en
door een folder, verspreid langs de agentschappen van (eiseres); ... dat uit de gevoerde publiciteit blijkt dat om van dergelijke gunstige lening te kunnen genieten, de
ontlener er zich toe verbindt : (o.m.) een
schuldsaldo- en brandverzekering (afte
sluiten) door bemiddeling van (eiseres)";
- die feiten inhouden dat eiseres in
hoofdorde een gunstige woonlening aanbood en niet haar bemiddeling voor het afsluiten van een schuldsaldo- en brandverzekering;
- het bestreden arrest in elk geval ni~:Jt
concreet stelt dat eiseres in werkelijkheid in hoofdorde haar bemiddeling voor
het afsluiting van een schuldsaldo- en
brandverzekering aanbood of dat dit zo bij
de consument is overgekomen;
- eiseres in haar beroepsbesluiten gesteld had dat de voorwaarde van de bemiddeling voor het afsluiten van de verzekeringen zeker geen voordeel voor de
consument uitmaakt, maar integendeel een
last; het bestreden arrest niet concreet het
tegendeel vaststelt;
~ uit het bestreden arrest dus niet blijkt
dat eiseres voordelen verbond aan haar
hoofdaanbod, bestaande in een gunstige
woonlening, zodat het bestreden arrest,
door te beslissen dat eiseres een gezamenlijk aanbod in de zin van artikel54 van 14
juli 1991 betre:ffende de handelspraktijken
e:p. qe voorlichting en bes!!herming van de
consument heeft gedaan, dit artikel schendt
met het gevolg dat de bevestiging van het
vonnis a quo, wat de grond van de vordering van verweerster betreft, onwettig is :

producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan
verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of diensten; dat elk gezamenlijk aanbod aan de consument verricht
door een verkoper in de regel verbaden is;

Overwegende dat, krachtens artikel54 van de Wet handelspraktijken,
er gezamenlijk aanbod is, wanneer de
al dan niet kosteloze verkrijging van

1° ARBITRAGE -

Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat de wetgever gewild heeft dat bepaalde vormen van aanbod die tot gevolg hebben dat de consument de werkelijke prijs van de aangeboden
producten niet zou kunnen achterhalen, zouden worden verboden;
Dat dit artikel 54, dat verband
houdt met de informatieplicht van de
verkoper, het opgelegde verbod van gezamenlijk aanbod niet beperkt tot het
geval dat een hoofdaanbod gepaard
gaat met een bijkomend aanbod waaruit de consument een voordeel haalt;
Overwegende dat het middel dat op
de stelling berust dat krachtens artikel 54 de consument voordelen moet
halen uit het bijkomend aanbod, faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en De Gryse.
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GESCHIL ONDERWORPEN AAN ARBITRAGE- RECHTSMACHT VAN DE
RECHTER - DOOR DE WET NIET AAN ZIJN
RECHTSMACHT ONTTROKKEN GESCIDL.
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2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR·
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE)- GESCHIL DOOR DE WET NIET
AAN DE RECHTER ONTTROKKEN- OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE- RECHTSMACHT VAN
DERECHTER

3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN - ALGEMEEN - RECHTSMACHT- GESCHIL DOOR DE WET NIET AAN DE RECHTER
ONTTROKKEN- GESCHIL ONDERWORPEN AAN
ARBITRAGE.

1°, 2° en 3° De beslissing van de rechter dat
hij ondanks het arbitragebeding rechtsmacht heeft, wordt niet naar recht verantwoord door de enkele reden dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk
recht waarvan de wet de kennisneming
niet aan zijn rechtsmacht onttrekt. (Art.
1679, lid 1, Ger.W.)
(KONINKLIJKE SPORTVERENIGING CERCLE
BRUGGE V.Z.W. T. VAN ISEGHEM)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0113.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde grondwetsbepalingen, en voor zoveel als nodig 97 der
Grondwet v66r deze coordinatie, en van artikel 1679.1. van het GE;Jrechtelijk wethoek,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing van 14 oktober 1993 eiseres' hoger beroep ontvangt en slechts deels
gegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot
betaling, aan verweerder, van 600.000
frank verhoogd met intrest vanaf 16 augustus 1989, op grond van onder meer volgende motieven :
"De eerste rechter verklaarde zich terecht bevoegd nu het geschil betrekking
heeft op een burgerlijk recht waarvan de
wet de kennisneming niet aan zijn rechtsmacht onttrekt en (verweerder) (lees : eiseres) niet aantoont dat het onderwerp van
de vordering een geschil inzake arbeidsovereenkomsten betreft (. .. )" (arrest p. 3,
tweede alinea),
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terwijl eiseres in haar verzoekschrift tot
hoger beroep, ingediend op 24 januari 1992,
aanvoerde dat de oorspronkelijke vordering, gelet op een tussen partijen bestaande
arbitrageclausule, onontvankelijk was; eiseres met name preciseerde :
"Op grond van art. 131 van het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, dat ook door Van Iseghem werd
onderschreven, diende huidig geschil aan
het bevoegde bondscomite en niet aan de
Rechtbank te worden voorgelegd.
Het betreft hier ongetwijfeld een geschil van sportieve oorsprong, d.w.z. gegrond in de sportieve relatie tussen partijen. De kwestige verzekering is (naast de
maandvergoedingen en de premies) de essentiele tegenprestatie van verzoekster aan
Marc Van Iseghem voor zijn voetbalprestaties" (p. 2, punt B.1);
Eiseres in haar appelconclusie, ingediend op 4 november 1992, in dat verband
nog aanvoerde :
"Partijen hebben zich vrijwillig en met
kennis van zaken op voorhand verbonden
het kwestige geschil eerst te onderwerpen aan de speci:fieke rechtspleging binnen de schoot van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond. Dit is een geldig beding, zodat de Eerste Rechter zich ten onrechte bevoegd heeft verklaard" (conclusie p. 2, punt
B.1);
Eiseres in haar op 17 november 1989
voor de eerste rechter ingediende conclusie, overgenomen in graad van beroep (verzoekschrift tot hoger beroep p. 1 : ... huidig beroep ... gesteund is op de middelen die
door verzoekster reeds werden aangevoerd,
alsmede ... ) aanvoerde :
"Krachtens het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, waartoe
elke speler (en ook (verweerder) zich heeft
verbonden krachtens zijn aansluiting bij dezelfde Voetbalbond en ingevolge zijn contract met zijn club, en derhalve inzake van
toepassing, is elk lid of aangeslotene verplicht zijn geschil(len) van sportieve oorsprong aan de bevoegde bondscomites voor
te leggen (art. 131). Het terzake bevoegd comite is de Commissie voor het statuut van
de speler (art. 17 4).
Zulks is een geldig scheidsrechterlijk beding.
(Verweerder) kan derhalve niet zijn vordering voor de gewone rechtbanken inleiden" (conclusie p. 1, punt A.l.);
Eiseres in haar op 11 december 1990 voor
de eerste rechter ingediende (en dus ook in
graad van beroep overgenomen) tweede
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_conclusie preciseerde dat verweerder zich
in de overeenkomst van 15 juli 1978 uitdrukkelijk ertoe verbond "zich te onderwerpen aan de reglementen van de
K.B.V.B. en deze van het inwendig reglement van de K.S.V. Cercle Brugge, waarvan hij erkent heden een exemplaar te hebben ontvangen" en hieruit afleidde :
"Op grond hiervan beroept concluante
zich op art. 131 van het reglement van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond, dat
luidt als volgt : "Aile leden van en aangesloten bij de K.B.V.B. verplichten zich ertoe op straffe van sancties, hun geschillen van sportieve oorsprong (d.w.z. die hun
oorsprong vinden ofverband houden met de
voetbalactiviteiten, hierin begrepen aile in
het eigenlijke spelerscontract bedongen
prestaties of voordelen) aan de bevoegde
bondscomites voor te leggen en de door deze
comites getroffen beslissingen uit te voeren".

(Verweerder) diende derhalve de hierboven voorgeschreven scheidsrechterlijke procedure te volgen zodat de gewone rechtbank niet bevoegd is" (conclusie p. 1, punt
2);
Overeenkomstig artikel1679.1 van het
Gerechtelijk Wetboek de rechter bij wie een
aan arbitrage onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, zich, op verzoek van een
partij, onbevoegd verklaart om daarvan
kennis te nemen, tenzij er ten aanzien van
dat geschil geen geldige overeenkomst tot
arbitrage is of deze is geeindigd;
Ret hofvan beroep niet antwoordt op dit
omstandig door eiseres in conclusie regelmatig ontwikkeld verweer (schending van
artikel149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, en voor zoveel als
nodig van artikel 97 van de voorheen geldende Grondwet), minstens niet wettig,
door de enkele vaststelling dat het geschil
betrekking heeft op een burgerlijk recht
waarvan de wet de kennisgeving niet aan
de rechtsmacht van de rechter onttrekt, de
toepassing van de arbitrageclausule kon afwijzen zonder vast te stellen dat ~'een geldige overeenkomst tot arbitrage zou voorliggen of dat deze zou zijn geeindigd
(schending van artikel1679.1 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat uit artikel1679,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek
volgt dat de rechter voor wie tijdig in
conclusie wordt opgeworpen dat er een
geldige overeenkomst is tot arbitrage,
zich onbevoegd moet verklaren om van
het geschil kennis te nemen, tenzij hij
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oordeelt dat er geen geldige.overeenkomst tot arbitrage bestaat of deze is
beeindigd;
Dat de appelrechter te dezen het in
conclusie opgeworpen verweer dat er
een geldig arbitragebeding bestond,
verwerpt met de enkele reden dat ''het
geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht waarvan de wet de kennisneming niet aan zijn rechtsmacht
onttrekt", en zodoende zijn beslissing dat hij ondanks het arbitragebeding rechtsmacht heeft, 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;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
4 september 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Bu.tzler.
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INKOMSTENBELASTINGEN-

RECHTEN. TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST- ONRECHTSTREEKSE
VERVOLGING- DERDE-SCHULDENAAR VAN
EEN BELASTINGSCHULDIGE - DISCRIMINATIE.

Strijdig met de artt. 10 en 11 Gw. is de wettelijke bepaling die de Koning machtigt te
bepalen dat de derde-schuldenaar van een
belastingschuldige van inkomstenbelastingen, automatisch rechtstreekse schuldenaar voor het totaalbedrag van de door
die belastingschuldige verschuldigde belastingen wordt, in alle gevallen waarin
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de derde niet heeft voldaan aan de verplichtingen om een verklaring te doen die
hem worden opgelegd in het kader van de
tegen de belastingschuldige ingestelde
invorderingsprocedures. (Artt. 10 en 11
Gw.; art. 208, § 1, 1 o, W.I.B. 1964.)
(MEUBLES DU CIRCUIT B.VB.A. T. BELGISCHE
STAAT- MIN. V. FINANCrEN, ONTVANGER VAN DE
DIRECTE BELASTINGEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0004.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen,
waarnaar de zaak was verwezen;
Gelet op het arrest van het Hofvan
24 mei 1996 (1);
Gelet op het arrest van het
Arbitragehof, dat onder nr. 11/97 op 5
maart 1997 is gewezen;
Over het tweede middel :
Over het tweede onderdeel:
Overwegende dat het Arbitragehof, in zijn antwoord op de door het
Hof in voornoemd arrest van 24 mei
1996 gestelde prejudicitHe vraag, voor
recht heeft gezegd dat artikel 208, § 1,
1°, van het Wet hoek van de lnkomstenbelastingen (1964), gewijzigd bij de
wet van 30 mei 1972 tot aanpassing
van dat wetboek aan het Gerechtelijk Wetboek, in die zin gei:nterpreteerd dat het de Koning machtigt te
bepalen dat de derde-schuldenaar van
een belastingschuldige van inkomstenbelastingen, ~~J()Ill::tti~ch re~ht
streekse schulderiaar voor het totaaloedra~~vanae door die belastingschuldige verschuldigde belastingen
wordt, in alle gevallen waarin de 9-erde
n1et heeft voldaan aan de verplichtingen om een verklaring te doen die hem
worden opgelegd in het kader van de
tegen de belastingsschuldige inge(1) A.R. nrs. C.95.0004.F en C.95.0320.F (A. C.,
1996, nrs. 188 en 189, en concl. O.M. in Bull. en
Pqs., 1996, I, nrs. 188 en 189.
·
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stelde invorderingsprocedures, strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet;
·
Overwegende dat uit dat arrest van
hetArbitragehofvolgt dat het tweede
onderdeel van het tweede middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
5 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Aduocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
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KAMER-

5 septeptber 1997

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGBROMFIETS- MINDERJARIGE BESTUURDERDUORIJDER- VERZEKERINGSOVEREENKOMST
- BEDING VAN VERVAL- VERHAAL VAN DE
VERZEKERAAR OP DE VERZEKERDE.

V66r de inwerkingtreding van de Thrzeke.ringswet kon de verzekeringsovereenkomst
zonder de gelijkwaardigheid tussen de
verbintenissen van de verzekeraar en die
vein de verzekeringnen:ter aan te tasten,
bepalen dat de verzekeraar een regresvordering kon instellen, wanneer het verzekerde motorrijtuig op het ogenblik van
het ongeval best11-urd Werd r,loor. een persoon die niet voldeed aan de wettelijke
voqrwaarden, bijvoorbeeld een minder}arige die een duorijder vervoerde op een
bromfiets (1). (Art. 11, tweede lid, W.A.M.wet; art. 21 K.B. 12 maart 1976.)
·
(1) Cass., 25 sept. 1986, A.R. nr. 7548 (A. C.,
1986-87, nr. 49).
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(ROYALE BELGE N.V T. DUBUISSON)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0296.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 11 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, v66r de
ophe:ffing van die wet bij de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die in werking is getreden op 6
mei 1991 (koninklijk besluit van 13 februari 1991), 19, § 2, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, v66r de wijziging van dat artikel bij de wet van 19 juli
1991, 21 van het koninklijk besluit van 12
maart 1976 houdende algemeen reglement
betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen (opschrift gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 17 oktober 1988),
v66r de ophe:ffing van de artikelen 2 tot 26
van voornoemd koninklijk besluit van 12
maart 1976 bij het koninklijk besluit van
22 februari 1991, en 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de regresvordering die
eiseres tegen verweerster heeft ingesteld op
grond van de artikelen 24 en 25, 6, van de
modelverzekeringsovereenkomst die opgemaakt is conform de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, niet
gegrond verklaart; dat die rechtsvordering strekte tot terugbetaling van de vergoedingen die door eisere:s waren toegekend aan de slachtoffers van een
verkeersongeval dat op 25 februari 1983
door de fout van verweerster was veroorzaakt en waarbij Mariette Oddo verwondingen opliep; dat laatstgenoemde duorijder was op een bromfiets die werd bestuurd
door verweerster die op het ogenblik van
het ongeval nog geen 18 jaar otid was; dat
die bromfiets toebehoorde aan de moeder
van laat:stgenoemde, Monica Van Maider,
echtgenote J. D ... , die met eiseres een
verzekeringsovereenkomst had gesloten tot
dekking van het gebruik van die bromfiets; dat de besli:ssing waarbij die recht:svordering ongegrond wordt verklaard als
volgt wordt gemotiveerd: "dat de tegen (verweerster) ingestelde regre:svordering ge-
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grond is op artikel 25, 6, van de op het
ogenblik van de feiten geldende modelpolis volgens hetwelk de verzekeraar zijn
recht van verhaal kan uitoefenen 'wanneer het motorrijtuig op het ogenblik van
het ongeval bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden
door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen
be:sturen, bijvoori:Jeeld door een persoon die
van zijn recht om te be:sturen vervallen verklaard is of door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft';
dat (verweerster) terecht besluit dat die
contractuele bepaling een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de
verbintenissen van de verzekeraar en die
van de verzekeringnemer; dat die bepaling immers, in de bewoordingen waarin ze
is gesteld, zeer uiteenlopende gedragingen, die weliswaar alle strijdig zijn met de
wet, maar waarvan sommige - waaronder die welke in casu aan (verweerster)
wordt verweten - geen zware fout zijn in
de zin van artikel 16 van de wet van 11
juni 1874 op de landverzekeringen, straft
met 'automatisch' verval- een heel zware
:straf; dat zij aldus, zonder enige nuance,
aan die gedraging de draconisehe sanctie
van het verval verbindt, zelfs bij ontstenteni:s van elk oorzakelijk verband met het
ongeval, wat neerkomt op een strengere regeling dan die welke geldt voor de in de artikelen 25, 9, en 25, 10, van de modelpolis
omschreven zware fouten: dat (verweerster)
terecht tot de slotsom komt dat voornoemd
gebrek aan gelijkwaardigheid tussen de
verbintenissen van de partijen bij de
verzekeringsovereenkom:st door artikel19,
§ 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsinstellingen
met nietigheid wordt gestraft wegens strijdigheid met artikel21 van het ter uitvoering van die wet genomen koninklijk besluit van 12 maart 1976,

terwijl artikelll, tweede lid, van de wet
van 1 juli 1956, die ten tijde van de litigieuze feiten van toepassing was, luidde al:s
volgt: "een verzekeraar kan zich een recht
van verhaal voorbehouden tegen de
verzekeringnemer en, indien daartoe grond
bestaat, tegen een verzekerde die niet de
verzekeringnemer is, voor zover de verzekeraar volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen"; het
arrest eraan herinnert dat artikel 25, 6, van
de ten tijde van de feiten geldende modelovereenkomst bepaalde dat de verzekeraar zijn recht van verhaal kon uitoefenen "wanneer het motorrijtuig op het
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ogenblik van het ongeval bestuurd wordt
door een persoon die niet voldoet aan de
voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen besturen, bijvoorbeeld door
... een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft"; de inbreuk op artikel8.2.3, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 december 1975
~oudende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer ("om jonger dan 18
jaar, op de openbare weg een bromfiets te
hebben bereden met daarop een andere
persoon dan de bestuurder") aldus wordt
bestempeld als een contractuele fout die de
verzekeraar automatisch recht van verhaal verleent, zelfs bij ontstentenis van een
oorzakelijk verband tussen die fout en de
s?hade; d~ clausule van artikel25, 6, geensz.I_ns een 1!1-bre.uk kan uitmaken op de gehJkwaardighmd tussen de verbintenissen
van de verzekeraar en die van de
verzekeringnemer en derhalve niet als nie-t~g kon worden beschouwd op grond van artlkel 19, § 2, van de ten tijde van de litigieuze feiten vigerende wet van 9 juli 1975,
v66r de wijziging ervan bij de wet van 19
juli 1991 en bij artikel 21 van het koninklijk besluit van 12 maart 1976; geen enkele wettelijke bepaling immers verbood
dat in een verzekeringsovereenkomst betreff~nde de burgerlijke aansprakelijkheid mzake motorrijtuigen beperkingen van
de dekking van de overeenkomst en een
recht van verhaal tegen de verzekerde zouden worden opgenomen indien laatstgenoemde niet zou voldoen aan de wettelijke voorwaarden om het rijtuig te mogen
b~sturen, ongeacht of die overtreding al dan
met een zware fout uitmaakte en zij al dan
niet in oorzakelijk verband stond met het
ongeval; er des te minder reden was om een
~ergelijke clausule te bestempelen als een
mbreuk op de wederzijdse verbintenissen
van de verzekeraar en de verzekeringnemer, nu ze door de wet van 1 juli 1956
uitdrukkelijk was toegestaan (cf. het verhaal op de verzekeringnemer en iedere andere verzekerde, als bepaald bij voornoemd
artikelll, tweede lid); de bewering dat het
feit dat verweerster op de bromfiets een
duorijder vervoerde geen zware fout is en
niet in verband staat met het ongeval, niet
terzake doet; hoewel de verzekeraar op
grond van artikel 25, 6, van de algemene
voorwaarden van de modelovereenkomst in
dat geval een recht van verhaal op de verzekerde heeft, hij dat recht niet geniet omdat genoemd feit een zware fout zou zijn die
het ongeval heeft veroorzaakt maar omdat het, aangezien het bij de wet verbo-
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den is (artikel 8.2.3, eerste en tweede lid,
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer) door de
verzekeraar alleen wordt gedekt wanneer
hij een recht van verhaal op de verzekerde
kan uitoefenen; het arrest, nu het de
regresvordering van eiseres verwerpt, in
werkelijkheid de gelijkwaardigheid zelf tussen de verbintenissen van eiseres en die
van de verzekeringnemer heeft miskend·
het arrest bijgevolg, nate hebben vastge~
steld dat verweerster op het tijdstip van het
litigieuze ongevaljonger dan 18jaarwas en
een bromfiets bestuurde waarop een andere persoon dan de bestuurster zat en dat
de verzekeraar in een dergelijk geval op
grond van artikel 25, 6, van de modelovereenkomst een recht van verhaal op de
verzekerde had, niet zonder de verbindende kracht van de overeenkomst meer
bepaald van voornoemd artikel 25 6 te
miskennen (schending van artikel1134 ~an
het Burgerlijk Wetboek) en niet zonder de
andere in de aanhefvan het middel aangegeven bepalingen te schenden, kon beslissen dat het verhaal van eiseres niet gegrond was op grond dat de aan verweerster
verweten gedraging geen zware fout was
die in oorzakelijk verband stond met de
schade, in de zin van artikel 16 van de wet
van 11 juli 1874, en dat de toepassing van
het voornoemde artikel 25, 6, te dezen derhalve een inbreuk uitmaakte op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van
de verzekeraar en die van de verzekeringnemer (schending van alle, in de aanhef
van het middel aangegeven wettelijke bepalingen, inzonderheid van de artikelen 19
§ 2, van de wet van 9 juli 1975 en 21 vaU:
het koninklijk besluit van 12 maart 1976
waarbij iedere clausule van de
verzekeringsovereenkomst die een inbreuk
uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de
verbintenissen van de verzekeraar en die
van de verzekeringnemer met nietigheid
wordt gestraft) :

Overwegende dat artikelll, tweede
lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat een verzekeraar zich
een recht van verhaal tegen de
verzekeringnemer kan voorbehouden en, indien daartoe grond bestaat,
tegen een verzekerde die niet de
verzekeringnemer is, voor zover de
verzekeraar volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd

Nr. 335

HOF VAN CASSATIE

mocht zijn de uitkering te weigeren of
te verminderen;
Dat uit die wetsbepaling blijkt dat
een recht van verhaal kan worden bedongen in de gevallen dat het verval
van de dekking niet aileen uit de wet
maar ook uit de overeenkomst voortvloeit;
Overwegende dat artikel25, 6, van
de ten tijde van de feiten geldende polis bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij het haar bij artikel 24 toegekende recht van verhaal kan
uitoefenen wanneer het motorrijtuig
op het ogenblik van het ongeval bestuurd wordt door een persoon die niet
voldoet aan de voorwaarden door de
Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen besturen, bijvoorbeeld door een
persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft;
Overwegende dat het de partijen vrij
staat om in een overeenkomst een dergelijk verhaal te bedingen daar het
door geen enkele wettelijke bepaling
van open bare orde of van dwingend
recht verboden is; dat een dergelijke
clausule geen inbreuk uitmaakt op de
gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van
de verzekeringnemer in de zin van artikel 21 van het koninklijk besluit van
12 maart 1976 tot vaststelling van de
datum waarop sommige artikelen van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle
der
verzekeringsondernemingen in werking treden en
houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat verweerster was veroordeeld wegens het
feit dat zij, hoewel zij nog geen 18 jaar
was, op de openbare weg op haar
bromfiets een duorijder had vervoerd,
niet zonder de verbindende kracht van
de verzekeringsovereenkomst te miskennen, kon beslissen dat het verhaal van de verzekeraar niet gegrond
was op grond dat artikel 25, 6, van de
polis, strijdig is met artikel21 van het
koninklijk besluit van 12 maart 1976;
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de regresvordering
van eiseres tegen verweerster en het
verklaart dat de tegen de naamloze
vennootschap A. G. 1824 ingestelde vordering tot tussenkomst en vrijwaring
geen bestaansreden heeft; verklaart
het arrest bindend voor laatstgenoemde; 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.
5 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. De Bruyn en Gerard.
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1e KAMER- 5 september 1997
1 o LEVENSONDERHOUD -

ECHTSCHEIDINGSGEDING - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD- AARD.

2° LEVENSONDERHOUD -

ECHTSCHEIDINGSGEDING - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - BEDRAG- CRITERIA.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- ARTIKEL 14- EERBIEDIGING VAN HET GEZINSLEVEN - OP GEBOORTE GEBASEERD ONDERSCHEID - ECHTSCHEIDINGSGEDING - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD- LASTEN
VAN ONDERHOUDSPLICHTIGE- BUITEN HET
HUWELIJK GEBOREN KINDEREN.

1 o en 2° De onderhoudsbijdrage die tijdens een echtscheidingsgeding aan een
echtgenoot wordt toegekend, is een
uitvoeringswijze van de plicht van hulpverlening tussen echtgenoten; zij moet
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worden vastgesteld met inachtneming van
de behoeften en de inkomsten van elk der
echtgenoten, inzonderheid van de kosten voor levensonderhoud en opvoeding
die de echtgenoot maakt voor de door hem
erkende kinderen die geboren zijn uit zijn
relatie met een andere vrouw (1). (Art.
213 B.W.; art. 1280 Ger.W.)
3° De rechter die de door de echtgenoot tij-

dens een echtscheidingsgeding verschuldigde onderhoudsbijdrage vaststelt, kan
de lasten die de echtgenoot heeft voor het
levensonderhoud en de opvoeding van de
door hem erkende kinderen die uit zijn relatie met een andere vrouw dan zijn echtgenote zijn geboren, niet weren op grand
dat de behoeften van het wettige gezin primeren. (Artt. 8 en 14 E.V.R.M.; art. 213
B.W.; art; 1280 Ger.W.)
(B ... T.B ...)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0307.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel :
Wat het vijfde onderdeel betreft:
Over de door verweerder aangevoerde grand van niet-ontvankelijkheid: het arrest is naar recht verantwoord door overwegingen waartegen het onderdeel niet opkomt;
Overwegende dat verweerster betoogt dat de beslissing naar recht verantwoord zou blijven door de reden
meer bepaald dat het hofvan beroep
11
de onderscheiden inkomsten en lasten van de partijen11 in aanmerking
heeft geiiomen;
(1) Cass., 7 april 1995, A.R. nr. C.94.006l.N
(A.C., 1995, nr. 192); 2juni 1978 (ibid:, 1978,
1173); 21 april1983, J.T., blz. 663, noot T. Mschrift.
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Overwegende dat het onderdeel precies het hofvan beroep verwijt dat het
niet al die lasten in aanmerking heeft
genomen;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het onderdeel betreft:
Overwegende dat de onderhoudsbijdrage die tijdens een echtscheidingsgeding door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grand van
artikel1280 van het Gerechtelijk Wethoek aan een echtgenoot wordt toegekend, een uitvoeringswijze is van de
plicht van hulpverlening die krachtens artikel 213 van het Burgerlijk
Wetboek aan ieder van de echtgenoten wordt opgelegd;
Overwegende dat het bedrag van die
onderhoudsbijdrage moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van ieder van
de echtgenoten;
Overwegende dat eiser, onder de van
zijn inkomsten af te trekken las ten,
het onderhoud en de opvoeding vermeldde van twee uit zijn relatie met
mevrouw V. .. geboren kinderen die hij
erkend had;
Dat het arrest, nu het beslist dat eiser de kosten voor het onderhoud van
die kinderen niet tot zijn lasten kon
rekenen, 11aangezien de behoeften van
zijn wettig gezin primeerden11 , deartikelen 8 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
213 van het Burgerlijk Wetboek en
1280 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
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
Hof van Beroep te Luik.
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5 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Biitzler, T'Kint.
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1e

KAMER -

5 september 1997

1o BESLAG- BEWAREND BESLAG- VOORWAARDEN- ZEKERE, VASTSTAANDE EN OPEISBARE SCHULDVORDERING- BEGRIP- GERECHTELIJKE VERDELING NOTARIELE
STAAT VAN VEREFFENING- GEEN HOMOLOGATIE- GEVOLG.

2° VERDELING- GERECHTELIJKE VERDELING- NOTARIELE STAAT VAN VEREFFENING
- GEEN HOMOLOGATIE- VERZOEK OM BEWAREND BESLAG.

3° VERBINTENIS- ZEKERE, VASTSTAANDE
EN OPEISBARE SCHULDVORDERING- BEGRIP
- SCHULDVORDERING VERMELD IN EEN N.A.V.
EEN GERECHTELIJKE VERDELING DOOR DE
NOTARIS OPGEMAAKTE STAAT VAN VEREFFENING.

1 o, 2° en 3° De tijdens een gerechtelijke verde ling bij notariele akte opgemaakte staat
van vereffening kan niet aan een bewarend beslag ten grondslag liggen zolang
hi} niet door de deelgenoten is aanvaard
of door de rechtbank gehomologeerd, nu
de erin opgenomen schuldvorderingen
niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn
(1). (Artt. 1223 en 1415 Ger.W.)
(V. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. :rir. C.96.0327.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 ji.mi 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. in Bull.
en Pas., 1997, I, nr. 336.
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Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1413, 1414 en 1415 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging van
de bestreden beschikking, het verzoek van
eiser om bewarend beslag te mogen leggen op een pand van Anne-Marie Theunissen afwijst op grond "dat, zolang de staat
van vereffening door de rechtbank niet is
gehomologeerd, de door verzoeker aangevoerde schuldvordering niet zeker, vaststaande en opeisbaar is, zoals wordt vereist bij artikel1415 van het Gerechtelijk
Wetboek, aangezieil (eiser) niet aantoont
dat de partij Theunissen in de definitieve
staat van vereffening heeft berust",
terwijl artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "verlof om bewarend beslag te leggen niet mag worden verleend dan wegens een schuldvordering die
zeker en opeisbaar is, en die vaststaande is
ofvatbaar voor een voorlopige raming"; artikel 1414 eraan toevoegt dat, als er een
vonnis is, geen toelating om bewarend beslag te leggen hoeft te worden gevraagd; die
voorwaarden, gelet op het doel van het bewarend beslag, dat erin bestaat te voorkomen dat de schuldenaar zich onvermogend maakt, en gelet op het feit dat het
beslag louter strekt "tot bewaring van
recht", soepel en niet strikt dienen te worden uitgelegd; het bovenaangehaalde artikel1414 volgens hetwelk elk vonnis geldt
als toelating geen zin zou hebben, indien de
homologatie van de schuldvordering door de
rechtbank of de erkenning ervan door de
schuldenaar vereist zouden zijn opdat de
schuldvordering zeker, opeisbaar ... zou zijn
en opdat de beslagrechter verlof om bewarend beslag te leggen (artikel1415 van het
Gerechtelijk Wetboek) zou kunnen verlenen; uit artikel1414 in werkelijkheid blijkt
dat de voorwaarden opdat de schuldvordering zeker, opeisbaar en vaststaande zou
zijn, waaraan het verlof om bewarend beslag te leggen onderworpen is, niet afhangen van het bestaan van een vonnis of de
erkenning van de schuld; een schuldvordering zeker, opeisbaar ... is in de zin van
artikel 1415 van het Gerechtelijk Wethoek, zodra zij voldoende gegrond schijnt,
en zij niet dermate zeker moet zijn dat een
veroordeling gewettigd is; aan dat vereiste te dezen ongetwijfeld was voldaan,
daar het arrest beslist dat de schuldvordering van eiser blijkt uit een "definitieve
staat van vereffening':; het arrest derhalve,
nu het beslist dat horriologatie van de
schuldvordering door de rechtbank of, bij
ontstentenis van homologatie, erkenning

784

HOF VAN CASSATIE

Nr. 337

van de schuld door de schuldenares vereist is opdat de schuldvordering van eiser zeker, vaststaande en opeisbaar zou
zijn, enerzijds, het doel en de functie van
het bewarend beslag, anderzijds, de zin van
de bij artikel 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalde voorwaarden miskent;
het derhalve de artikelen 1413 tot 1415, inzonderheid laatstgenoemd artikel, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt:

5 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaat : mr. De Bruyn.

Overwegende dat, luidens artikel
1415 van het Gerechtelijk Wetboek
verlof om bewarend beslag te leggen,
niet mag worden verleend dan wegens een scbuldvordering die zeker en
opeisbaar is, en die vaststaande is of
vatbaar voor een voorlopige raming;
Dat artikel 1223 van voornoemd
wetboek bepaalt dat, bij ontstentenis van een akkoord tussen de deelgenoten over de staat van vereffening,
die is opgemaakt door de met het oog
op de gerecbtelijke verdeling aangewezen notarissen, de recbtbank de gescbillen beslecht, de staat van vereffening zonder meer bomologeert of
deze verzendt aan de aangewezen notaris om een aanvullende staat van
vereffening of een staat van vereffening overeenkomstig de door de recbter gegeven ricbtlijnen op te maken;
Overwegende dat bet arrest vaststelt dat de staat van vereffening, opgemaakt door de notarissen die door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel zijn aangewezen voor de
vereffening-verdeling van de tussen de
partijen bestaande onverdeeldheid,
niet is gehomologeerd door de recbtbank en dat eiser niet aantoont dat
verweerster in de definitieve staat van
vereffening heeft berust;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het beslist dat de schuldvordering van eiser derhalve niet zeker,
vaststaand en opeisbaar is als wordt
vereist bij voornoemd artikel1415, de
beslissing waarbij het verzoek van eiser om bewarend beslag te mogen leggen op een aan verweerster toebehorend pand wordt afgewezen, naar
recbt verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;
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1° AFSTAMMING- LEVENSONDERHOUDVERPLICHTING TOT ONDERHOUD EN OPVOEDING- VERPLICHTING ONAFHANKELIJK VAN
ENIGE VORDERING IN RECHTE.

2° LEVENSONDERHOUD- AFSTAMMING
- VERPLICHTING TOT ONDERHOUD EN OPVOEDING- VERPLICHTING ONAFHANKELIJK VAN
ENIGE VORDERING IN RECHTE.

3° AFSTAND (RECHTSPLEGING)- AFSTAND VAN GEDING- BEWIJS.

1o en 2° De verplichting tot onderhoud en
opvoeding van de kinderen bestaat onafhankelijk van enige vordering in rechte
tot uitvoering ervan (1). (Art. 303 B.W.)
3° De afstand van geding kan niet uitsluitend worden afgeleid uit de omstandigheid dat de partij, na een eerste vordering tot verhoging van een uitkering tot
levensonderhoud, een tweede vordering
met hetzelfde voorwerp heeft ingesteld
zonder melding te maken van de eerste

(2). (Art. 824 Ger.W.)

(C ... T. J ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0407.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 17 januari 1996 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen;
(1) Cass., 6 feb. 1986, A.R. nr. 4996 (A. C., 198586, nr. 365).
(2) Zie Cass., 22 okt. 1981, A.R. nr. 6406 (A. C.,
1981-82, nr. 133).
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Over het middel : schending van de artikelen 203, 303 van het Burgerlijk Wethoek, 774, tweede lid, 824 en 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het
in de voornoemde artikelen 824 en 1045
vastgelegde algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van een recht strikt
moet worden gemterpreteerd en slechts uit
feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, kan worden afgeleid, en van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
rechter het recht van verdediging moet eerbiedigen,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
de eventuele verhoging van de bijdrage pas
moet worden toegekend vanaf de datum
van de neerlegging van het tweede verzoekschrift tot verhoging, d.i. vanaf 26 augustus 1993 en het "beroepen" vonnis bijgevolg tenietdoet, in zoverre dat vonnis
verweerder veroordeelt om, bij wijze van
bijdrage in de kosten van het onderhoud en
de opvoeding van het gemeenschappelijk
kind, van 1 januari 1991 tot 31 augustus
1992, een onderhoudsbijdrage van 6.847
frank per maand en van 1 september 1992
tot 31 augustus 1993, een onderhoudsbijdrage van 7.088 frank per maand aan eiseres te betalen, en de vordering tot verhoging van de onderhoudsbijdrage voor de
periode van 1 januari 1991 tot 25 augustus 1992 (lees: 1993) ongegrond verklaart,
op grond: "dat (eiseres) een eerste verzoekschrift heeft neergelegd op 5 augustus 1991,
teneinde een ge'indexeerde verhoging van
de bijdrage tot 7.500 frank per maand te
verkrijgen; dat (eiseres) die procedure niet
heeft voortgezet en op 26 augustus 1993
een tweede verzoekschrift heeft ingediend,
waarin zij verzocht om een verhoging van
de bijdrage tot 10.000 frank per maand, die
jaarlijks in de maand september zou worden ge'indexeerd op basis van het indexcijfer van de maand augustus 1993, en
waarin zij de wijziging van de situatie van
de partijen sinds 1988 schetste, zonder
evenwel melding te maken van haar eerdere vordering tot verhoging van de bijdrage tot 7.500 frank met ingang van 3 juli
1991; dat daaruit moet worden afgeleid dat
zij de bij het eerste verzoekschrift ingestelde vordering niet wenste voort te zetten en door neerlegging van een nieuw verzoekschrift impliciet doch zeker van die
vordering afstand heeft gedaan",
terwijl, eerste onderdeel, de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 203 en 303 van
het Burgerlijk Wetboek, de openbare orde
raken en losstaan van elke vordering in
rechte; de rechter in de regel rekening moet
houden met de datum vanaf wanneer een
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van de ouders zijn verplichtingen niet is nagekomen; de echtgenoot die een kind onder zijn hoede heeft, weliswaar op geldige wijze gedurende een welbepaalde
periode afstand kan doen van een vordering tot verhoging van de uitkering tot levensonderhoud of van een daartoe ingestelde rechtsvordering- voor zover dat
geen afbreuk doet aan de wettige belangen van het voornoemde kind -, maar de
afstand van dat recht en/of die rechtsvordering, overeenkomstig de artikelen 824 en
1045 van het Gerechtelijk Wetboek en het
daarin neergelegde algemene rechtsbeginsel, strikt gei:nterpreteerd moet worden en
slechts kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
uit de omstandigheden aileen dat eiseres, na een eerste verzoekschrift te hebben ingediend teneinde een ge!ndexeerde
verhoging van de bijdrage tot 7.500 frank
per maand te verkrijgen, die vordering niet
heeft voortgezet en een tweede verzoekschrift heeft ingediend, waarin zij verzocht om een verhoging van de bijdrage tot
10.000 frank per maand, welk bedrag zou
worden ge!ndexeerd op basis van het indexcijfer van de maand augustus 1993, en
waarin zij de wijziging van de situatie van
de partijen sinds 1988 schetste, zonder
evenwel melding te maken van haar eerdere vordering tot verhoging van de bijdrage tot 7.500 frank met ingang van 3 juli
1991, niet kan worden afgeleid dat eiseres afstand zou hebben gedaan van de bij
het eerste verzoekschrift ingestelde rechtsvordering en van het recht om een verhoging te vorderen voor de periode v66r 26 augustus 1993, nu die omstandigheden anders
dan als een afstand kunnen worden uitgelegd; het bestreden vonnis bijgevolg scherrding inhoudt van de artikelen 824 en 1045
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
afstand van een recht strikt moet worden
ge'interpreteerd en slechts uit feiten, die
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn,
kan worden afgeleid, en, derhalve, van de
artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk
Wetboek;

tweede onderdeel, verweerder in zijn verzoekschrift en zijn appelconclusie tot staving van zijn betoog dat de eventuele verhoging niet kon terugwerken tot de datum
van neerlegging van het eerste verzoekschrift, aileen aanvoerde dat eiseres zich
plots de eerste, nooit voortgezette procedure herinnerde; zij destijds geen enkel dossier had medegedeeld in het kader van die
procedure; niemand zich op zijn eigen
schaamteloosheid kon beroepen en hij niet
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verantwoordelijk kon worden gesteld voor
de nalatigheid van eiseres, wier houding genoegzaam bewees dat de eerste vordering
tot verhoging geenszins verantwoord was
door een grotere behoeftigheid van het
kind; hij bijgevolg niet betoogde dat eiseres afstand had gedaan van haar eerste
rechtsvordering en van haar recht om een
hogere uitkering tot levensonderhoud te
verkrijgen voor de periode die aan het
tweede verzoekschrift voorafging; het vonnis nu het uit de bewoordingen van het
tw~ede verzoekschrift ambtshalve afieidt
dat eiseres afstand heeft gedaan van de in
het eerste verzoekschrift ingestelde vordering, eiseres niet de gelegenheid gegeven
heeft om op die exceptie verweer te voeren, en bijgevolg schendin~ inhoudt zowel van artikel 77 4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de rechter verplicht
de heropening van de debatten te bevelen, alvorens de vordering afte wijzen op
een exceptie die de partijen voor hem niet
hadden opgeworpen, als van het recht van
verdediging van eiseres, en bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de
rechter het recht van verdediging dient te
eerbiedigen, miskent;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, de bij
de artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk Wetboek aan de ouders opgelegde verplichting om hun kinderen
kost, levensonderhoud en opvoeding te
verschaffen, losstaat van elke vordering die in rechte wordt ingesteld tot
nakoming van die verplichting;
Overwegende dat, anderzijds, hoewel geen enkele wetsbepaling verbiedt dat een van de partijen stilzwijgend afstand doet van een voor de
rechter ingestelde vordering tot verhoging van de uitkering tot levensonderhoud, voor zover die afstand geen
afbreuk doet aan de rechten van de
kinderen, de afstand, met toepassing
van artikel 824 van het Gerechtelijk
Wetboek, moet worden afgeleid uit akten of uit welbepaalde feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat de partij
afstand wil doen van het geding of van
de rechtsvordering;
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat eiseres "(de) procedure
(betreffende een eerste, op 5 augustus 1991 neergelegd verzoekschrift)
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niet heeft voortgezet en op 26 augustus 1993 een tweede verzoekschrift
heeft ingediend, waarin zij verzocht
om een verhoging van de bijdrage tot
10.000 frank per maand, die jaarlijks
in de maand september zou worden
gei:ndexeerd op basis van het indexcijfer van de maand augustus 1993, en
waarin zij de wijziging van de situatie van de partijen sinds 1988 schetste,
zonder evenwel melding te maken van
haar eerdere vordering tot verhoging
van de bijdrage tot 7.500 frank met ingang van 3 juli 1991; dat daaruit moet
worden afgeleid dat zij de bij het eerste verzoekschrift ingestelde vordering niet wenste voort te zetten en
door neerlegging van een nieuw verzoekschrift impliciet doch zeker afstand heeft gedaan van die vordering";
Dat het vonnis, nu het alleen steunt
op die overwegingen om de verhoging
van verweerders bijdrage pas vanaf 26
augustus 1993 toe te kennen, de door
eiseres aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het middel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vordering tot verhoging
van de uitkering tot levensonderhoud
voor de periode van 3 juli 1991 tot 25
augustus 1992 (lees 1993) ongegrond
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk verriietigde
vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi, zitting
houdende in hager beroep.
5 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Draps en Simont.
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1 o ZIEKTE- EN
VERZEKERING

INVALIDITEITS-

2° ZIEKTE- EN
VERZEKE.RING -

INVALIDITEITS-

ALGEMEEN
CUMULATIEVERBOD- SCHADELOOSSTELLING
-ANDERE WETGEVING- GEDEKTE SCHADE.

3° De schadeloosstelling voor beroepsziekten die wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, heeft betrekking op een vermindering van het vermogen tot
verdienen; zij dekt evenwel niet noodzakelijk het verlies van hetzelfde gedeelte
van dit vermogen als wat door de
verzekeringsprestaties wordt vergoed (4).
(Art. 31 Beroepsziektenwet; art. 70, § 2,
Z.I.V:-wet.)

4o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCIDKT-

4 o Het forfaitair karakter van de
verzekeringsprestaties die, in de regel, een
onvermogen tot verdienen van 66 percent tot 100 percent dekken, belet niet dat
de feitenrechter, op grand van de gegevens eigen aqn de zaak die hij beslecht, in
feite vaststelt dat bedoelde prestaties te dezen een welbepaald onvermogen tot verdienen dekken voor zover dit onvermogen meer dan 66 percent bedraagt (5).
(Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet.)

HEIDVERZEKERING- FORFAITAIRE UITKERINGEN - SCHADELOOSSTELLING - ANDERE
WETGEVING- CUMULATIEVERBOD- DRAAGWIJDTE - GRENZEN.

(CAKIRAN E.A. T. LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN)

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING- SCHADE - BEGRIP.

3° BEROEPSZIEKTE -SCHADE- SCHADELOOSSTELLING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- GEDEKTE SCHADE - DRAAGWIJDTE.

1o Het samen genie ten van verzekerings-

prestaties en de schadeloosstelling naar
gemeen recht of krachtens een andere wetgeving is verboden, wanneer bedoelde
prestaties en vergoedingen betrekking hebben op dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van de schade (1). (Art. 70, § 2, (2)
Z.I.V:-wet.)

2° De regel van de Z.I.V-wet van 9 aug.
1963, die een cumulatieverbod huldigt inzake het genieten van de verzekeringsprestaties en schadeloosstelling naar gemeen recht of krachtens een andere
wetgeving voor zover bedoelde prestaties en vergoedingen betrekking hebben op
dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van
de schade, bedoelt met schade, wat betreft de invaliditeitsprestaties, de schade
die bestaat in de vermindering ingevolge
letsels of functionele stoornissen bij de
werknemer die alle werkzaamheid heeft
onderbroken, van zijn vermogen tot verdienen tot een derde of minder dan een
derde, volgens de criteria bepaald bij artikel 56, § 1, van de Z.I. V -wet (3). (Artt.
56, § 1, en 70, § 2, Z.I. V.-wet.)
(1) Zie Cass., 5 okt. 1992,A.R. nr. 7911 (A.C.,
1991-92, nr. 647).

ARREST

(A.R. nr. S.96.0193.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1996 door
het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 70, § 2, inzonderheid eerste lid van de Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, zoals van kracht
in de periode van 1 februari 1985 tot 28 februari 1987, dat wil zeggen zoals oorspronkelijk aangevuld bij wet van 5 juli 1971 en
later geheel gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, en voor
zoveel als nodig van artikel 56, § 1, eerste lid van dezelfde wet (zoals gewijzigd bij
koninklijk besluit nummer 22 van 23 maart
1982),
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat ''het geding tot voorwerp
(heeft) de terugvordering ten belope van
139.057 fr., die door de Landsbond van de
Verbonden der Beroepsziekenfondsen van

(2) Thans art. 136 gecoiird. wet 14 juli 1994.
(3) Cass., 4 juni 1982 (A. C., 1981-82, nr. 594)
en noot.

(4) Zie noot 3.
(5) Zie noot 3.
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Belgie wordt aangemeld ten gevolge van
het feit dat Isma!l Yuce gedurende de periode van 1 februari 1985 tot 28 februari
1987 een vergoeding van het Fonds voor
Beroepsziekten heeft ontvangen, in cumulatie met de ongeschiktheidsuitkeringen in
het algemeen stelsel van de wet van 9 augustus 1963" en dat "na het overlijden van
Ismail Yuce op 10 december 1992 het geding door zijn echtgenote en kinderen voortgezet (wordt) (. .. )" (arrest p. 3, eerste en
derde alinea), verweerders hoger beroep inwilligt, en eisers tot terugbetaling van het
genoemde bedrag, verhoogd met interesten, veroordeelt, op volgende gronden : "Het
Hof bevindt dat het zich bij de thesis van
de Landsbond kan aansluiten, op grond van
artikel 70, paragraaf 2 van de wet van 9
augustus 1963. Ismail Yuce was sedert
1974 door het ziekenfonds als meer dan 66
procent arbeidsongeschikt erkend wegens
een longaandoening; tevens ontving hij sedert 1 februari 1985 van het Fonds voor Beroepsziekten een vergoeding wegens pneumoconiose. De uitspraak van de eerste
rechter steunt op de overweging dat uit een
deskundigenonderzoek dd. 18 maart 1988
is gebleken dat Isma!l Yuce (ook) meer dan
66 procent arbeidsongeschikt was wegens
rugklachten. Het is echter naar ons oordeel onvoldoende, vast te stellen dat er twee
verschillende aandoeningen waren, om de
cumulatie van ongeschiktheidsuitkeringen
te rechtvaardigen. De wet van 1963 geeft
geen vergoedingen voor de verschillende
ziekten die iemand kan hebben, doch voor
de aantasting van de arbeidsgeschiktheid;
men heeft in principe slechts een arbeidsgeschiktheid. De algemene ziekte- en
invaliditeitsverzekering stelt zich daarbij
residuair op ten aanzien van de bijzondere stelsels. Men zou (eisers) in hun verweer kunnen tegemoetkomen indien hun
rechtsvoorganger, niettegenstaande de aantasting van zijn potentieel door de beroepsziekte, toch een dienstbetrekking had vervuld en daarin arbeidsongeschikt was
geworden door een andere kwaal; dan gaat
het inderdaad om een nieuwe arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 56 van de
wet van 9 augustus 1963. Een dergelijke
toestand is in casu niet voorhanden. De
door (eisers) ontwikkelde overwegingen zijn
niet van een aard dat ze tot een andere beoordeling zouden moeten leiden. Betrokkenen erkennen dat de schade welke dient
te worden vergoed, de arbeidsongeschiktheid betreft en niet de medische reden of
aandoening. Zij verdedigen evenwel hun
stelling met het betoog dat wijlen Isma!l
Yuce een beroepsziekte vertoonde die, op

Nr. 338

zichzelf, geen arbeidsongeschiktheid van
meer dan 66 procent op de algemene arbeidsmarkt veroorzaakte, terwijl dit wel het
geval was voor de rugklachten. Deze argumentering is niet ter zake dienend. (Verweerders) kunnen ze ook niet inroepen met
betrekking tot de periode vanaf 1 maart
1987" (arrest pp. 3-4),

terwijl, overeenkomstig artikel 70, § 2,
van de Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals van kracht in de periode van 1 februari 1985 tot 28 februari
1987, de bij deze wet bepaalde prestaties
worden geweigerd indien voor de schade
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een
andere Belgische wetgeving, een vreemde
wetgeving of in het gemeen recht, werkelijk schadeloosstelling is verleend, en, wanneer de bedragen welke krachtens die wetgeving of het gemeenrecht worden verleend
minder bedragen dan de prestaties van de
verzekering, de rechthebbende recht heeft
op het verschil ten laste van de verzekering; genoemd artikel 70, § 2, derhalve het
samen genieten van de verzekeringsprestaties en de schadeloosstelling naar gemeen recht of krachtens een andere wetgeving verbiedt wanneer bedoelde prestaties en vergoedingen betrekking hebben op
dezelfde schade ofhetzelfde gedeelte van de
schade; de schade, in genoemd artikel 70,
§ 2, bedoeld, wat de invaliditeitsprestaties
betreft, bestaat in de vermindering, ingevolge letsels of functionele stoornissen bij
de werknemer die alle werkzaamheden
heeft onderbroken, van zijn vermogen tot
verdienen tot een derde of minder dan een
derde, volgens de criteria bepaald bij artikel 56, § 1 van dezelfde wet; hoewel de
uitkeringen, door het Fonds voor beroepsziekten verstrekt, eveneens betrekking hebben op een verminderen van het verdienvermogen ingevolge overlijden of arbeidsongeschiktheid, zij evenwel niet
noodzakelijk het verlies van hetzelfde gedeelte van dit vermogen dekken als dat wat
door de verzekeringsprestaties wordt vergoed; het forfaitair karakter van deze laatste prestaties, die, in de regel, een onvermogen tot verdienen van twee derden of
meer dekken (66,6 tot 100%), niet belet dat
de feitenrechter, op grond van de gegevens eigen aan de zaak die hij beslecht, in
feite vaststelt dat de bedoelde prestaties
een welbepaald onvermogen tot verdienen dekken, voor zover dit onvermogen
meer dan twee derden bedraagt; dit
aandeel in het onvermogen tot verdienen
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derhalve kan verschillen van het aandeel
waarvoor het Fonds voor beroepsziekten
vergoedingen verstrekt; eisers' rechtsvoorganger in zijn appelconclusie, onder
verwijzing naar de bevindingen van de
gerechtsdeskundige die door de eerste rechter was aangesteld, aanvoerde dat onomstotelijk bleek dat, wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte buiten
beschouwing wordt gelaten, hij meer dan
66% arbeidsongeschiktheid vertoonde wegens andere letsels en funktionele stoornissen, te weten rugletsels en rheuma in de
ledematen; dat de beroepsziekte op zich
geen voldoende oorzaak vormde om te besluiten tot een arbeidsongeschiktheid van
meer dan 66% voor de algemene arbeidsmarkt; dat hij derhalve, indien hij enkel de
betre:ffende beroepsziekte vertoonde, nog
wei geschikt zou zijn voor de algemene arbeidsmarkt (p. 2, in rechte, punt 1); het
arbeidshoften onrechte overweegt dat deze
aanvoeringen "niet terzake dienend" zouden zijn, nu het bij het toenmalig toepasselijk artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 bedoelde cumulatieverbod van
uitkeringen en vergoedingen precies betrekking heeft op dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van de schade; de aanvoering van de heer Yuce dat de letseis· of
functionele stoornissen waarvoor hij van
het Fonds voor beroepsziekten een uitkering ontving geen betrekking hadden op
hetzelfde gedeelte van de arbeidsongeschiktheid uit hoofde waarvan hij van de
verzekeringsinstelling uitkeringen ontving, er integendeel precies toe strekte aan
te tonen dat de voorwaarden voor de toepassing van het bedoelde cumulatieverbod,
niet aanwezig waren,
zodat het arbeidshof niet wettig verweerders terugvordering tot beloop van de prestaties die de heer Yuce had genoten van het
Fonds voor beroepsziekten tijdens de periode van 1 februari 1985 tot en met 28 februari 1987, kon inwilligen (schending van
aile in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen):
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963, dat het samen
genieten van de verzekeringsprestaties
en de schadeloosstelling naar gemeen
recht of krachtens een andere wetgeving verbiedt, aileen toepasselijk is
wanneer bedoelde prestaties en vergoedingen betrekking hebben op dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van
de schade;
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Overwegende dat de schade, in genoemd artikel 70, § 2, bedoeld, wat de
invaliditeitsprestaties betreft, bestaat in de vermindering, ingevolge
letsels offunctionele stoornissen bij de
werknemer die alle werkzaamheid
heeft onderbroken, van zijn vermogen tot verdienen tot een derde of minder dan een derde, volgens de criteria bepaald bij artikel 56, § 1, van de
wet;
Overwegende dat, hoewel de schadeloosstelling voor beroepsziekten,
wanneer die wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, eveneens
betrekking heeft op een vermindering van het vermogen tot verdienen,
zij evenwel niet noodzakelijk het verlies van hetzelfde gedeelte van dit vermogen dekt als dat wat door de
verzekeringsprestaties wordt vergoed;
Overwegende dat het forfaitair karakter van deze laatste prestaties, die,
in de regel, een onvermogen tot verdienen van 66 percent tot 100 percent dekken, niet belet dat de feitenrechter, op grond van de gegevens
eigen aan de zaak die hij beslecht, in
feite vaststelt dat bedoelde prestaties te dezen een welbepaald onvermogen tot verdienen dekken, voor zover dit onvermogen meer dan 66
percent bedraagt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers, ten betoge dat de
voorwaarden van het cumulatieverbod
te dezen niet voorhanden waren, aanvoerden dat hun rechtsvoorganger, wijlen Ismail Yuce, aan een beroepsziekte,
met name pneumoconiose, leed, die op
zichzelf geen arbeidsongeschiktheid
van meer dan 66 percent op de algemene arbeidsmarkt veroorzaakte, terwijl dit wel het geval was voor een andere aandoening waarvoor hij
invaliditeitsuitkeringen ontving; dat
aldus was aangevoerd dat het onvermogen tot verdienen ingevolge de beroepsziekte minder dan 33 percent beliep en een ander gedeelte van het
onvermogen tot verdi enen betrof dan
het gedeelte dat door de ziekteverzekering was gedekt;
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Dat het arrest dit verweer verwerpt
op de enkele grond dat "men ( ... ) in
principe slechts een arbeidsongeschiktheid (heeft)";
Dat het arrest aldus de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
8 september 1997- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Hutzler.
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1° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI - CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDE- WERKGEVER- VERYANGINGSVERPLICHTING- INBREUK- R.V.A. - SANCTIE- FORFAITAIRE
COMPENSATOIRE VERGOEDING- GEDEKTE
PERIODE.

zo

WERKLOOSHEID- ALLERLEI- CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDE- WERKGEVER- VERYANGINGSVERPLICHTING- 'IERMIJN - INBREUK - R.V.A. - SANCTIE FORFAITAIRE COMPENSATOIRE VERGOEDING
-OPENING VAN RET RECHT:

3° WERKLOOSHEID- ALLERLEI- CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDE- WERKGEVER- VERYANGINGSVERPLICHTING- 'IERMIJN - INBREUK - SANCTIE - R.V.A. FORFAITAIRE COMPENSATOIRE VERGOEDING
- OMVANG VAN RET BEDRAG- GEBEURTENIS NA INBREUK- GEVOLG.
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1 o Zodra vaststaat dat de werkgever, die

verplicht is de bruggepensioneerde te vervangen door een volledige uitkeringsgerechtigde binnen de termijnen van het
K.B. van 16 nov. 1990 of binnen determijnen binnen dewelke een regularisatie is toegestaan, de vervangingsverplichting niet heeft nageleefd en een
forfaitaire compensatoire vergoeding moet
storten aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt de vergoeding bepaald in functie van de ganse periode van
werkloosheid gedekt door de aanvullende vergoeding, dit is in beginsel tot op
de datum dat de bruggepensioneerde de
leeftijd bereikt waarop zijn rustpensioen
ingaat. (Artt. 4, § 5, en 6, K.B. 16 nov.
1990 betreffende de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen in geval van
conventioneel brugpensioen.)

zo

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op de forfaitaire compensatoire vergoeding, ingevolge de nietnaleving van de vervangingsverplichting
door de werkgever, ontstaat zodra de termijn voor vervanging of de toegelaten regularisatie verstreken is. (Artt. 4, § 5, en
6, K.B. 16 nov. 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in
geval van conventioneel brugpensioen.)

3° Het bedrag van de forfaitaire compensatoire vergoeding dat verschuldigd is
aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening door de werkgever die de
vervangingsverplichting niet heeft nageleefd binnen de door het K.B. van 16 nov.
1990 bepaalde termijnen ofbinnen determijn binnen dewelke door de Rijksdienst
van Arbeidsvoorziening een regularisatie is toegestaan, kan niet worden gewijzigd ten gevolge van gebeurtenissen die na
die termijn plaatshebben. (Artt. 4, § 5, en
6 K.B. 16 nov. 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in
geval van conventioneel brugpensioen.)
(R.V.A. T. MALDEGEMS TEGELHUIS N.Y.)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0009.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1996 gewezen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent;
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 132 van de
wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid het eerste lid
zoals van kracht voor de wijziging door de
wet van 30 maart 1994 en het derde lid zoals ingevoegd door de wet van 29 december 1990, 1, 2, § 1, eerste en tweede lid, 4,
§ 1, 6, inzonderheid het derde en zevende
lid, 7, § 1, § 2, en § 3 van het koninklijk besluit van 16 november 1990 betreffende de
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1 en 2 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 28 maart 1991,
gesloten in het Paritair Comite voor het
bouwbedrijf, betreffende de toekenning van
een aanvullende vergoeding ten laste van
het "Fonds voor bestaanszekerheid van de
werklieden uit het bouwbedrijf' (brugpensioen) en de specifieke maatregelen ter
bevordering van de tewerkstelling, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 5 augustus 1992, en artikel1 van voormeld koninklijk besluit van
5 augustus 1992,
doordat het bestreden arrest op p. 4 vaststelt dat Gerard Schoonacker, geboren werd
op 30 april1933; dat hij van 5 april1988
tim 31 mei 1991 als vloerder tewerkgesteld was bij verweerster; dat hem op 29
april1991 opzeg werd gegeven, met een opzeggingstermijn van vier weken, ingaand op
6 mei 1991 om te eindigen op 31 mei 1991;
dat de heer Schoonacker brugpensioen had
aangevraagd via het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bouwnijverheid (Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart
1991 (p. 8)); dat hij op 1 juni 1991 als gerechtigde in dit stelsel erkend werd; dat in
deze omstandigheden de werkgever verplicht was de ontslagen werknemer te vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze in de voorwaarden en
binnen de termijnen van het koninklijk besluit van 16 november 1990,
en doordat het bestreden arrest, niettegenstaande het aanneemt dat de
vervangingsplicht niet werd nageleefd door
verweerster, het hoger beroep van verweerster gedeeltelijk gegrond verklaart, het
bestreden vonnis van 17 november 1994
van de Arbeidsrechtbank te Gent, vijfde kamer, vernietigt, en, opnieuw rechtdoende,
de forfaitaire compensatoire vergoeding,
waartoe het verweerster veroordeelt, herleidt tot de som van 233.039 frank, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten,
op volgende gronden: "3.10 Overeenkon;stig art. 6, al. 7, K.B. 16 november 1990 IS
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de forfaitaire compensatoire vergoeding, bepaald in het derde lid, verschuldigd per
werknemer, gedurende de ganse periode
van de werkloosheid gedekt door de aanvullende vergoeding. Het betreft dus vooreerst een forfaitaire vergoeding, gelimiteerd door het einde van de periode van
werkloosheid, gedekt door de aanvullende
vergoeding. Er kan dus aan de betaling van
de vergoeding een einde gesteld worden
wanneer de betrokken bruggepensioneerde
niet langer gerechtigd is op aanvullende
vergoedingen (overlijden, niet langer voldoen aan de voorwaarden enz.). Ret is
daarenboven een compensatoire vergoeding. Dit betekent dat, in strijd met wat (eiseres) voorhoudt, door de vergoeding beoogd wordt een door de R.V.A. geleden
schade ofnadeel- doordat werkloosheidsuitkeringen dienen betaald aan een werkloze, die mits naleving van de vervangingsplicht, hierop geen aanspraak zou hoeven
te maken- te compenseren. Met (verweerster) wordt derhalve aanvaard dat bij
de definitieve bepaling van de forfaitaire
compensatoire vergoeding, rekening moet
gehouden worden met de regularisatie,
voortspruitend uit de (zij het laattijdige) indienstneming van een personeelslid dat aan
de vervangingsvereisten voldoet. De vergoeding is dus enkel verschuldigd voor de
dagen waarop effectief schade is veroorzaakt, wat niet meer het geval is, eens
voorzien werd in de vervanging (Arbrb.
Oudenaarde, 4juni 1992, T.G.R., 1992, 160;
Van Eeckhoutte W., Sociaal Compendium
'95-'96, o.c., 1387, nr. 5777). Daarentegen, en in strijd met wat (verweerster) voorhoudt, geldt de beperking niet tijdens.de
niet benutte periode, toegestaan voor de regularisatie (dus tot eind februari 1993).
Eens deze periode voorbij, geldt de voorziene sanctie immers integraal en ab initio. 3.11 Nu vaststaat dat P. Holderick, die
voldoet aan de vervangingsvoorwaarden, in
dienst kwam bij (verweerster) op 10 mei
1993, kan de opgelegde compensatoire vergoeding, als volgt bepaald worden :

* van

3 tim 30 juni 1991 (24 x
397) ............................................ .
* van 1 juli 1991 t/m 31 december 1992 (397 x 26 x 18) ............
* van 1 t/m 4 januari 1993 (397 x

9.528 fr.
185.796 fr.

2) ................................................ .

794 fr.

van 5 tot en met 17 januari
1993 (tewerkstelling Debbaut) ............................................ .
*van 18 t/m 31 januari 1993 (12
X 397) ........................................ ..

nihil

*

4.764 fr.
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*van 1 februari t/m 31 april1993
(397 X 24 X 3) .............................
*van 1 tim 9 mei 1993 (397 x 9)..

28.584 fr.
3.573 fr.

TOTAAL ..........................................

233.039 fr.

In de mate dat de eerste rechter (verweerster) veroordeelde in betaling van een
hogere compensatoire schadevergoeding,
komt het hager beroep gegrond voor",
terwijl, overeenkomstig artikel 132, eerste lid van de wet van 1 augustus 1985
houdende sociale bepalingen, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit,
bepalen onder welke voorwaarden en valgens welke modaliteiten een andere ontslagen werknemer, die een aanvullende vergoeding geniet hoven zijn werkloosheidsuitkering, ten laste van de werkgever of een
daartoe aangewezen organisme, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen behoudt; luidens artikel 132, derde lid van
voormelde wet de werkgever de in het eerste lid bedoelde werknemer moet vervangen, onder de voorwaarden en volgens nadere regelen welke de Koning bepaalt,
wanneer het een werknemer betreft aan
wie de opzegging ter kennis is gebracht na
31 augustus 1990 en voor wie het brugpensioen ingaat na 31 december 1990; aan
voormelde wettelijke bepalingen uitvoering gegeven werd in het koninklijk besluit van 16 november 1990 betreffende de
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, dat, luidens zijn artikel 1, van
toepassing is op alle werknemers voor wie
de toekenning van de aanvullende vergoeding geregeld wordt door collectieve arbeidsovereenkomsten of door collectieve akkoorden bedoeld in artikel 2, die na 31
augustus 1990 van hun ontslag in kennis
zijn gesteld en waarvan het brugpensioen
ingaat na 31 december 1990; overeenkomstig artikel 2, § 1, 2e lid van voormeld koninklijk besluit voor de t0epassing van dit
koninklijk besluit onder aanvullende vergoeding verstaan dient te worden, de vergoedingen bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr. 44 gesloten op
19 december 1974 en 21 maart 1989 in de
Nationale Arbeidsraad, en respectievelijk
algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 16 januari 1975 en
11 mei 1989, alsmede de vergoeding ofwei bedoeld in een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, in een paritair orgaan; luidens artikel 4, § 1, 1e lid
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van hetzelfde koninklijk besluit van 16 no~
vember 1990 betreffende de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, de werkgever, in
uitvoering van artikel 132 van de wet van
1 augustus 1985, verplicht is, de werknemer bedoeld in artikel 2 te vervangen door
een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze; in artikel 2, § 1, 1e lid van voormeld
koninklijk besluit sprake is van de ontslagen werknemer van 58 jaar en ouder die 25
jaar loondienst kunnen rechtvaardigen of
gelijkgestelde dagen, berekend overeenkomstig artikel 160, 3, tweede lid van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en die gerechtigd zijn op een aanvullende vergoeding; overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het voormeld koninklijk
besluit van 16 november 1990 de
werkloosheidsinspecteur opleggen kan, dat
de werkgever die de in artikel 4 opgelegde
vervangingsplicht niet heeft nageleefd, aan
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een
forfaitaire compensatoire vergoeding start
waarvan het bedrag gelijk is aan 131 fr. per
dag; overeenkomstig artikel 6, lid 7 van
voormeld koninklijk besluit de forfaitaire
compensatoire vergoeding bepaald in het
derde lid verschuldigd is per werknemer en
per maand gedurende de ganse periode gedekt door de aanvullende vergoeding; overeenkomstig artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 16 november 1990 alle
uitvoeringsmaatregelen en alle beslissingen betreffende de forfaitaire compensatoire vergoeding getroffen worden door de
gewestelijke werkloosheidsinspecteur; wanneer een inbreuk op de vervangingsplicht
wordt vastgesteld beslist voornoemde ambtenaar op discretionaire wijze ofhij aldan
niet een forfaitaire compensatoire vergoeding zal eisen; in toepassing van artikel 7,
§ 2 dient de ambtenaar, die beslist een forfaitaire compensatoire vergoeding te eisen, zijn beslissing aan de werkgever bekend te maken met een ter post
aangetekend schrijven, dat de met redenen omklede beslissing dient te bevatten en
het bedrag van de vergoeding dient te vermelden; artikel 7, § 3, 1e lid bepaalt dat de
in § 1 bedoelde forfaitaire compensatoire
vergoeding betaald dient te worden binnen een termijn van een maand die een
aanvang neemt de dag van de ontvangst
van het in § 2 bedoeld aangetekend schrijven; artikel 7, § 3, 2e lid stelt verder dat bij
niet-betaling van de forfaitaire compensatoire vergoeding binnen de in het eerste
lid bedoelde termijn de gewestelijke
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werkloosheidsinspecteur, vanafhet ogenblik dat die termijn verstreken is, over een
termijn van twee maanden, voor het instellen bij de arbeidsrechtbank van een
rechtsvordering tot betaling van de forfaitaire compensatoire vergoeding; deze
wettelijke bepalingen geen ruimte laten
voor een eventuele latere herberekening
van de verschuldigde vergoeding, opdat alleen de reeel geleden schade zou vergoed
worden; in het voormeld koninklijk besluit van 16 november 1990 de verschuldigde vergoeding in het geheel niet gerelateerd wordt aan de reeel geleden schade,
doch uitsluitend in functie van de duur van
de periode waarvoor een aanvullende vergoeding verschuldigd is berekend moet worden; de kwestieuze vergoeding heeft derhalve in de eerste plaats een forfaitair
karakter; nu uit de vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat de voorwaarden voor het opleggen van een forfaitaire
compensatoire vergoeding verenigd waren, het bestreden arrest niet wettelijk vermocht de vergoeding te herleiden in functie van de werkelijk geleden schade, en,
meer bepaald de vergoeding te herberekenen rekening houdende met de regularisatie door de (laattijdige) indienstneming van een personeelslid dat aan de
vervangingsvereisten voldoet;

maand gedurende de hele periode van
de werkloosheid gedekt door de aanvullende vergoeding, dit is in beginsel tot op de datum dat de bruggepensioneerde de leeftijd bereikt
waarop zijn rustpensioen ingaat;

zodat, de beslissing van het bestreden arrest rekening te houden met de regularisatie door de indienstneming van een personeelslid dat aan de vervangingsvereisten
voldoet, en dienvolgens de forfaitaire compensatoire vergoeding te herleiden tot een
bedrag van 233.039 fr., niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van al de in het
middel ingeroepen wettelijke bepalingen) :

Dat het arrest aldus artikel 6 van
het koninklijk besluit van 16 november 1990 schendt;

Overwegende dat, krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van 16
november 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in
geval van conventioneel brugpensioen,
de gewestelijke werkloosheidsinspecteur kan eisen dat de werkgever die de bepalingen van artikel 4 van
dit koninklijk besluit inzake de vervanging van een werknemer niet naleeft binnen de in § 5 van dit artikel
bepaalde termijn of binnen de termijn binnen dewelke door eiser een regularisatie is toegestaan, een forfaitaire compensatoire vergoeding start
waarvan het bedrag gelijk is aan 131
frank per dag, indexeerbaar en verschuldigd per werknemer en per

Overwegende dat uit die wettelijke
bepaling volgt dat het recht van eiser op de forfaitaire compensatoire vergoeding ontstaat zodra de termijn voor
vervanging of toegelaten regularisatie verstreken is en dat het bedrag van
die forfaitaire vergoeding niet kan worden gewijzigd ten gevolge van gebeurtenissen die na die termijn plaatshebben;
Overwegende dat het arrest voor de
vaststelling van het bedrag van de forfaitaire compensatoire vergoeding rekening houdt met een vervanging na
de voormelde termijn en in strijd met
het forfaitair karakter van de vergoeding deze begroot op grond van de
werkelijk door eiser geleden schade;

Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het als
forfaitaire compensatoire vergoeding
door eiser "meergevorderde" dan
233.039 frank afwijst en uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
8 september 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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Nr. 340

3e KAMER- 8 september 1997

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN
HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)- NORMAAL TRAJECT - VERLATEN VAN WOONPLAATS- VOORTIJDIG AANGEVAT TRAJECTVERVROEGDE AANWEZIGHEID WERKPLAATSAANVATTEN DAGTAAK- VERBAND- GEVOLG.

Het traject dat de werknemer aflegt om naar
het werk te gaan wordt niet abnormaal
naar tijd door de enkele omstandigheid
dat de werknemer voortijdig zijn verblijfplaats verlaat om zich te begeuen naar de
plaats waar hij werkt; het is daarbij zonder belang of de werknemer daardoor al
dan niet op de werkplaats aanwezig zou
zijn alvorens zijn dagtaak te moeten aanvatten (1). (Artt. 7 en 8, § 1, eerste en
tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
(GOOSSENS T. BELGISCHE NATIONALE
ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLENASSUBEL)
ARREST

(A.R. nr. S.97,0030.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1996 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 7 en 8, § 1,
inzonderheid het eerste en tweede lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971,
het tweede lid zoals het van kracht was
v66r zijn wijziging bij wet van 12 juli 1991,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat: "daar de heer Van Den
Eeden op 14 maart 1990 de woning had
verlaten om zich naar het werk te begeven, (.. ) aangenomen (dient te worden) dat
hij zich op het traject bevond naar de werkplaats" (arrest, p. 5, vierde alinea); het ongeval zich voor(deed)) om 7.10 u. en(..) de
heer Van Den Eeden pas 5 minuten de waning (had) verlaten, terwijl hij het werk die
dag diende aan te vatten om 8.15 u. (p. 5,
(1) Vgl. Cass., 12 feb. 1990, A.R. nr. 6939 CA. C.,
1989-90, nr. 360), met concl. adv.-gen. Lenaerts, p. 767, koloin links; 22 okt. 1990, A.R. nr.
8922 (ibid., 1990-91, nr. 101), met noot.
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negende alinea); volgens de verklaring van
mevr. Goossens (.. ) het traject VlezenbeekMolenbeek ongeveer 20 minuten in beslag (neemt) zonder rekening te houden
met de tijd die nodig is om een parkeerplaats te zoeken. (p. 5, tiende alinea); uit de
wettelijke omschrijving mag worden afgeleid dat het 'normale trajekt' op zichzelf
geen wijziging ondergaat door de enkele
omstandigheid dat de werknemer de woonplaats wat eerder verlaat. Inderdaad, bierdoor wordt geen afbreuk gedaan aan de
omschrijving weg naar en van het werk
(p. 5 laatste alinea); weliswaar ( .. ) niet
wordt ontkend dat de.heer Van Den Eeden soms voortijdig op het werk aanwezig was, doch deze aanwezigheid (.. ) niet
wordt gerechtvaardigd door de verplichting of de noodzaak voortijdig overeengekomen arbeid te verrichten of aan te vatten. Evenmin kan uit de brief van de
werkgever worden afgeleid dat hij bij voortijdige aankomst reeds arbeidsprestaties
verrichtte", oordeelt dat : "zelfs wanneer zou
aangenomen worden, zonder enige uitspraak te doen over de aard van de omweg hiertoe nodig, dat de tijd om het zoontje bij zijn ouders af te zetten, inbegrepen
de tijd,, die hij bij zijn ouders doorbracht om
de nodige inlichtingen te verschaffen omtrent de verzorging van het zoonlje, en terug te keren tot het gemeenteplein te Vlezenbeek eveneens 20 minuten bedraagt,
wordt het tijdstip van de aanwezigheid op
de plaats van het ongeval in acht genamen deze verschillende gegevens onvoldoende verantwoord. Daarentegen heeft
mevr. Goossens verklaard (onderzoek Fonds
voor Arbeidsongevallen, 4.10.1990) dat nadat het zoontje werd afgezet bij de vaderlijke grootouders, de heer Van Den Eeden
haar oppikte op het gemeenteplein te Vlezenbeek om haar af te zetten aan haar
werk te Anderlecht. Om trent de tijd nodig, om het trajekt opnieuw te onderbreken en zijn echtgenote naar het werk te
brengen, e:ri omtrent de aard van deze omweg worden geen gegevens verstrekt. Bovendien zou de heer Van Den Eeden op 14
maart 1990 zijn echtgenote die dag niet
hebben hoeven afzetten aan het wer:k, daar
zij zich die dag met de wagen van haar vader naar het werk zou begeven. In acht genomen deze verschillende gegevens wordt
de aanwezigheid van de heer Van Den Eeden op het ogenblik van het ortgeval op 14
maart 1990 in tijd onvoldoende gerechtvaardigd om toe te laten te besluiten dat hij
zich op het trajekt, dat aansluit bij de tijd
?TI1 het bedongen werk op de werkplaats te

Nr. 340

HOF VAN CASSATIE

verrichten, bevond. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat hij zich op het normale trajekt naar het werk bevond, en kan
het ongeval niet als een ongeval op de weg
naar en van het werk worden beschouwd
(p. 6, vierde tot negende alinea)", dienvolgens het hoger beroep van eiseres ontvankelijk doch niet gegrond verklaart en
het vonnis van de eerste rechter bevestigt, behoudens wat de kdsten betreft waartoe verweerster thans wordt veroordeeld;

terwi}lluidens artikel 8, § 1, eerste lid
van de Arbeidsongevallenwet, het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van
het werk als een arbeidsongeval moet worden aangezien; onder 'de weg naar en van
het werk' verstaan moet worden het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfi>laats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd (artikel8, § 1, tweede lid, van
de Arbeidsongevallenwet); het afgelegde
traject naar het werk normaal is indien het
normaal is naar tijd en ruimte; om te oordelen ofhet afgelegde traject naar tijd normaal is, nagegaan moet worden ofhet traject aansluit bij de tijd die de werknemer
in verband met het verrichten van de bedongen arbeid op de arbeidsplaats doorbrengt; de weg naar het werk aansluit bij
de tijd die de werknemer doorbrengt op de
arbeidsplaats wanneer de werknemer zich
naar zijn werk begeeft met het oog op het
verrichten van de bedongen arbeid; het traject niet abnormaal naar tijd wordt door de
enkele omstandigheid dat de werknemer de
arbeid te laat of te vroeg begint; de vereiste dat het traject naar tijd normaal moet
zijn bijgevolg niet kan betekenen dat de
weg op het gewone uur moet worden afgelegd; slechts wanileer de werknemer zich op
de weg begeeft naar de arbeidsplaats om
een reden die niets met zijn dienstbetrekking te mak{m heeft, hij niet naar zijn werk
gaat en de weg naar het werk aldus niet
aansluit bij de tijd die op de werkplaats
wordt doorgebracht met het oog op het verrichten van de bedongen arbeid; het arrest, ofschoon het vaststelt dat "de heer Van
Den Eeden op 14 maart 1990 de woning
had verlaten om zich naar het werk te begeven': (p. 5, vierde alinea) en "d~t het 'normale traject' op zichzelf geen wijzigingen
ondergaat door de enkele omstandigheid
dat de werknemer de woonplaats wat eerder verlaat" (p. 5, laatste alinea), toch oordeelt dat, "in acht genomen de (. .. ) verschillende gegevens (. .. ),de aanwezigheid
van de heer Van Den Eeden op het ogenblik van het ongeval op 14 maart 1990 in
tijd onvoldoende gerechtvaardigd (wordt)
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om toe te laten te besluiten dat hij zich op
het traject, dat aansluit bij de tijd om het
bedongen werk op de werkplaats te verrichten, bevond" (p. 6, achtste alinea); de
feitelijke omstandig}leden die het arbeidshof in acht nam, te weten : - het verlaten van de woning om 7.05 uur terwijl het
werk diende aangevat te worden om 8.15
uur; - de omweg naar de ouders van 20
minuten om het zoontje af te zetten; - de
duurtijd van het traject naar het B.B.L.kantoor te Molenbeek, waar de heer Van
Den Eeden was tewerkgesteld, van ongeveer 20 minuten zonder rekening te houden met de tijd nodig voor het vinden van
een parkeerplaats; - eiseres die op de dag
van het ongeval door haar echtgenoot niet
diende te worden afgezet aan haar werk te
Anderlecht; - geen verplichting om "voortijdig overeengekomen arbeid" te verrichten; het niet bewezen zijn dat bij voortijdige aankomst reeds arbeidsprestaties
worden verricht, geenszins deze beslissing wettig kunnen schragen; het arrest aldus in werkelijkheid het verkeersongeval
weigerde aan te merken als een ongeval op
de weg naar en van het werk om reden van
het enkele feit dat de heer Van Den Eeden het normale traject naar zijn werk
voortijdig had aangevat;

zodat het arrest, nu het vaststelde dat de
heer Van Den Eeden de woning had verlaten teneinde zich naar het werk te .begeven, niet zonder miskenning van het wettelijk begrip "weg naar en van het werk",
heeft kunnen oordeleh dat het door hem op
14 maart 1990 afgelegde traject niet aansloot bij de tijd die hij in verband met het
verrichten van de bedo:rigen arbeid op de
arbeidsplaats dieride door te brengen en
dienvolgens het hem overkomen verkeersongeval ten onrechte niet heeft aangemerkt als een ongeval op de weg naar en
van het werk (schending van de artikelen 7 en 8, § 1, inzonderheid het eerste en
tweede lid, van de Arbeidsdngevallenwet) :

Over het middel :
Overwegende dat het afgelegde traject van of naar het werk normaal is,
in de zin van artikel 8, § 1, tweede lid,
van de Arbeidsongevallenwet, indien
het riormaal is riaar tijd en ruimte;
Dat, om te oordelen ofhet afgelegde
traject naar tijd normaal is, ook moet
worden nagegaan of het traject aansluit bij de tijd die de werknemer in
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verband met het verrichten van de bedongen arbeid op de arbeidsplaats
doorbrengt;
Dat het traject niet abnormaal naar
tijd wordt door de enkele omstandigheid dat de werknemer voortijdig zijn
verblijfplaats verlaat om zich te begeven naar de plaats waar hij werkt;
dat daarbij zonder belang is of de
werknemer daardoor al dan niet op de
werkplaats aanwezig zou zijn alvorens zijn dagtaak te moeten aanvatten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de getro:ffene zijn verblijfplaats had verlaten om zich naar het
werk te begeven, toen hij het slachto:ffer werd van een verkeersongeval;
dat het arrest voorts vaststelt dat de
getro:ffene, zoals elke morgen, voortijdig naar het werk vertrokken was om
tijdens het traject zijn kind naar de
woning van zijn ouders te brengen; dat
het arrest zich niet uitspreekt over de
aard van de omweg die daartoe nodig was, maar enkel nagaat ofhet traject normaal was naar de tijd;
Dat het arrest oordeelt dat, gelet op
het uur waarop de getro:ffene zijn verblijfplaats verlaten heeft en het uur
waarop hij met het werk moest beginnen, en rekening gehouden met de
normale duur van het traject van de
verblijfplaats naar de arbeidsplaats en
de tijd, nodig om het kind bij zijn
grootouders te brengen, de tijd om zich
naar het werk te begeven te dezen niet
aansluit bij de tijd die op de werkplaats wordt doorgebracht om de overeengekomen arbeid te verrichten, nu
de voortijdige aanwezigheid van de getro:ffene op de arbeidsplaats niet had
kunnen worden gerechtvaardigd door
de verplichting of de noodzaak voortijdig de bedongen taak te verrichten;
Dat het arrest op die grond beslist
dat de aanwezigheid van de getroffene op de plaats van het verkeersongeval in tijd niet voldoende is gerechtvaardigd, en dat de getro:ffene zich
derhalve niet op het normale traject
naar het werk bevond;
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Dat het arrest die 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 artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster
in de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
8 september 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 341
2e KAMER - 9 september 1997

1° BENELux -

PREJUDICIELE GESCHILLEN- VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL
- VRAAG OM UITLEGGING- BIJ HET HOF VAN
CASSATIE AANHANGIGE ZAAK- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL -BENELUX- VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL
- VRAAG OM UITLEGGING- BIJ HET HOF VAN
CASSATIE AANHANGIGE ZAAK- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

1o en 2° Wanneer een vraag om uitlegging
van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen
krachtens art. 1 Verdrag BeneluxGerechtshof voor het Hof van Cassatie is
opgeworpen, moet het Hof, in de regel, die
vraag aan het Benelux-Gerechtshofvoorleggen (1). (Art. 6 Verdrag BeneluxGerechtshof.)
(1) Cass., 27 maart 1992, A.R. nr. 7370 (A C.,
1991-92, nr. 406), en 6 mei 1993, A.R. nr. 9541
(ibid., 1993, nr. 223).
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(VANDER KLOOSTER E.A. T. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD GENT)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1323.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1995 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij ieder van
de eisers tot betaling van een dwangsom wordt veroordeeld :
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 1385bis e.v.
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
elk van de beklaagden op vordering van de
gemachtigde ambtenaar wordt veroordeeld
tot betaling van een dwangsom van 2.000
fr. per dag vertraging in de naleving van
het bevel tot herstel,
terwijl de beklaagden door de eerste rechter solidair veroordeeld werden tot het herstel van de plaats in de vorige toestand en
hieraan in graad van beroep geen wijziging werd gebracht, zodat aan de beklaagden niet elk afzonderlijk een dwangsom
kan worden opgelegd :

Overwegende dat de eisers, na veroordeling wegens overtreding van de
Stedebouwwet, solidair worden veroordeeld tot het herstel van de plaats
in haar vorige staat binnen een termijn van zes maand ingaand de dag
waarop de veroordeling in kracht van
gewijsde zal zijn getreden; dat zij ieder worden veroordeeld tot betaling
van een dwangsom van 2.000 frank
per dag vertraging in de naleving van
het bevel tot herstel;
·
Overwegende dat de beoordeling van
de wettigheid van de beslissing tot veroordeling van ieder van de eisers tot
betaling van een dwangsom, een interpretatie vergt van artikel 1385bis,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, en
niet kan geschieden zonder de beantwoording van een vraag van uitleg van
de eenvormige wet betreffende de
dwangsom;
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Overwegende dat de noodzakelijkheid van uitleg van die rechtsregel het
Hof verplicht de in het dictum gestelde
vraag van uitleg aan het BeneluxGerechtshof te onderwerpen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen behalve wat de veroordeling van de eisers tot betaling van een
dwangsom betreft; houdt iedere nadere uitspraak aan tot het BeneluxGerechtshof zich heeft uitgesproken
over de navolgende vraag : kan de
rechter beklaagden die hij solidair
heeft veroordeeld tot een hoofdveroordeling, ieder afzonderlijk veroordelen tot betaling van een dwangsom; houdt de beslissing over de
kosten aan.
9 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. De
Cordier, Gent.

Nr. 342
2e

KAMER-

9 september 1997

1o BETICHTING VAN VALSHEID STRAFZAKEN CASSATIEGEDING VALSHEIDSVORDERING INGESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP- VERZOEKSCHRIFT- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- FEITELIJKE GRONDSLAG- COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN GEEN BEWIJS VAN ONTVANGST VOOR DE UITSPRAAK VAN DE BESLISSING.

3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING- VERZOEKEN TOT INTERNERING OF
INVRIJHEIDSTELLING- UITSPRAAK- BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT.
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4o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING- VERZOEKEN TOT INTERNERING OF
INVRIJHEIDSTELLING- UITSPRAAK- AANWEZIGHEID VAN DE BETROKKENE OF DIENS
RAADSMAN OF VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.

1o In de regel is een verzoekschrift dat een

naar aanleiding van een cassatieberoep
ingestelde valsheidsvorderin,g bevat, ontvankelijk en de valsheidsvordering toegelaten wanneer het tijdens het cassatiegedin,g van valsheid betichte stuk niet van
valsheid kon worden beticht voor de
feitenrechter, het verzoekschrift betrekking heeft op een wezenlijke vereiste voor
de regelmatigheid van de bestreden beslissing en het in het verzoekschrift gestelde feit waarschijnlijk gerweg is om de
bewijskracht van een authentieke akte
aan te tasten (1).
2° Feitelijke grondslag mist het cassatie-

middel waarin aan de commissie tot bescherming van de maatschappij wordt
verweten geen uitspraak te hebben gedaan over een aanvraag tot heropening
van de debatten, iuanneer niet is gebleken dat het origineel van de hiertoe tot de
genoemde commissie gerichte brief ooit
werd verstuurd of door de commissie
werd ontvan,gen vooraleer zij uitspraak
deed (2).

Nr. 342
(ENCKELS)
ARREST

(A.R. nrs. P.97.1155.N en P.97.120l.N))

HETHOF;- ...
I. Op het verzoek tot betichting van
valsheid:.

Overwegende dat in de regel een
verzoekschrift dat een naar aanleiding van een voorziening ingestelde
betichting van valsheid bevat, slechts
ontvankelijk is en de valsheidsvordering toegelaten is, wanneer het
tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stuk niet kon worden beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift betrekking heeft op een
wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en
het in het verzoekschrift gestelde feit
waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan
te tasten;
Overwegende dat het verzoekschrift
in zoverre het betrekking heeft op procedures die niet geleid hebben tot de
bestreden beslissing, niet ontvankelijk is;

3° De bij art. 28 van de Wet Bescherming

Maatschappij voorgeschreven bijstand
van de betrokkene door een advocaat heeft
slechts betrekking op de behandeling zelf
van de verzoeken tot interne ring of invrijheidstelling door de commissie tot bescherming van de maatschappij, maar
niet op de uitspraken hierover. (Art. 28
Wet Bescherming Maatschappij.)
4 o Bij de uitspraak van een beslissingvan
de commissie tot bescherming van de
maatschappij over verzoeken tot internering ofinvrijheidstelling is noch de aanwezigheid van de betrokkene of diens
raadsman noch deze van het openbaar
ministerie vereist. (Art. 28 Wet Bescherming Maatschappij.)
(1) Cass., 1 dec. 1993, A.R. nrs. P.93.1416.F en
P.93.1546.F (A.C., 1993, nr. 497).
(2) Zie Cass., 28 jan. 1952 (A. C., 1952, 268).

II. Op de voorziening :
Over het vierde middel :
Overwegen<le dat eiser bij het Hof
een kopie he·eft neergelegd van een
door hem op 23 juli 1997 aan de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen, gerichte brief waarbij hij
om heropening van de debatten verzoekt om hem in de gelegenheid te
stellen de minister van Justitie de
zaak aan de commissie te doen onttrekken, "zo:;tls ik henzelfin mijn verzoekE;chriften verzocht heb", omwille
van allerlei door hem aan het adres
van de commissie maar ook van anderen gerichte verwijten;
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Dat niet blijkt dat het origineel van
deze brief ooit werd verstuurd of dat
de genoemde commissie hem heeft ontvangen vooraleer zij uitspraak deed;
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9 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - ~r
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. F. Van
Ginderdeuren, Brussel.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende voor het overige dat
de bijstand van een advocaat, voorgeschreven door artikel28 Wet Bescherming Maatschappij, slechts betrekking heeft op de behandeling zelf van
de verzoeken tot internering of invrijheidstelling, niet op de uitspraken
hierover;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;
Over het tiende middel :
Overwegende dat de omstandigheid dat eiser of diens raadsman niet
op 29 juli 1997 bij de uitspraak van de
bestreden beslissing aanwezig waren, wat door geen wetsbepaling is
voorgeschreven, geen afbreuk doet aan
de regelmatigheid ervan;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het veertiende middel :
Overwegende dat geen wetsbepaling voorschrijft dat het openbaar ministerie moet aanwezig zijn bij de uitspraak van een commissie tot
bescherming van de maatschappij over
een verzoek tot invrijheidstellihg van
een gei:nterneerde;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;

Om die redenen, voegt de zaken
nummer van de algemene rol
P.97.1155.N en P.97.1201.N samen;
verwerpt de valsheidsvordering en de
voorziening.

Nr. 343
2e KAMER- 10 september 1997
1o VEROORDELING MET UITSTEL EN

OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWOON UITSTEL - STRAF VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OM
EEN VOERTUIG TE BESTUREN- GEWOON UITSTEL- WLJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN
DE STRAF VAN VERYALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STUREN- WETTIGHEID.

2° STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- MAATREGEL- GEWOON
UITSTEL- ONWETTIGHEID - VERNIETIGINGOMVANG.

3° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VEROORDELING
MET UITSTEL- GEWOON UITSTEL- ONWETTIGHEID - GEVOLGEN.

1o De beslissing waarbij de rechter, krachtens art. 8, § 1, Probatiewet, de uitstel-

ling gelast hetzij van het vonnis of het arrest, hetzij van de hoofdstraffen of
vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan, kan alleen betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de straffen zoals zij zijn uitgesproken, en kan niet
de wijziging van die stra/fen of een ervan tot gevolg hebben. (Art. 8, § 1,
Probatiewet.)

2° en 3° De vernietiging wegens onwettigheid van het uitstel - niaatregel die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van
de straf- heeft, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg van de veroordeling
zelf waarop het uitstel betrekking heeft
(1). (Art. 8, § 1, Probatiewet.)
(1) Cass., 16 jan. 1996, A.R. nr. P.95.0404.N
(A.C., 1996, nr. 34).

800

HOF VAN CASSATIE

(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GERECHTSHOF T. ETIENNE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0460.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1997 gewezen door het Militair Gerechtshof;
Over het middel: schending van deartikelen 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie, 45 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (koninklijk
coordinatiebesluit van 16 maart 1968), en
1 van het koninklijk besluit van 16 mei
1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categorieen, het rijbewijs, de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen en de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
doordat het arrest stelt dat de rechter bevoegd is om een straf naar eigen goeddunken op te splitsen, teneinde uitstel te verlenen van het geheel of een gedeelte van de
aldus opgesplitste onderdelen van die straf;
terwijl a) krachtens artikel 8, § 1, van de
wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, een
willekeurige en onbeperkte opsplitsing van
de strafin de regel niet toegestaan is; b) artikel 45 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer (koninklijk coordinatiebesluit van 16 maart 1968) in het bijzonder de mogelijkheden om de vervallenverklaring van het recht tot sturen op te
splitsen, uitdrukkelijk -beperkt :

Overwegende dat de rechter, krachtens artikel8, § 1, van de wet van 29
juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie, bevoegd is
om, bij een met redenen omklede beslissing, te gelasten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis ofhet arrest, hetzij van de hoofdstraffen of
vervangende straffen dan wel van een
gedeelte ervan, wordt uitgesteld;
Dat die bevoegdheid alleen betrekking kan hebben op de tenuitvoerlegging van de straffen zoals zij zijn uitgesproken, en niet de wijziging van die
straffen of een ervan tot gevolg kan
hebben;
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Overwegende dat het arrest, nu het
gedurende een jaar uitstel verleent
van tenuitvoerlegging van de
vervallenverklaring van het recht tot
sturen, "doch enkel wat betreft het besturen van motorvoertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer", de
modaliteiten van de vervallenverklaring wijzigt en niet alleen de
tenuitvoerlegging ervan beperkt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vervallenverklaring van het recht tot sturen een
onderdeel is van de aan verweerder
opgelegde straf; dat de gehele, wegens onopzettelijke doodslag uitgesproken veroordeling daardoor onwettig wordt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het anders samengestelde Militair Gerechtshof.
10 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker.

Nr. 344
2e KAMER - 10 september 1997
1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING VERZOEKSCHRIFT GEGROND OP FElTEN DIE AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE WORDEN VERWETENONTVANKELIJKHEID.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING VERZOEKSCHRIFT GEGROND OP FElTEN DIE AAN DE ONDERZOEKSRECHTER WORDEN VERWETEN -
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Nr. 345

ONTTREKKING VAN DE ZAAKAAN DE ONDERZOEKSRECHTER- ONTVANKELIJKHEID.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING VERZOEKSCHRIFT - AFWIJZING - CRITERIA.

1 o Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver-

wijzing van de zaak van een rechtbank
naar een andere op grand van gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond
is op feiten die aan het openbaar ministerie worden verweten (1). (Art. 542 Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver-

wijzing van de zaak van een rechtbank
naar een andere op grand van gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond
is op feiten die aan een onderzoeksrechter worden verweten, terwijl hij niet Zanger belast is met de zaak (2). (Art. 542
Sv.)
3° Een verzoek tot verwijzing van een zaak
van een rechtbank naar een andere op
grand van gewettigde verdenking wordt
door het Hof afgewezen, wanneer uit de
door eiser uiteengezette gegevens niet volgt
dat alle rechters die zitting houden in de
voornoemde rechtbank niet in staat zouden zijn om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak
of bij de publieke opinie gewettigde twijfel zouden kunnen wekken aangaande
hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen (3). (Art. 542 Sv.)
(ROZENBERG)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0839.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift dat op 18 juni 1997 op de griffie van het Hof is ingekomen, waarvan een eensluidend verklaard
afschrift aan dit arrest is gehecht en
waarin eiser vraagt dat de zaak met
notitienummer 75.97.4725/93 van het
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parket van de procureur des Konings
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel op grond van gewettigde verdenking aan voornoemde rechtbank
zou worden onttrokken en naar een
andere rechtbank van eerste aanleg
zou worden verwezen;
Overwegende dat het verzoekschrift
niet ontvankelijk is, in zoverre het kritiek uitoefent op het parket van de
procureur des Konings te Brussel of op
bepaalde leden ervan en daarbij steunt
op het ontbreken van vervolgingen ten
laste van derden, op vermeende leemten in het voorbereidende onderzoek of
op de bewering dat voornoemd onderzoek op eiser is "geconcentreerd", terwijl de zaak naar de correctionele
rechtbank is verwezen;
Overwegende dat voor het overige
uit de door eiser uiteengezette gegevens niet volgt dat aile rechters die zitting houden in de met de vervolging
belaste rechtbank niet in staat zouden zijn om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de
zaak of bij eiser of bij de publieke opinie gewettigde twijfel zouden kunnen wekken aangaande hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen;
Dat het verzoekschrift derhalve in
zoverre niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 september 1997- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal.

Nr. 345
(1) Cass., 19 maart 1996, A.R. nr. P.96.0128.N
(A.C., 1996, nr. 99).
(2) Vgl. Cass., 31 okt. 1989, A.R. nr. 3847 (A. C.,
1989-90, nr. 134).
(3) Cass., 18 nov. 1992, A.R. nr. 242 (A. C., 199192, nr. 740).

1e KAMER - ll september 1997

STEDEBOUW -

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - BOUW- OF
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VERKAVELINGSVERBOD- SCHADEVERGOEDING- RECHT OP SCHADEVERGOEDINGTOELAATBAARHEID VAN DE VORDERINGVEREISTE.

Een op art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw, zoals gewijzigd bij artt. 177
en 178 wet 22 dec. 1977, gegronde vordering tot schadevergoeding kan niet worden toegelaten, zolang de afgifte van een
bouw- of verkavelingsvergunning niet is
geweigerd aan de belanghebbende of deze
geen negatief stedebouwkundig attest
heeft verkregen (1). (Art. 37, derde lid,
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, zoals gewijzigd bij art. 177, b, wet
22 dec. 1977.)
(VLAAMS GEWEST T. SMET)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0182.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 37, inzonderheid derde lid, van de Wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals van kracht na de wijziging bij Wet van
22 december 1977, 177, inzonderheid b, van
de Wet van 22 december 1977 betreffende
de budgettaire voorstellen 1977-78, 17 en
18 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel van 3 november 1989 bevestigt o.m.
op het punt van de ontvankelijkheid van de
vordering van verweerster t.a.v. eiser en
deze beslissing o.m. op volgende overwegingen steunt :
"(. .. ) dat het Vlaamse Gewest vervolgens doet gelden dat, op het ogenblik van
de dagvaarding, Smet nog niet in het bezit was van een stedebouwkundig attest;
dat het recht op schadevergoeding derhalve nog niet was ontstaan
(1) Cass., 24 jan. 1985, A.R. nr. 7167 (A. C.,
1984-85, nr. 307); 13 dec. 1985, A.R. nr. 4608
(ibid., 1985-86, nr. 258), en 31 mei 1990, A.R. nr.
8634 (ibid., 1989-90, nr. 574).
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(artikel 37, derde lid) zodat de vordering onontvankelijk zou zijn bij gebrek aan
be lang;
(. ..) dat de dagvaarding werd betekend op
29 april 1987; dat Smet een stedebouwkundig attest nr. 1 overlegt dat dateert van
4 mei 1987, hetzij dus van na de dagvaarding;
(... ) dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te
dienen (artikel 17 Ger.W.); dat het belang
een reeds verkregen en dadelijk belang
moet zijn (artikel 18 Ger.W.);
(... ) dat het belang bestaat uit ieder materieel ofmoreel maar daadwerkelijk voordeel dat de eiser kan putten uit de vordering op het ogenblik dat hij deze instelt
(Fettweis, A., Manuel de (procedure civile, nr. 27);
(. .. ) dat Smet er een reeds verkregen en
dadelijk belang bij had om schadevergoeding te vorderen vanaf het ogenblik dat zij
meende, ingevolge de inwerkingtreding van
het plan, schade te hebben geleden; dat
haar vordering, ingesteld bij dagvaarding
van 29 april 1987 dan ook ontvankelijk is;
(. .. ) dat de omstandigheid dat haar recht
op schadevergoeding bij het instellen van
de vordering nog niet zou zijn ontstaan bij
afwezigheid van een negatief stedebouwkundig attest hieraan niet afdoet; dat het
ontstaan van het recht op schadevergoeding de grond van de zaak betreft; dat het
bestaan van het belang los staat van het
bestaan van het recht"; (arrest p. 3, l. 6 -11.
- p. 4, l. 1-2),
terwijl artikel 3 7, derde lid, van de
Stedebouwwet zoals gewijzigd bij artikel
177b van de Wet van 22 december 1977 bepaalt dat ''het recht op schadevergoeding
ontstaat ofwel bij overdracht van het goed
ofwel bij de weigering van een bouw- of
verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedebouwkundig attest";
voormeld artikel 37 Stedebouwwet impliceert dat degene die aanspraak maakt op
planschadevergoeding slechts over een
vorderingsrecht beschikt indien aan een
van de in het derde lid van artikel37 opgesomde voorwaarden is voldaan; het
vorderingsrecht zelf dus op grond van bedoelde wetsbepaling afhankelijk is van het
bestaan van het recht op schadevergoeding;

Nr. 345

HOF VAN CASSATIE

een vordering tot planschadevergoeding
bijgevolg slechts ontvankelijk en toelaatbaar is indien op het ogenblik van het instellen ervan is voldaan aan een van de in
artikel 37, derde lid, Stedebouwwet gestelde voorwaarden;
er evenmin sprake kan zijn van een
reeds verkregen en dadelijk belang in de
zin van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek bij het instellen van de vordering tot schadevergoeding wanneer het
vorderingsrecht zelf overeenkomstig artikel37, derde lid, van de Wet van 29 maart
1962 nog niet is ontstaan,
en terwijl het bestreden arrest vaststelt dat de dagvaarding werd betekend op
29 april1987 en dat de afgifte van een stedebouwkundig attest nr. 1 van 4 mei 1987
dateert en dus van na de dagvaarding;
het bestreden arrest echter toch tot de
ontvankelijkheid en toelaatbaarheid van
verweersters vordering besluit op grond dat
verweerster wel het door de artikelen 17 en
18 Gerechtelijk Wetboek vereiste belang
had bij het instellen van haar eis; het arrest oordeelt dat verweerster reeds vanaf
het ogenblik dat zij meende, ingevolge de
inwerkingtreding van het plan, schade te
hebben geleden, een reeds verkregen en dadelijk belang had om schadevergoeding te
vorderen,
zodat het bestreden arrest, door de vordering van verweerster ontvankelijk en toelaatbaar te verklaren zonder vast te stellen dat bij de indiening van de eis was
voldaan aan een van de in artikel37, derde
lid, Stedebouwwet opgesomde voorwaarden, meer zelfs, nate hebben vastgesteld
dat het verkregen stedebouwkundig attest dateert van na de dagvaarding, het in
artikel 37, derde lid, Stedebouwwet (zoals gewijzigd bij artikel177, b van de Wet
van 22 december 1977) vervatte vereiste
voor het bestaan van het vorderingsrecht
en dus ook van het vereiste van verkregen en dadelijk belang bij het instellen van
de vordering miskent; het bestreden arrest derhalve schending inhoudt van de artikelen 37, inzonderheid derde lid, van de
Stedebouwwet van 29 maart 1962 zoals gewijzigd bij Wet van 22 december 1977, 177,
inzonderheid b, van de Wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-78 en van de artikelen 17 en
18 van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat, overeenkomstig
het derde lid van artikel37 van de wet
van 29 maart 1962 hotidende organisatie van de ruimtelijke ordening en
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van de stedebouw, een op dat artikel
gegronde vordering tot schadevergoeding niet kan worden toegelaten, zolang de afgifte van een bouw- of
verkavelingsvergunning niet is geweigerd aan de belanghebbende of deze
geen negatief stedebouwkundig attest heeft verkregen;
Overwegende dat het arrest enkel
vaststelt dat verweerster een dagvaarding heeft laten betekenen op 29 april
1987 strekkende tot het verkrijgen van
schadevergoeding wegens planschade
en dat zij slechts op 4 mei 1987 een
negatief stedebouwkundig attest heeft
verkregen; dat het oordeelt dat verweerster een verkregen en dadelijk belang had om schadevergoeding te vorderen vanaf het ogenblik dat zij
meende, ingevolge de inwerkingtreding van het gewestplan HalleVilvoorde-Asse, schade te hebben geleden;
Dat het hofvan beroep uit die vaststellingen niet heeft kunnen afieiden
dat de vordering van verweerster ontvankelijk was en dat zij, desgevallend, recht had op de door haar gevorderde schadevergoeding, zonder ook
vast te stellen dat een van de vereisten van het derde lid van vorenvermeld artikel 37 bij de indiening van
de vordering vervuld was;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
veroordeelt eiser in de kosten van de
rectificatieve akte; houdt de overige
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
11 september 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter -,-- Gelijkluidende conclusie v:an de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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Nr. 346
1e KAMER- 11 september 1997

STEDEBOUW -

RUIMTELIJKE ORDENING.
PLAN VAN AANLEG BOUW- OF
VERKAVELINGSVERBOD- SCHADEVERGOEDING - RECHT OP SCHADEVERGOEDINGTOELAATBAARHEID VAN DE VORDERING VEREISTE.

Zo een op art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw sinds de wijziging bij
artt. 177 en 178 wet 22 dec. 1977 gegronde vordering tot schadevergoeding
niet kan worden toegelaten, zolang de afgifte van een bouw- of verkavelingsvergunning niet is geweigerd aan de belanghebbende of deze geen negatief
stedebouwkundig attest heeft verkregen, volgt uit die regeling niet dat vroeger regelmatig ingeleide vorderingen niet
ontvankelijk worden doordat de voorwaarden voor het verkrijgen van schadevergoeding werden gewijzigd (1). (Art.
37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(VLAAMS GEWEST T. BELBOURG N.V)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0183.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 17, 18 Gerechtelijk Wetboek, 37 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
zoals van kracht voor de wijziging bij Wet
van 22 december 1977 en ook zoals van
kracht na deze wijziging, 177, inzonderheid b en 180 van de Wet van 22 december 1977 betre:ffende de budgettaire voorstellen 1977-1978,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel van 7 juni 1988 bevestigt, en al(1) Vgl. Cass., 11 sept.
C.94.0182.N, supra, nr. 345.

1997, A.R.

nr.
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dus veroordeling inhoudt van eiser tot betaling aan verweerster van planschadevergoeding ten belope van 960.018 BF
(meer intresten) en deze beslissing steunt
op o.m. volgende overwegingen : "(. .. ), ten
aanzien van de toelaatbaarheid van de op
voet van artikel37 van de wet op de Ruimtelijke Ordening ingestelde eis dat (eiser)
nog tevergeefs inroept dat hij werd gedaagd op 28 december 1984, ogenblik
waarop het recht op vergoeding nog niet
was ontstaan; dat het immers evenmin ter
zake dienende is dat er slechts op 5 februari 1986, hetzij na de inleiding van de
oorspronkelijke vordering, weigering was
van een verkavelingsvergunning; nu er een
verkregen en dadelijk belang was om deze
eis in te leiden vanaf het ogenblik dat de
mogelijkheid om dergelijke vergunning te
verkrijgen ernstig bedreigd was nadat het
goed op 30 april 1977 was geklasseerd in
natuurgebied en geen enkele anders luidende wetsbepaling de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het instellen van de vor
dering beperkte". (arrest p. 4, sub 6),

terwijl artikel37, derde lid, Stedebouwwet zoals gewijzigd bij artikel 177 van de
Wet van 22 december 1977 betre:ffende de
budgettaire voorstellen 1977-1978, bepaalt dat ''het recht op schadevergoeding
ontstaat ofwel bij overdracht van het goed
ofwel bij de weigering van een bouw- of
verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedebouwkundig attest"; bovenstaand artikel 37
Stedebouwwet impliceert dat degene die
'aanspraak maakt op planschadevergoeding
slechts over een vorderingsrecht beschikt
indien aan een van de in artikel37, derde
lid, opgesomde voorwaarden is voldaan; het
vorderingsrecht zelf dus op grond van bedoelde wetsbepaling afhankelijk is van het
bestaan van het recht op schadevergoeding; een vordering tot planschadevergoeding bijgevolg slechts toelaatbaar is
indien op het ogenblik van het instellen ervan is voldaan aan een van de in artikel37,
derde lid, Stedebouwwet gestelde voorwaarden; het vorderingsrecht immers niet
bestaat zolang het recht op vergoeding niet
is ontstaan overeenkomstig voormelde
wetsbepaling; evenmin het vereiste verkregen en dadelijk belang voorhanden is zolang het recht op vergoeding en ook het
vorderingsrecht niet bestaan; artikel 177
van de Wet van 22 december 1977 krachtens artikel 180 van dezelfde wet van onmiddellijke toepassing is, ook op reeds aanhangig gemaakte vorderingen tot schadevergoeding waarover nog geen in kracht
van gewijsde gegane uitspraak bestaat; de
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ontvankelijkheid of toelaatbaarheid van
deze laatste vorderingen aldus retroactief aan de vereisten van het gewijsde en de
gegrondheid van artikel 37 Stedebouwwet is onderworpen,
en terwijl, verweerster in casu, zoals het
bestreden artest vaststelt, slechts op 5 februari 1986 een weigering van
verkavelingsvergunning had bekomen; het
recht op schadevergoeding en dus oak het
vorderingsrecht bijgevolg noch bij het indienen van de vordering op 19 december
1977, noch op het ogenblik van de dagvaarding van eiser in hervatting van geding van 28 december 1984 bestonden; verweersters vordering bijgevolg bij toepassing
van het gewijzigde artikel 37, derde lid,
Stedebouwwet dat overeenkomstig artikel 180 van de Wet van 22 december 1977
oak op huidige procedure van toepassing
was, niet kon aangenomen worden; het bestreden arrest het echter irrelevant acht
dat de weigering van verkavelingsvergunning dateert van na de inleiding van
de oorspronkelijke vordering door verweerster of na de dagvaarding van eiser in
hervatting van geding; het bestreden arrest oordeelt dat geen andere
ontvankelijkheidsvoorwaarde het instellen van de vordering beperkte dan het vereiste van verkregen en dadelijk belang; het
bestreden arrest oordeelt dat verweerster
dit belang had omdat bij het instellen van
haar vordering de mogelijkheid om een
verkavelingsvergunning te bekomen ernstig was bedreigd nu haar goed ingevolge
het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse in natuurgebied was geklasseerd,

zodat het bestreden arrest door de vordering van verweerster aan te nemen zonder vast te stellen dat was voldaan aan een
van de vereisten opgesomd in artikel 37,
derde lid, Stedebouwwet zoals gewijzigd bij
artikel 177b van de Wet van 22 december
1977 en overeenkomstig artikel 180 van dezelfde wet van toepassing op huidige procedure, meer zelfs, door de weigering van
de verkavelingsvergunning als irrelevant te
beschouwen, het in bedoelde wetsbepaling vervatte vereiste voor het bestaan van
het vorderingsrecht en dus oak van het vereiste van verkregen en dadelijk belang miskent; het bestreden arrest derhalve schending inhoudt van de artikelen 177,
inzonderheid b, en 180 van de Wet van 22
december 1977, 37, inzonderheid derde lid,
van de Wet van 29 maart 1962 zoals van
kracht v66r en na de wijziging bij Wet van
22 december 1977 en van artikelen 17 en
18 Gerechtelijk Wetboek :
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Overwegende dat artikel37 van de
wet van 29 maart 1962, gewijzigd door
de artikelen 177 en 178 van de wet
van 22 december 1977 betreffende de
budgettaire voorstellen 1977-1978, onder meer bepaalt dat, wanneer het
bouw- of verkavelingsverbod volgend
uit een plan dat bindende kracht heeft
verkregen, een einde maakt aan het
gebruik waarvoor een goed dient of
normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van
het plan, het recht op schadevergoeding ontstaat, o:fwel bij overdracht van
het goed ofwel bij de weigering van
een bouw- of verkavelingsvergunning
ofnog bij het afleveren van een negatief stedebouwkundig attest;
Overwegende dat artikel 37 van de
wet van 29 maart 1962 v66r de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1977 het ontstaan van het recht op
schadevergoeding niet deed afhangen van het plaatshebben van een van
die gebeurtenissen;
Overwegende dat artikel 180 van de
wet van 22 december 1977 bepaalt dat
de genoemde wijziging "van onmiddellijke toepassing" is "ook op reeds
aanhangig gemaakte vorderingen tot
schadevergoeding waarover nog geen
in kracht van gewijsde gegane uitspraak bestaat";
Overwegende dat uit de aard van
die regeling niet volgt dat vroeger regelmatig ingeleide vorderingen niet
ontvankelijk worden doordat de voorwaarden voor het verkrijgen van schadevergoeding worden gewijzigd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat : 1. verweerster op 16 december 1977 de Belgische Staat heeft
gedagvaard op grand van artikel 37
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, om red en dat een perceel grand haar toebehorend, door het gewestplan HalleVilvoorde-Asse in een natuurgebied
was opgenomen; 2. bij beslissing van
5 februari 1986 het bevoegde college
van burgemeester en schepenen een
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verkavelingsvergunning weigerde voor
het bedoelde perceel;
Overwegende dat de appelrechter,
die oordeelt dat verweerster op het
ogenblik van de dagvaarding een verkregen en dadelijk belang had de vordering in te leiden, de in het middel
aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
· Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Gryse en
Nelissen Grade.

Nr. 347
1e KAMER - 11 september 1997

1 o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- MISKENNINGWET - ONJUISTE UITLEGGING.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN-

TIES. BESLUITEN- UITLEGGING- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- MISKENNINGWET- ONJUISTE UITLEGGING.
3o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLLJKE
ZAKEN- TE VOEGEN STUKKEN- NIET OVERGELEGDE STUKKEN- GEVOLG.

1o en 2° De omstandigheid dat een wet, in

de zin van art. 608 GerW, onjuist wordt
uitgelegd, is geen miskenning van de bewijskracht van die wet in de zin van de
artt. 1319, 1320 en 1322 B.W (1)
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3° Niet ontvankelijk is de grief die het on-

derzoek van stukken vereist, die niet aan
het Hof zijn overgelegd en die geen deel
uitmaken van de processtukken (2).
(FAILLISSEMENT THIJS
T. GEMEENTE BERINGEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0219.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerp en;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 97, van de
Grondwet van 7 februari 1831, thans 149,
van de gecotirdineerde Grondwet van 17 februari 1994, 1134, 1135, 1158, 1163, 1319,
1320, 1322, van het Burgerlijk Wetboek,
780, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek, 3,
§ 1, van het Koninklijk Besluit van 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, 12, § 1, 18, § 2 (oud), 43, §§ 3 en
5, van het Ministerieel Besluit van 10 augustus 1977 houdende vasts telling van de
algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, v66r de wijziging door het
Ministerieel Besluit van 10 augustus 1985,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming de door eiser qq gestelde vorderingen bij de dagvaarding van
10 februari 1988 tegen eerste verweerster
onontvankelijk verklaart op volgende granden : dat eerste verweerster voorhoudt dat
deze vorderingen onontvankelijk zijn ingevolge verval, zich daarbij steunend op de
bepaling van art. 18 § 2 (oud) M.B. van 10
augustus 1977, waarbij bepaald werd dat
iedere rechtsvordering op straffe van
verval aan het bestuur moet worden
betekend ten laatste binnen het jaar na de
voorlopige oplevering; dat na het uitspreken van het faillissement van de aannemer de gemeente Beringen de overeenkomst met aannemer Thijs heeft verbroken
en, alvorens over te gaan tot heraanbesteding, de aannemer en zijn wettelijke vertegenwoordiger, nl. de curator, heeft

(1) Cass., 3 maart 1977 (AC., 1977, 720); 23

nov. 1987,A.R. nr. 7584 (ibid., 1987-88, nr. 175),
en 29 nov. 1996, A.R. nr. C.94.483.N (ibid., 1996,
nr. 468):

(2) Cass., 10 nov. 1986, A.R. nr. 5305 (AC.,
1986-87, nr. 151).
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uitgenodigd tot een tegensprekelijke opmeting van de werken; dat deze tegensprekelijke opmeting plaats vond op 27 oktober 1983 (vaststelling uitgevoerde werken :
hoeveelheid en toestand); dat eerste verweerster terecht stelt dat voor de toepassing van art. 18 § 2 deze tegensprekelijke
opmeting en de verbreking van de overeenkomst moeten gelijkgesteld worden met
de voorlopige oplevering; dat alleszins het
verstrijken van de waarborgperiode beschouwd wordt als het einde van de opdracht; dat het de bedoeling geweest is van
de wetgever om de aannemer elke aanspraak op schadevergoeding gerechtelijk te
doen indienen binnen een jaar nadat een
einde gesteld werd aan zijn opdracht; dat
de curator dan ook moet geacht worden vervallen te zijn van het recht om nog een
rechtsvordering m.b.t. de opdracht opzichtens het bestuur in te stellen,
terwijl, ...
tweede onderdeel, het bestreden arrest
ten onrechte heeft geoordeeld dat eiser qq
vervallen was van zijn vordering omdat de
tegensprekelijke opmeting van de werken, die plaats gevonden heeft op 27 oktober 1983 en de hoeveelheid en toestand
der uitgevoerde werken vaststelde, en de
verbreking van de overeenkomst, moet gelijkgesteld worden met de voorlopige oplevering; dat immers de voorlopige oplevering de geheel of gedeeltelijke voltooiing der
werken vaststelt en nagaat of die werken
werden opgelegd door de plannen en begrotingen, uitgevoerd werden in voile overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het bestek, hetgeen vreemd is
aan een loutere opmeting, ook al stelt deze
de hoeveelheid en toestand der uitgevoerde
werken vast; dat daarbij, tengevolge van de
limitatieve interpretatie van dit conventioneel verval, waardoor de aannemer zijn
rechten verliest, deze opmeting der werken, noch de verbreking van het contract,
met een voorlopige aanvaarding en haar gevolgen van verval van rechten kan gelijkgesteld worden; dat door deze gelijkstelling het bestreden arrest zowel de
uitvoerbare kracht van de tussen partijen
gesloten aannemingsovereenkomst geschonden heeft (schending van art. 3, § 1, van het
K.B. van 22 april 1977, 12, § 1, 18, § 2
(oud), 43, §§ 3 en 5, van het M.B. van 10
augustus 1977, 1134, 1135, B.W.) als de bewijskracht van gemeld artikel18, § 2 (oud)
van het M.B. van 10 augustus 1977 daar
het begrip van voorlopige oplevering onverenigbaar is met een tegensprekelijke opmeting en een verbreking (schending van
art. 3, § 1, van het K.B. van 22 april1977,

·-
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12, § 1, 18,§ 2 (oud), 43,§§ 3 en 5, van het
M.B. van 10 augustus 1977, 1319, 1320,
1322, B.W.); dat in aile geval het bestreden arrest ten onrechte geen rekening heeft
gehouden met de beperkte interpretatie van
de in artikel18,§ 2(oud) besloten vervalclausule (schending van art. 18, § 2 (oud)
van het M.B. van 10 augustus 1977, 1158,
1163, B.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat een wet, in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek,
onjuist wordt uitgelegd, geen miskenning is van de bewijskracht van die
wet noch een miskenning van de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen die de overeenkomsten betreffen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is in zoverre het op die grieven
steunt om de uitlegging te bestrijden
die de appelrechters gegeven hebben
van artikel18, § 2, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977;
Overwegende dat, voor het overige,
de appelrechters in feite vaststellen
dat er een opmeting op tegenspraak
plaatsvond op 27 oktober 1983, dat de
uitgevoerde werken werden vastgesteld naar de hoeveelheid en naar hun
toestand en dat in diezelfde periode de
opdrachtgever een einde stelde aan de
opdracht van de aannemer Thijs;
Dat zij, zonder schending van het
bedoelde artikel18, § 2, vermochten af
te leiden uit de gegevens die zij vermelden dat er toen een voorlopige oplevering gebeurde in de zin van dit artikel;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 97, van de
Grondwet van 7 februari 1831, thans 149,
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari1994, 1134,1135,1319,1320,1322,
van het Burgerlijk Wetboek, 780, 1042, van
het Gerechtelijk Wetboek, 16,§ 2, van het
Ministerieel Besluit van 10 augustus 1977
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houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming de door eiser qq gestelde vorderingen, ingeleid door de dagvaardingen van 10 en 13 juni 1983
opzichtens eerste en tweede verweersters,
en door de dagvaarding van 12 februari
1988 opzichtens tweede verweerders, en
strekkende tot het betalen van schadevergoeding met betrekking tot de wegeniswerken, ongegrond verklaart op volgende
gronden : dat eiser qq stelt dat de concepten tracewijziging der werken een verhoging van moeilijkheidsgraad van de uitgevoerde meeruitgravingen tot gevolg badden; dat hij om die reden recht zou hebben
op herziening van de eenheidsprijzen conform art. 16 M.B. van 10 augustus 1977;
dat hij uit dien hoofde aanspraak maakt op
een bedrag van 9.848.246 fr.; dat niet wordt
betwist dat tijdens de uitvoering van de
werken wijzigingen werden aangebracht
aan het antwerp van wegen en parkings op
initiatief van verweersters; dat evenwel de
aannemer tegen wijzigingen van oorspronkelijke voorziene werken geen bezwaar mag
hebben; dat hij uiteraard recht heeft op betaling van de door hem werkelijk uitgevoerde hoeveelheden; dat in het Bijzonder Bestek post 2.3 werd opgenomen om
eventuele meeruitgravingen te kunnen verrekenen; dat volgens deskundige Klaps
(verslag dd. 24 mei 1985, p. 17) de aannemer door de post 2.3 diepere uitgravingen kon verwachten zodat hij in zijn eenheidsprijs van deze post rekening diende te
houden met een verhoogde moeilijkheidsgraad; dat bovendien het Bijzonder Bestek erop wijst dat de aannemer v66r zijn
inschrijving zich ter plaatse rekenschap
moet geven van de aard der werken; dat
derhalve deze meeruitgravingen moesten
worden uitgevoerd tegen contractuele eenheidsprijs,
terwijl, eerste onderdeel, eiser qq in zijn
appelconclusie (blz. 14 tot 18) uitdrukkelijk staande hield dat de oorspronkelijke
aanneming de aanleg van wandel- en fietspaden voorzag en hij zich in dat kader verbonden had overeenkomstig de post 2.3 van
het Bijzonder Bestek tot verrekening der
kosten voor meeruitgravingen op de voorziene grondslag; dat dit voor de aannemer redelijk was vermits hij wist dat voor
dit werk uitgravingen tot 30 em. voldoende
waren; dat daarna echter, in de loop der
werken, de aanleg van autowegen door het
bestuur opgelegd werd ten gevolge waar-

Nr. 347

van de aannemer gemiddeld tot 106 em.
diepte diende uit te graven; dat de aannemer redelijkerwijze niet moest veronderstellen dat de konstruktie van wandel- en
fietspaden zou gewijzigd worden in autowegen en zulks voor de aannemer een onvoorziene omstandigheid was die hem recht
gaf op vergoeding voor deze meerwerken
die buiten de aannemingsprijs vielen; dat
het bestreden arrest nochtans beslist dat
deze meerkosten voor de diepere uitgravingen verrekend moeten worden volgens artikel 2.3 van het Bijzonder Bestek, zonder op het omstandig verweer afgeleid uit
de gewijzigde aard van de wegenis te antwoorden; dat het verslag van de gerechtsdeskundige Klaps (blz. 15 tot 17), naar hetwelk het bestreden arrest verwijst, evenmin
desaangaande enig antwoord bevat, zodat het bestreden arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van art. 97, van de
Grondwet van 7 februari 1831, thans 149,
van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994, 780, 1042, Ger.W.);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat het arrest, met de verwijzing naar een deskundigenverslag
Klaps, niet antwoordt op de in het onderdeel vermelde conclusie;
Dat eiser evenwel dit verslag, dat
geen deel uitmaakt van de processtukken, niet neerlegt;
Dat het onderdeel het Hofverplicht
tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 september 1997 - 1e kamer - voorzitter en verslaggeuer : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende
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conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Houtekier en
De Gryse.
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WEGEN -

BUURTWEG- ATLAS DER BUURTWEGEN- VERMELDING ALS VOETPAD- GEVOLG.

De enkele vermelding in de atlas der buurtwegen van een openbare weg als voetpad beperkt de bestemming van die weg
niet (1).
(DILLEN E.A. T. VAN DEN BERGH E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0247.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 januari 1994 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 92, 93, van de
Grondwet van 7 februari 1831, thans 144,
145, van de gecoiirdineerde Grondwet van
17 februari 1994, 544, 649, 650, 1316, 1319,
1322, 1341, 1354, 2227, 2228, van het Burgerlijk Wetboek, 23, van het Gerechtelijk
Wetboek, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 27, van de wet
van 10 april 1841 op de buurtwegen,
doordat het bestreden vonnis van hervorming enerzijds de door eisers ingestelde
vordering in zoverre ze strekt te horen zeggen voor recht dat zij gerechtigd zijn uit{1) Zie Cass., 18jan. 1932 (Bull. en Pas., 1932,
I, 38), en 29 nov.1996,A.R. nr. C.94.48l.N (A. C.,
1996, nr. 467); Les Novelles, Lois politiques en administratives, t. IV; V Voirie et contructions, nr.
294; V. GENOT, De la voirie publique par terre,
Brussel, Bruylant, 1964, nr. 129; F. WAST!ELS,
Openbare wegen, Administratief Lexicon, Die
Keure, 1978, nr. 23, p. 24 e.v., nr. 124, p. 115 e.v.,
en nr.148, p. 142 e.v.; G. BAERT, Eigendom en afpaling ten aanzien van buurt- en landwegen, T.
Not., 1992, p. 465.
0
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weg te krijgen tot hun eigendom, gelegen
te Balen, Hulsen no 63, langs de buurtweg no 72 over een volledige afstand van
hun eigendom en over een breedte van 3
meter, en tevens verweerders te veroordelen tot verwijderen van de afsluiting over
de gehele lengte van de weg langs de eigendom van eisers onder verbeurte ener
dwangsom en tot betaling ener schadevergoeding van 100.000 fr. verwerpt, en anderzijds slechts beslist dat het pad no 72
over de breedte van 1 meter een openbare
weg is en eisers gerechtigd zijn er gebruik
van te maken zolang het een openbare weg
is, conform het gebruik van de openbare
weg en zijn modaliteiten, daarin begrepen een maximum breedte van 1 meter en
voor recht zegt dat eisers gerechtigd zijn
toegang te nemen tot het pad n ° 72 over
een breedte van 1 meter, afgesloten door
een poort en dit zolang dit pad het karakter van een openbare weg behoudt, en verweerders veroordeelt de aangebrachte afsluiting te verwijderen slechts ter hoogte
van het reeds bestaande poortje onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 fr. per
dag vertraging, en voor recht zegt dat verweerders de afsluiting over de volledige
lengte mogen behouden behoudens de opening, op volgende gronden : dat verweerders gegriefd zijn door het vonnis van de
eerste rechter waar deze een recht van wegenis heeft toegekend aan eisers over een
breedte van 1 meter voor gebruik te voet,
met kruiwagen of met fiets en dit over de
volledige afstand dat de eigendom van eisers paalt aan de gezegde openbare weg,
welke gelegen is op private eigendom van
verweerders; dat uit de stukken van partijen, meer bepaald de leggers uit de atlas der Buurtwegen, duidelijk blijkt dat de
kwestieuze weg n ° 72 is aangegeven als
"sentier" met een breedte van een meter;
dat het openbaar karakter van deze weg op
zich niet wordt betwist, doch wel de breedte
en de bestemming ervan; dat op dezelfde
bedding op het gedeelte tussen Hulsen en
De Laak, een wegenis is gelegen met een
breedte van 3 meter, bruikbaar, aanvankelijk met paard en kar, nadien met gemotoriseerd vervoer; dat het gebruik van
deze wegenis, volgens de getuigenverklaringen, blijkt beperkt te zijn tot de
percelen, gelegen achter de eigendommen
van gedingpartijen, tot aan de Laak; dat
deze wegenis over een breedte van 3 meter kan gevestigd zijn, hetzij als wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg, wegens ingeslotenheid van de achterliggende
percelen, hetzij als exploitatieweg, doch
deze kwalificatie terzake niet dienend is,
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aangezien eisers hun recht op toegang en
wegenis slechts doen gelden in zover de
weg een openbare weg is, hetzij over een
breedte van 1 meter, hetzij over een breedte
van 3 meter ingevolge de 30-jarige verjaring wat dit laatste betreft; dat uit de
getuigenverklaringen duidelijk blijkt dat
het publiek de weg slechts over een breedte
van 1 m. heeft - en thans nog- gebruikt
en de breedte van 3 meter slechts beperkt
werd gebruikt door de exploitanten en/of eigenaars der ingesloten, achterliggende erven, zodat er geen sprake is van een openbaar recht van doorgang van alle
voertuigen over een bredere weg dan 1 m.
ingevolge het publiek gebruik gedurende
meer dan 30 jaar; dat nu vaststaat dat de
bedding slechts een openbare weg is over
een breedte van 1 m. en deze in de Atlas
der Buurtwegen opgenomen en aangeduid is als een "sentier"- voetpad, de bestemming welke de administratieve overheid, in casu de gemeente, aan deze
openbare weg heeft gegeven duidelijk en
slechts alleen een "voetpad" is toegankelijk voor voetgangers en eventueel ook fietsers; dat de bestemming tot openbaar gebruik een wettelijke beperking van het
eigendomsrecht inhoudt met dien verstande
dat een openbare weg slechts dan met een
erfdienstbaarheid kan of :rp.ag bezwaard
worden wanneer dit verenigbaar is met de
openbare bestemming; dat de kwestieuze
weg, door de overheid als sentier gekwalificeerd, niet kan bezwaard worden met
een erfdienstbaarheid van uitweg in de zin
van art. 682 B.W en de Rechtbank haar bevoegdheid zou overschrijden bij toekenning van dit recht terwijl de bevoegde administratie, welke het toebehoort het
gebruik van deze weg te regelen ofte wijzigen, niet in zake is; dat eisers als aangelanden van deze voetweg een toegang tot
deze weg kunnen vorderen, niet meer en
niet minder, op beperkte wijze en zoals door
verweerders zelf aangeboden, over een
breedte van 1 m. door middel van een opening van 1 m., voorzien van een poort in de
afsluiting; dat uit de foto F neergelegd door
eisers, blijkt dat reeds een poortje werd
aangebracht en het derhalve billijk voorkomt verweerders te verplichten de draad
af te brekeri 'ter hoogte van dit poortje zo~
dat dit functioneel zou kunnen zijn en eisers toegang kan verschaffen tot het pad nr.
72; dater geen reden voorhanden is om
verweerders te verplichten hun volledige afsluiting te verwijderen daar zij als eigenaars het recht hebben hun eigendom af te
sluiten en dit niet in strijd is met het openbaar karakter der ser\ritude op hun eigen-
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dom, noch met het recht tot toegang op
deze weg in hoofde van eisers; dat bet eerste vonnis derhalve dient hervormd te worden inzover verweerders veroordeeld werden tot afbraak van de volledige afsluiting
en in zover een recht van uitweg aan eisers werd toegekend; dat eisers geen recht
tot toegang, noch uitweg op de weg nr. 72
kunnen doen gelden over een breedte van
3 m.; dat het feit dat landmeter De Witte
het pad nr. 72 als een servitudeweg heeft
opgetekend in de plannen en dit over een
breedte van 3 m. hieraan geen afbreuk doet
deze breedte te bepalen, tenzij het 30-jarig
publiek gebruik mocht aangetoond zijn, wat
in casu niet het geval is; dat de gemeente
ter plaatse het verkeer niet gereglementeerd heeft, doch hieruit niet mag afgeleid worden dat elke vorm van verkeer zou
toegelaten zijn; dat de bestemming "sentier" op zich afdoende is en aantoont dat de
gemeente slechts een publiek recht van
overgang toelaat te voet, met kruiwagen of
per fiets; dat het recht van toegang een facet is van het eigendomsrecht der aangelanden doch dit geenszins impliceert dat
in casu toegang per motorrijtuigen dient
verschaft te worden wat precies een wijziging van de bestemming van de kwestieuze
weg zou inhouden, wijziging welke tot de
bevoegdheid van de gemeente behoort,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de
buurtweg nr. 72 in de Atlas der Buurtwegen is aangegeven als een "sentier" (voetpad) over een breedte van 1 meter, geenszins inhoudt dat daardoor die weg slechts
aileen een voetpad zou zijn toegankelijk enkel voor voetgangers en eventueel ook fietsers; dat immers het onderscheid tussim
buurtweg en voetpad (sentier) werd afgeschaft bij de wet van 10 april 1841 en de
benaming van voetpad geen enkel gevolg
heeft t.a.v. de wijze waarop door het publiek van de weg gebruik mag gemaakt
worden, het weze te voet, per fiets, per wagen of motorvoertuig zodat een gebruik van
de weg per kar en motorvoertuig niet onverenigbaar is met de bestemming van deze
bmirtweg, ook al wordt hij "sentier" (voetpad) genoemd; (schending van art. 649, 650,
B.W., 1, 10, 12, van de wet van 10 april
184~);

tweede andere/eel, de uitbreiding van de
buurtweg n ° 72 tot een breedte van 3 meter niet enkel kan bewezen worden door getuigen, maar eveneens door alle middelen van recht en nl door de erkenning ervan
door verweerders in akten en stukken;
dat eisers te dien opzichte in hu:n
appelconclusie (blz. 5, leden 3 tot 7) zich
steunden op de akte van aankoop van de

[
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eigendom, waarover de buurtweg loopt,
door verweerders en op het erbij gevoegd
door landmeter Dewit opgesteld plan; dat
het feit dat de gemeente het recht heeft de
breedte van de weg te bepalen dit bewijsmiddel niet in de weg staat zodat de verwerping ervan door het bestreden vonnis
niet wettelijk gerechtvaardigd is (scherrding van art. 1316, 1319, 1322, 1341, 1354,
2227, B.W.); dat daarbij de bevoegdheid der
gemeente om de breedte van de buurtweg te bepalen niets afdoet aan de toepassing der verjaring, daar de gemeente te
dien opzichte aan het gemeen recht is onderworpen (schending van art. 650, 2227,
2228, B.W., 2, 9, 10, lid 2, 12, 27, van de
wet van 10 april 1841);
derde onderdeel, eisers als aangelanden
van de buurtweg n· 72 gerechtigd zijn op
het gebruik van deze openbare buurtweg
met alle voordelen eigen aan de bestemming van een openbare weg en ze derhalve
het recht hebben erop uit te wegen, zichten en lichten te nemen, ook buiten het
poortje dat zij er hebben aangehecht; dat
het bestreden vonnis derhalve ten onrechte
de vordering van eisers tot gehele afbraak
van de door verweerders aangebrachte afsluiting langs hun eigendom, grenzend aan
de, weg, verworpen heeft; dat het feit dat
vlirweerders eigenaars zijn van de zate van
de buurtweg daaraan geen afbreuk doet
(schending van art. 544, 650, B.W., 1, 10,
12, van de wet van 10 april 1841);
vierde onderdeel, eisers als aangelanden
van de buurtweg in htin eigendom een burgerlijk en politiek recht putten om gebruik
te maken conform hun recht van deze
buurtweg en het feit dat de gemeente de
bevoegdheid heeft het gebruik van de
buurtweg te bepalen en niet in onderhavig geding betrokken is geen afbreuk doet
aan de bevoegdheid van de rechtbanken der
gerechtelijke orde om over deze rechten van
eisers te oordelen en van onderhavig geschil betreffende de over de breedte van de
buurtweg verkregen rechten tussen eisers en verweerders kennis te nemen
(schending van art. 92, 93, van de Grandwet van 7 februari 1831, tharis 144, 145,
van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994, 544, 2227, B.W., 11, 27, van de
wet van 10 april 1841); dat het gewezen
vonnis daarbij een relatief gezag van gewijsde heeft en aan de gemeente niet
tegenstelbaar is (schending van art. 24, Ger.
W.), zodat het bestreden vonnis de in het
middel aangewezen bepalingen geschonden heeft:

----
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de enkele vermelding in de atlas der buurtwegen van
een openbare weg als "voetpad" de bestemming van die weg niet beperkt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, op grond van de enkele omstandigheid dat de buurtweg nr. 72 "een
openbare weg is over een breedte van
1 meter en deze in de Atlas der Buurtwegen opgenomen en aangeduid is als
'sentier'-voetpad", oordeelt dat die weg
aileen de bestemming heeft van een
voetpad dat slechts toegankelijk is voor
voetgangers en fietsers;
Dat het aldus de in het onderdeel
aangewezenwetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de appelrechters
hun beslissing over de preedte van de
weg mede verbinden met hun beslissing over de bestemming van de weg;
Dat de beslissing over het eerste onderdeel de vernietiging van de beslissing over de breedte van de weg en
over de afsluiting tot gevolg heeft;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart en het vonnis van de vrederechter te Mol van 9 april1991 bevestigt' wat de beslissing over de
bevoegdheid en de ontvankelijkheid
van de vordering betreft; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aa11 e~ laat . de beslissing
daarointrent aan de" fmtenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, zitting houdende in hager beroep.
11 september 1997 - 1e kamer - vvorzitter : de h. Verougstraete, afdelings-

---- --
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voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Houtekier.
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(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE
T. GHISTELINCK E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0340.F)

Nr. 349
1e

KAMER -

12 september 1997

1° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT GRONDWET (1994) -ARTIKEL 159 GW. (1994)WETTIGHEID- TOETSING- ORGAAN MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST- RECHT EN
VERPLICHTING.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 159- WETTIGHEIDTOETSING- ORGAAN MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST- RECHT EN VERPLICHTING.

3° GRONDWET- GRONDWET (ART.

100 TOT
EINDE)- ARTIKEL 159- WETTIGHEID - HOVEN EN RECHTBANKEN- BESTUUR- ZELFS
NIET-VERORDENENDE BESLISSINGEN- ZELFS
INDIVIDUELE BESTUURSHANDELINGEN.

1o en 2° Ieder met eigenlijke rechtspraak be-

last orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie gegrond zijn,
met de wet overeenstemmen (1). (Art. 159
Gw. 1994.)
3° Art. 159 Gw. luidens hetwelk de hoven
en rechtbanken de besluiten en verordeningen alleen toepassen in zover zij met
de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt
geen onderscheid tussen de handelingen die het beoogt; het is toepasselijk zelfs
op de niet verordenende beslissingen van
het bestuur en op de bestuurshandelingen,
oak al zijn deze van individuele aard (2).
(Art. 159 Gw. 1994.)
(1) Cass., 22 maart 1993, A.R. =· 9512 CA. C.,
1993, nr. 154), met concl. adv.-gen. Leclercq, in
Bull. en Pas., 1993, I, nr. 154, 9 juni 1994, A.R.
nr. C.93.0537 .F (A. C., 1994, nr. 296), en 20 juni
1997, A.R. nr. D.96.0005.N (supra, nr. 290). Zie
Cass., 10 april1997, A.R. nr. F.96.0112.F (supra, =· 181).
(2) Cass., 22 maart 1993, A.R. =· 9512, zie noot
1, en 9 jan. 1997, A.R. =· C.96.0066.F (supra, =·
20).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1996
gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 43,
51 van het besluit van de Executieve van
de Franse Gemeenschap van 12 maart
1987 betreffende de erkenning van en de
toekenning van toelagen aan de personen
en diensten belast met de begeleiding van
maatregelen voor dejeugdbescherming, 149
en 159 van de gecoi:irdineerde Grondwet
van 17 februari 1994,
doordat het arrest op grond van de ministeriele beslissing van 29 oktober 1987
van de minister van Sociale Zaken van de
Franse Gemeenschap, eiseres veroordeelt
tot betaling aan de verweerders van het bedrag van 2.751.900 frank, vermeerderd met
de rente tegen de wettelijke rentevoet met
ingang van de gedinginleidende dagvaarding van 20 februari 1991, zonder enige
schuldvergelijking, op grond van alle redenen die thans geacht worden integraal
weergegeven te zijn,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
appelconclusie, enerzijds, opwerpt dat, rekening houdend met het in het middel aangegeven besluit van de Executieve van 12
maart 1987, de ministeriele beslissingvan
29 oktober 1987 onwettig is en daartoe in
substantie aanvoert dat ieder opvanggezin
dat zinnens was om minde:rjarigen op te nemen die op grond van de wet van 8 april
1965 geplaatst waren, onderworpen was
aan een erkenningsprocedure en dat de verweerders die procedure op dat ogenblik niet
eens hadden ingeleid en, anderzijds, dat
"vanuit reglementair oogpunt beschouwd,
de subsidiering van meer dan drie minde:rjarigen volledig in strijd (was) met de in
het besluit van de Executieve van 7 december 1987 vervatte bepalingen betreffende particulieren"; eiseres daaruit afleidde dat de beslissingen van 13 maart en
13 december 1988, waarbij de beslissing
van 29 oktober 1987 werd gewijzigd, op
wettige gronden berustten; artikel 159 van
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de Grondwet de hoven en rechtbanken verplicht de verordenmgen met algemene ofindividuele draagwijdte aileen toe te passen in zover zij met de wetten
overeenstemmen; het arrest, nu het vaststelt dat de ministeriele beslissing van 29
oktober 1987 onregelmatig is, maar op
grond van de overweging dat "de onregelmatigheid (... ) niet van die aard is dat 'alle
deelnemers aan het rechtsverkeer ze gemakkelijk kunnen ontdekken"', beslist dat
zij aileen kon worden ingetrokken of vernietigd binnen de termijn van zestig
dagen om bij de Raad van State annulatieberoep in te stellen, wat te dezen niet het
geval is aangezien die beslissing van 13
maart 1988 en de daaropvolgende beslissingen dagtekenen van na het verstrijken van die termijn van zestig dagen, en nu
het eiseres op grond van de beslissing van
29 oktober 1987 veroordeelt en aldus een
onwettige beslissing toepast, artikel 159
van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, het arrest, ingeval het
aldus moet worden uitgelegd dat het de onregelmatigheid van de ministeri1He beslissing van 29 oktober 1987 niet heeft vastgesteld, artikel 149 van de Grondwet
schendt door niet te antwoorden op het
middel ten betoge dat, nu de verweerders
geen erkenningsprocedure hadden ingesteld, die beslissing niet in overeenstemming was met het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12
maart 1987; het arrest in ieder geval, nu
het de beslissing van 29 oktober 1987 waarvan het toepassing maakt niet op haar wettigheid toetst, artikel 159 van de Grandwet, dat de hoven en rechtbanken verplicht
de wettigheid na te gaan van de door hen
toegepaste bestuurshandelingen, schendt,
alsook de artikelen 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17,
33, 34, 43 en 51 van het besluit van de Executieve van 12 maart 1987 krachtens welke
geen enkele toelage kan worden verleend
aan niet erkende particulieren die vanaf 1
september 1987 in die hoedanigheid geplaatste jongeren opnemen die niet tot hun
gezin behoren;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de hoven en rechtbanken, luidens artikel 159 van de
Grondwet, de algemene, provinciale en
plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zover zij met
de wetten overeenstemmen; dat genoemd artikel toepasselijk is zelfs op
de niet-verordenende beslissingen van
het bestuur en op de bestuurs-
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handelingen, ook al zijn deze van individuele aard;
Dat ieder met de eigenlijke rechtspraak belast orgaan, op grond van die
bepaling, de bevoegdheid en de plicht
heeft om de besluiten die het toepast,
op hun wettigheid te toetsen;
Overwegende dat het arrest beslist
dat, aangezien de ministeriele beslissing van 29 oktober 1987 rechtsgevolgen heeft gehad, "de vemietiging of de
intrekking zullen moeten geschieden
binnen de termijn bepaald om bij de
Raad van State annulatieberoep in te
stellen, dat is in casu binnen een termijn van 60 dagen";
. Dat het arrest voorts uiteenzet dat
"de onregelmatigheid van de ministeriele beslissing van 29 oktober 1987
niet van die aard is dat niet alle deelnemers aan het rechtsverkeer ze gemakkelijk kunnen ontdekken";
Dat uit die overwegingen volgt dat
het arrest beslist dat de ministeriele
handeling niet onbestaande is; dat het
geen uitspraak doet over de wettigheid van de litigieuze beslissing, nu
het niet antwoordt op de conclusie van
eiseres die gegrond is op de bepalingen van het besluit van de Executieve
van 19 maart 1987, en nu het voornoemd artikel 159 van de Grondwet
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de brief van de minister van 29 oktober 1987 een bestuurshandeling is;
beveelt dat van dit arrest melding
wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde 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.
12 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.
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INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDUBE- AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN
FORFAITAIRE AANSLAG - AANSLAG VAN
AMBTSWEGE- BELASTINGPLICHTIGE- VERPLICHTING- DRAAGWIJDTE- INKOMSTENJUISTE BEDRAG- BEWIJS- DRAAGWIJDTE.

In geval van aanslag van ambtswege omvat het bewijs van het juiste bedrag van
de belastbare inkomsten het bewijs van
het juiste bedrag van de bruto-inkomsten
en van hetjuiste bedrag van de aftrekbare bedrijfslasten en -uitgaven; de belastingplichtige, die alleen bepaalde
bedrijfslasten of ~uitgaven bewijst, !evert niet het bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten (1).
[Art. 257, W.I.B. (1964); art. 352 W.I.B.
(1992).]
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. JANDA)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0092.F)

HET IIOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 mei 1996 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het als volgt gesteld middel : scherrding van de artikelen 256, 257 en 278 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hof vanberoep heeft vastgesteld "dat het vaststaat dat verzoeker, die
geen aangifte had gedaan in de personenbelasting voor het belastingjaar 1989, met
toepassing van artikel 256 vanhet Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
van ambtswege werd belast, waarbij zijn
bedrijfslasten volgens het wettelijk forfait werden vastgesteld op het bedrag van
57.518 frank", en "dat de bewijslast van het
feit dat zijn aftrekbare uitgaven bedrijfslasten zijn en van het juiste bedrag ervan op verzoeker rust", welke uitgaven "hij
thans volgens de in het debat overgelegde
stukken" op 332.575 frank begroot en vervolgens beslist "dat gelet op (die) stuk(1) Cass., 5 maart 1981, A.R. nr. F.553.F (A. C.,
1980-81, nr. 394).
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ken (... ) en op zijn beroep van verzekeringsagent tijdens het litigieuze belastingjaar,
alleen de voertuig- en verplaatsingskosten ten belope van 119.891 frank verantwoord lijken als aftrekbare bedrijfslasten,
nu de andere aangevoerde posten niet door
bewijskrachtige stukken worden gestaafd
en "dat bijgevolg aileen het bedrag van
119.891 frank als aftrekbare bedrijfslasten in aanmerking moet worden genomen met toepassing van artikel 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964)"; dat bijgevolg "het hof de aanslag
0781847 voor het belastingjaar 1989 vernietigt voor zover het bedrag van de aftrekbare bedrijfslasten werd vastgesteld op
57.518 frank in plaats van 119.891 frank en
de outlasting tot beloop van dat bedrag beveelt",

terwijl het hofvan beroep, wanneer het
bestuur, zoals te dezen, gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid geboden door
artikel 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) om de aanslag van ambtswege vast te steilen op
grond van het vermoedelijke bedrag van de
belastbare inkomsten gelet op de beschikbare gegevens, alleen een andere belastbare grondslag in de plaats kan steilen van
de oorspronkelijke waarop de aanslag werd
vastgesteld, wanneer de belastingplichtige het juiste bedrag van zijn inkomsten
aantoont, zoals is vereist bij artikel257 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); volgens een vaste rechtspraak
dat bewijs zowel het bewijs van het juiste
bedrag van de bruto-inkomsten omvat als
het juiste bedrag van de bedrijfslasten
waarvan de aftrek wordt gevraagd en de
belastingplichtige, wanneer zoals te dezen het geschil aileen betrekking heeft op
het bedrag van de bedrijfslasten, in dat geval het bewijs moet leveren van het juiste
bedrag van alle betrokken uitgaven die tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk zijn
gedaan, met dien verstande dat voornoemd
bewijs niet is geleverd wanneer niet alle
elementen van het aangevoerde bedrag van
de aftrekbare las ten voldoende juist zijn;
het afzonderlij,ke bewijs van bepaalde
bedrijfslasten bijgevolg niet het bewijs van
het juiste bedrag van de belastbare inkomsten met zich brengt; het hof van beroep,
door aileen de voertuig- en verplaatsingskosten als bedrijfslasten aan te nemen en
daarbij te erkennen dat alle andere aangevoerde posten niet door bewijskrachtige
stukken worden gestaafd, en door de aanslag ten belope van dat bedrag te verminderen, een andere belastbare grondslag in
de plaats heeft gesteld terwijl het bewijs
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van het juiste bedrag niet was geleverd; dat
het aldus zijn bevoegdheid heeft overschreden en de in het middel aangewezen bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat uit de niet bestreden vaststellingen van het arrest volgt
dat de aanslag in de personenbelasting
voor het belastingjaar 1989 met toepassing van artikel 256 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1964) van ambtswege is vastgesteld,
aangezien verweerder voor dat
belastingjaar geen aangifte voor die
belasting heeft ingevuld;
Overwegende dat i:rigevolge artikel
257 van hetzelfde wetboek, indien de
belastingplichtige van ambtswege belast wordt, de bewijslast van het juiste
bedrag van zijn belastbare inkomsten op hem zelf rust;
Dat dat bewijs het bewijs omvat van
het juiste bedrag van de brutoinkomsten en van de aftrekbare bedrijfslasten en -uitgaven; dat de belastingplichtige, door aileen bepaalde
bedrijfslasten of -uitgaven te bewijzen, niet het bewijs levert van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten;
Dat het staat a an het hof van beroep, dat kennis neemt van een beroep tegen de beslissing van de directeur van de belastingen, na te gaan of
de belastingplichtige het bewijs van
het juiste bedrag van de werkel:ijke belastbare inkomsten heeft geleverd;
Dat het hof van beroep, wanneer de
belastingplichtige het bewijs van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten niet heeft geleverd, het bedrag van de aanslag van ambtswege
niet mag wijzigen rekening houdend
met aile bedrijfslasten en -uitgaven of
met bepaalde daarvan;
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 5 van JAARGANG 1997

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
Arbeidsongeval

A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Algemeen - Aansprakelijkheid voor andermans daden- Voorwaarden.
670

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat. Overheid - Uitoefe677
ning van bevoegdheid - Draagwijdte.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat. Overheid - Administratieve overheid- Fout- Zorgvuldigheidsnorm - Gevolg.
677

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat. Overheid - Administratieve overheid- ZorgvuldigheidsnormOverheidspersoneel- Subjectieve rechtenVerjaring van de vordering- Gevolg.
677

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Samenloop van aansprakelijkheid- Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst- Voorwaarde.
673

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Samenloop van aansprakelijkheid- Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst- Derde
benadeelde- Coexistentie van aansprakelijkheden - Gevolg.
673

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs) - Bestaan- Werkplaats - Begrip.
629

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs) - Normaal traject - Verlaten van
woonplaats - Voortijdig aangevat trajectVervroegde aanwezigheid werkplaats- Aanvatten dagtaak- Verband- Gevolg.
794

Arbeidsovereenkomst
Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging.
691

Arbeidsovereenkomst
Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Begrip en
bestaansvereisten- Bestaansvereisten- Gezagsverhouding - Begrip.
694

Arbeidsovereenkomst
Einde - Eenzijdige wijziging - Overeenkomst- Wezenlijke bestanddelen- Onrechtmatige beeindiging - Begrip.
691

Arbeidsovereenkomst

Mstamming
Levensonderhoud - Verplichting tot onderhoud en opvoeding- Verplichting onafhan784
kelijk van enige vordering in rechte.

Einde komst -

Eenzijdige wijziging - OvereenEssentieel bestanddeel - Opzet.
691

Arbeidsovereenkomst

01800000000
Mstand (rechtspleging)
Mstand van geding- Bewijs.

Begrip. Bestaan. Bewijs - Bewijs - Plotselinge gebeurtenis - Letsel - Oorzakelijk
verband - Vermoeden - Tegenbewijs Rechtbanken- Beoordeling- Overtuiging.
632

784

Ambtenaar
Ambtenaar (Rijk) - Bezoldigingsregeling Ministeries- Personeel- Vergoedingen en
toelagen van alle aard - Tegemoetkoming Recht - Ambt - Uitoefening - Onderbre626
king - Duur - Berekening.

Einde - Ontslag om dringende reden Collectieve arbeidsovereenkomst - Paritair
Comite voor verzekeringswezen- Bijzondere
ontslagprocedure - Naleving - Forfaitaire
vergoeding - Arbeidsgerechten - Bevoegdheid.
726

Arbitrage
Geschil onderworpen a an arbitrage- Rechtsmacht van de rechter- Door de wet niet aan
zijn rechtsmacht onttrokken geschil.
775

2 Arbitragehof

Bescherming van de maatschappij

Prejudicieel geschil Verplichting.

Hof van Cassatie 720

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie Voorlopige hechtenis- Handhaving- Verplichting om een prejudiciele vraag te stellen
- Perken.
749

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing- Cassatieberoep- Niet-ontvankelijkheid
- Gelijkheid- Verbod op discriminatie. 758

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Beroepsplichten - Aansprakelijkheid - Opdrachtgever- Werken- Uitvoering- Controle - Raadgevende opdracht - Aannemer
- Keuze - W aarborgen - Registratie Niet geregistreerde aannemer.
625

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Orde van Architecten - Raad van beroep Gewettigde verdenking- Verzoekschrift tot
onttrekking - Ontvankelijkheid.
688

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Orde van Architecten - Raad van beroep Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot
onttrekking - Rechtspleging.
688

B
Benelux
Prejudiciele geschillen- Voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag om uitlegging - Bij het Hof
van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor het Hof van Cassatie.
796

Beroepsziekte
Schade - Schadeloosstelling- Arbeidsongeschiktheid- Gedekte schade- Draagwijdte.
787

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging- Verzoeken tot internering ofinvrijheidstelling- Uitspraak- Bijstand
van een advocaat.
797

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging- Verzoeken tot internering ofinvrijheidstelling- Uitspraak- Aanwezigheid van de betrokkene of diens raadsman of van het openbaar ministerie.
797

Bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering- Procedures betreffende eerder gepleegde misdrijven- Voeging bij het dossier.
756

Allerlei - Cassatieberoep- Vormen- Voorziening in cassatie bij brief ingesteld - Ontvankelijkheid.
769

Beslag
Algemeen - Niet voor · beslag vatbaar Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud- Samenvoeging- Voorwaarde. 668

Beslag
Bewarend beslag- Voorwaarden- Zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvordering Begrip- Gerechtelijke verdeling- N otariele
staat van veTeffening - Geen hon1ologatie Gevolg.
783

Betekeningen en kennisgevingen
Gerechtsbrief- Voorziening in cassatie Termijn - Aanvang.
737

Betichting van valsheid
Strafzaken - Cassatiegeding - Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een
cassatieberoep - Verzoekschrift - Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
797

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaker, - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdh~id (materiele, persoonlijke)
- Geschil door de wet niet aan de rechter
onttrokken - Overeenkomst tot arbitrage Rechtsmacht van de rechter.
775

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Collectieve arbeidsovereenkomst - Paritair Comite voor verzekeringswezen - Indi.vidueel geschil - Uitoefening
van recht door werknemer - Arbeidsrechtbank - Bev01igdheid.
726

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Verzet- Regelmatige betekening aan het O.M.- Incident
omtrent de dagstelling- Gevolgen.
755

Bevoegdheid en aanleg
Strafza:ken - Geschil inzake bevoegdheid Begrip.
·
638

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Onderzoeksgerechten - Begrip.
638

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Verkeersongeval - Afzonderlijke
straffen- Overtreding van het Wegverkeersreglement - Dronkenschap - lnvloed op het
ongeval- Twijfel- Verzekeraar- Regres~
vordering - Gevolgen.
718

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Bewijskracht van de akten - Miskenning- Wet- Onjuiste uitlegging. 806
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Cassatieberoep

Bewijs
Burgerlijke zaken- Vermoedens- Wettelijk vermoeden - Arbeidsongeval - Plotselinge gebeurtenis - Letsel - Oorzakelijk
verband - Vermoeden - Tegenbewijs Rechtbanken - Beoordeling - Overtuiging.
632

Bewijs
Belastingzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Bewijskrachtige boekhouding Begrip.
691

Bewijs
Tuchtzaken - Getuigen Beoordelingsvrijheid.

Feitenrechter 680

Burgerlijke zaken- Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde
- Aanvang - Gerechtsbrief.
737

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn voor memories en stukken- Vorm Stukken - Verweerder - Advocaat bij het
Hof van Cassatie.
626

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn voor memories en stukken - Memorie van antwoord.
720

Cassatieberoep

Bewijs
Tuchtzaken - Getuigen - Confrontatie Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid.
680

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Belastingzaken - Cassatiemiddel - Feitelijke gegevens - Onderzoek - Noodzaak.
691

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Bevoegdheid in het algemeen - Burgerlijke
zaken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof.
694

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Strafvordering - N aar recht
verantwoorde straf - Motivering - Vermelde wetsbepalingen - Controle door het
Ho£
696

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Onmiddellijke aanhouding.
663

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Ter756
beschikkingstelling van de regering.

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Veroordeling met uitstel - Gewoon uitstel Qpwettigheid - Gevolgen.
799

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Verweerders - Onderscheiden beslissingen- Voorziening gericht tegen een beslissing- Veroordeling tot de kosten - Belang.
640

Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering- Andere partijen- Derde
tegen wie de bestreden besiissing uitspraak
doet - Ontvankelijkheid.
700

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) -Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling Verwijzing naar de correctionele rechtbankOntvankelijkheid·- Voorwaarden.
638

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verzoek
tot taalwijziging op grand van artikel19 Taalwet Gerechtszaken- Verwerping- K,:amer
van inbeschuldigingstelling
Beslissing.
749

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatiel;>eroep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) -Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling Verwij zing naar de correctionele rechtbankOntvankelijkheid- Voorwaarden.
758

Cassatieberoep
Str;J.fzaken - Termijnen voor cassatiel;>eroep
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Beslissing bij verstek t.a.v. de bek!aagde
- Gewone verzetstermijn niet verstreken Beslissing op tegenspraak t.a.v. de verzekeraar van de beklaagde - Beroep in cassatie
door de burgerlijke partij - Ontvankelijk713·
heid.
Cassati~bero.~p

Strafzaken-Vormen- Vorm van het cassatieverm()]dingen - Bescherming van
beroep
de ma[ltschappij-'-- Voorziening in cassatie bij
brief ingesteld --Ontvankelijkbeid.
769

en

4Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- Aanvraag tot herziening - Arrest van het
hof van beroep dat een advies uitbrengt Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
754

Cassatieberoep
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Advocaat - Geen lid van de
balie bij het Hofvan Cassatie- Afwezigheid
bijzondere volmacht- Geldigheid.
764

Cassatieberoep
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering- Voorwaarde- Geen eindbeslissing- Voorwaarde niet voldaan- Gevolg.
765

Cassatieberoep
Strafzaken- Allerlei- Voorlopige hechtenis
- Vrijheid onder voorwaarden- Verzoek tot
opheffing van de voorwaarden - Kamer van
inbeschuldigingstelling- Arrest- Afwijzing
van de aanvraag- Uitspraak van het HofTermijn- Niet-inachtneming- Gevolg. 661

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Feitelijke grondslag- Commissie tot bescherming van de maatschappij Verzoek tot heropening der debatten- Geen
bewijs van ontvangst voor de uitspraak van
de beslissing.
797

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Vreemdeling
- Hechtenismaatregel - Middel - Scherrding van de wet op het gebruik van de talen in
bestuurszaken - Middel voor het eerst voor
het Hof voorgedragen
Ontvankelijkheid.
752

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Feitelijke grondslag- Tegenstrijdigheid in de redenen - Tegenstrijdigheid - Begrip.
680

Collectieve arbeidsovereenkomst
Paritair Comite voor verzekeringswezen
Vastheid van betrekking - Forfaitaire vergoeding - Procedure - N aleving - Arbeidsovereenkomst- Einde- Ontslag om dringende
reden - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid.
727

Cassatiemiddelen
Algemeen - Vraag bedoeld in artikel 26
Bijzondere Wet Arbitragehof- Prejudicieel
geschil- Hof van Cassatie- Verplichting.
720

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Redengeving- Dubbelzinnigheid- Aile uitleggingen
onwettig - Ontvankelijkheid.
724

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging.
629

D
Douane en accijnzen
Accijns op de invoer- Vrijstellingen- M.B.
17 feb. 1960- Van kracht blijvend besluit.
706

Douane en accijnzen
Strafvordering- Vrijspraak van de beklaagde
- Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten
- Verplichting van de rechter.
714

E

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Te voegen stukken Niet overgelegde stukken - Gevolg.
806

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen- Ontvankelijkheid
- Toetsing van feitelijke gegevens.
639

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen - Middel dat de
vraag opwerpt, bedoeld in artikel 26 Bijzondere Wet Arbitragehof- Voorlopige hechtenis
- Handhaving- Hof van Cassatie - Verplichting om een prejudiciele vraag te stellen
- Perken.
749

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Strafvordering Verschillende misdrijven- Een enkele straf
- Middel dat op een van die misdrijven
betrekking heeft- Wetsbepaling betreffende
het andere niet vermeld- Naar recht verantwoord - Ontvankelijkheid.
696

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Voorlopige maatregelen t.a.v. de
minderjarige kinderen- Kort geding- Aan644
wezigheid van het O.M.

Europese Unie
Prejudiciele geschillen- Verplichting- Voorgaanden - Gevolg.
648

Europese Unie
Prejudiciele geschillen- Hofvan CassatieArtikel177 E.G.-Verdrag- Verdrag-Akten
van de instellingen- Bepaling- Uitlegging
- Verzoek- Noddzakelijke uitlegging- Hof
van Justitie.
I
654

Europese Unie
Prejudiciele geschillen - Verplichting voor
het Hof van Cassatie- E.E.G.-verordening
918/83- Douanevrijstellingen.
706

I
I

5 Europese Unie

Grondwet

Prejudiciele geschillen - Uitlegging van het
gemeenschapsrecht- Verplichting voor het
Hof van Cassatie - E.E.G.-verordening nr.
1408/71 raad 14 juni 1971 - Sociale zekerheid (E.G.)- Ouderdomspensioen- Verzekeringstijdvakken - Berekening.
728

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Beginsels - Sociale
zekerheid - Loondienst - Zelfstandige Kwalificatie- Afbakeningsregelen- Nationaal recht.
648

G
Gemeente
Gemeentelijke agenten - Bezoldigingsregeling- Vakantiegeld- Wijzigbaar gedeelte
- Bedrag- Toekenningsvoorwaarden- K.B.
nr. 110 van 13 dec. 1982 - Verwijzing Personeel van de ministeries ~ Gevolg. 715
J

•

Gemeente
Gemeentelijke ageiiten - Bezoldigingsregeling- Vakantiegeld"-- Wijzigbaar gedeelte
- Bedrag- Toekenningsvoorwaarden- Verwijzing - Personeel van de ministeries Gevolg.
715

Geneeskunde
Allerlei - Ziekenhuizen - Dienst neuropsychiatrie - Architectonische normen Ramen- Veiligheidsvoorzieningen.
665

Grondwet
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)- Artikel17Overeenstemming- Onderwijs- Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioen
- Toelage - Inrustestelling - Datum Datum v66r 1 juli 1971- Overlevingspensioen.
723

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden- Niet-discriminatie- Begrip.
685

Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- ArtikelllGenot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden- Niet-discriminatie- Begrip.
685

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikelll Tuchtzaken- Orde van Geneesheren- Beslissing provinciale raad - Hoger beroep Geneesheer - Bijzitter van de provinciale
raad - Voorzitter van de nationale raad
samen met een ondervoorzitter - Verschil685
lende termijnen - Gevolgen.

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- ArtikelllOvereenstemming- Onderwijs- Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioen
- Toelage - lnrustestelling - Datum Datum v66r 1 juli 1971- Overlevingspensioen.
723

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel24Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen :::-- Financiering - Onderwijzend personeel- Emeritaat- Pensioen
- Toelage ~ Inrustestelling - Datum Datum v66r 1juli 1971- Overlevingspensioen.
723

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
159- Wettigheid- Toetsing- Orgaan met
eigenlijke rechtspraak belast- Recht en verplichtingen.
685

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
159- Wettigheid- Toetsing- Orgaan met
eigenlijke rechtspraak belast- Recht en verplichting.
812

Grondwet
Grondwet (art. 100 tot einde) - Artikel 159
- Wettigheid - Hoven en rechtbankenBestuur - Zelfs niet-verordenende beslissingen- Zelfs individuele bestuurshandelingen.
812

H

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Tuchtzaken- Orde van Geneesheren- Beslissing provinciale raad - Hoger beroep Geneesheer - Bijzitter van de provinciale
raad - Voorzitter van de nationale raad
samen met een onder\loorzitter - Verschillende termijnen - Gevolgen.
685

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Overeenstemming - Onderwijs - Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pensioen
- Toelage - lnrustestelling - Datum Datum v66r 1juli 1971- Overlevingspensioen.

Handelspraktijken
Handelspraktijkenwet - Gezamenlijk aanbod - Hoofdaanbod en bijkomend aanbod Bijkomend aanbod zonder voordeel voor de
consument.
773

Herhaling
Verwijzingsbeschikking- Dagvaarding- Herhaling- Vermelding.
750

Herhaling
Wanbedrijfna wanbedrijf- Veroordelingmet
uitstel- Ondergane straf- Termijn van vijf
jaar- Aanvang.
750

6Herhaling
Wettelijke herhaling- Begrip- Omstandigheid eigen aan de pleger van het misdrijf 770
Invloed op de straf.

Herhaling
Wettelijke herhaling - Verwijzingsbeschikking- Beroepen vonnis - Vermelding - Hof van beroep - Eenstemmigheid.
770

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten 'lcrldaring vun de jury --- Ecrlijkc bchundeling van de zaak - Anonieme getuigen Verklaring van de jury - Geen motivering Gevolgen.
744

Huur van diensten
Architect - Aansprakelijkheid - Verplichtingen- Opdrachtgever- Werken- Uitvoering - Controle - Raadgevende opdracht
- Aanneriiet - Keuze - Waarborgen Registratie - Niet geregistreerde aannemer.
625

I
Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aarislag van ambtswege
en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege- Be1astingplichtige- Verpl.i.chL.i.ugDraagwijdte- Inkomsten- Juiste bedragBewijs- Draagwijdte.
814

Inkomstenbelastingen
Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten Verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Anonieme getuigen - Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat--,- Verweermogelijkheden- Tegensprekelijk karakter - Gevolgen.
744

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissingen en partijen- Regeling van de
rechtspleging - Raadkamer - Beschikking
- Verwijzing naar de correctionele rechtbank
- Mzonderlijke beschikking - Voorlopige
hechtenis - Handhaving - Beroep - Ontvankelijkheid.
638

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissingen en partijen - Jeugdbescherming - Maatregelen - Ouder. 697

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal beroep. Vorm. Termijn- Termijn - Aanvang - Jeugdbescherming Maatregel - Ouder.
697

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Incidenteel beroep - Ontstentenis van
hager beroep - Ontvankelijkheid.
765

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hager beroep - Wettelijke herhaling- Hofvan beroep- Eenstemmigheid.
770

Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Ge~chrif
ten- Bewijskrachtige boekhouding- Begrip.
691

InkomstenbelJstingen
Aanslagprocedure - Ontheffing- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Begrip.
689

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen- Materiele vergissingen- Onderhoudsuitkeringen- Aangifte- Rubriek- Vergissing.
689

Inkomstenbelastingen
Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van
de Schatkist- Onrechtstreekse vervolgingDerde-schuldenaar van een belastingschuldige - Discriminatie.
777

J
Jeugdbescherming
Kart geding - Geding tot echtscheiding Voorlopige maatregelen t.a.v. de mindeijarige
kinderen- Aanwezigheid van het O.M. 644

Jeugdbescherming
Gemeenschappen pleging.

Maatregelen -

Rechts697

Jeugdbescherming
Maatregelen - Rechtspleging
Ouder - Hoger beroep.

Partij 697

Jeugdbescherming
Maatregelen- Rechtspleging- Hoger ber:oep
- Termijn - Aanvang - Gerechtsbrief Kennisgeving.
697

Hoger beroep
Tuchtzaken- Orde van Geneesheren- Beslissing provinciale raad - Hoger beroep Geneesheer - Bijzitter van de provinciale
raad - Voorzitter van de nationale raad
samen met een ondervoorzitter - Verschillende termijnen - Gevolgen.
685

K
Koophandel, koopman
Wet van 29 juni 1975 betre:ffende de handelsvestigingen - Sluiting van de handelsvestiging - Strafzaken - Vordering van
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de hevoegde bestuurlijke overheid van het verzoek.

0

Aard
700

Koophandel, koopman
Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Sluiting van de handelsvestiging- Strafzaken- Bevoegde bestuurlijke
overheid- Vrijwillige tussenkomst- Vorm
van het verzoek- Ontvankelijkheid.
700

Koophandel, koopman
Wet van 29 juni 1975. betreffende de handelsvestigingen - Misdrijf- Strafrechtelijk veroordeelde- Sluiting van de handelsvestiging
- Veroordeelde geen uitbatervan de handelsvestiging.
700

Koophandel, koopman
Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Strafzaken - Sluiting van de
handelsvestiging - Aard van de maatregel.
700

Kort geding

Onderwijs
Universitaire instellingen- FinancieringOnderwijzend personeel- Emeritaat- Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum
-Datum v66r 1juli 1971-Overlevingspensioen
723
- Grondwet - Overeenstemming.

Onderzoeksgerechten
Bevoegdheid - Geschillen - Begrip.

638

Onderzoeksrechter
Taalgebruik in gerechtszaken - Voorlopige
hechtenis - Verdachte - Vreemdeling Kennis van de taal van het onderzoek Verhoor- Onderzoeksrechter- Verplichtingen.
752

Onderzoeksrechter
Onafhankelijkheid - Begrip.

760

Onderzoeksrechter
Opdracht - Begrip.

760

Onverdeeldheid

Geding tot echtscheiding- Voorlopige maatregelen t.a.v. de mindetjarige kinderen 644
Aanwezigheid van het O.M.

Daad van behoud- Daad van voorlopig beheer
- Handelshuurovereenkomst- Verbreking
-Aard.
642

Onverdeeldheid

L
Levensonderhoud
Echtscheidingsgeding- Uitkering tot levensonderhoud - Aard.
781

Levensonderhoud
Echtscheidingsgeding- Uitkering tot levens781
onderhoud - Bedrag - Criteria.

Levensonderhoud
Afstamming- Verplichting tot onderhoud en
opvoeding- Verplichting onafhankelijk van
enige vordering in rechte.
784

Daad van beheer - Daad van beschikking Handelshuurovereenkomst- VerbrekingVordering van een mede-eigenaar- Ontvankelijkheid.
642

Openbaar ministerie
Geding tot echtscheiding - Kort geding Voorlopige maatregelen t.a.v. de minde:rjarige
kinderen - Aanwezigheid vereist.
644

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- W.A.M.verzekering - Modelcontract- Wetsovertreding- Verhaal van de verzekeraar.
640

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging- Arbeidsovereenkomst.
691

M

p

Machten
R!)chterlijke Macht - G;rondwet 1994 (art.
100 tot einde)- Artikel159- WettigheidToetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast - Recht en verplichtingen.
685

Machten
Rechterlijke Macht - Grondwet (1994) Artikel159 Gw. (1994)- Wettigheid- Toetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak
belast- Recht en verplichting.
812

Pensioen
Algemeen - Niet voor beslag vatbaar Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud- Samenvoeging- Voorwaarde. 668

Pensioen
Werknemers- Ouderdomspensioen- Beroepsloopbaan- Meerdere lidstaten- Verzekeringstijdvakken- Berekening- VoorwaardenPrejudiciele vraag- E.E.G.-verordening nr.
1408/71 Raad 14 juni 1971- Sociale zekerheid (E.G.).
728

8 Rechtbanken

Pensioen
Allerlei- Overlevingspensioen - Onderwijs
- Universitaire instellingen - Financiering
- Onderwijzend personeel - Emeritaat Rustpensioen - Toelage - InrustestellingDatum - Datum v66r 1 juli 1971 - Grandwet - Overeenstemming.
723

Prejudicieel geschil
Artikel177 E.E.G.-Verdrag- Uitlegging van
het gemeenschapsrecht - Verplichting voor
het Hof van Cassatie - E.E.G.-verordening
706
918/83 - Douanevrijstellingen.

Prejudicieel geschil
Eurupese Unie- Verplichting- Voorgaanden - Gevolg.
648

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplich720
ting.

Prejudicieel geschil
Europese Unie- Uitlegging van het gemeenschapsrecht- Verplichting voor het Hofvan
Cassatie - E.E.G.-verordening nr. 1408171
Raad 14 juni 1971- Sociale zekerheid (E.G,)
- Ouderdomspensioen - Verzekeringstijdvakken - Berekening.
728

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering Terugvordering- Zorgenverstrekker- Onverschuldigde betaling - Meerdere verzekeringsinstellingen - Vordering - Omvang.
737

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Recht op een onpartijdige en
onafhankelijke rechterlijke instantie Begrip.
676
R~cht~n VH.il

de rv1:ens

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Recht op onpartijdige rechterGelijkheid der wapenen - Rechterlijke tucht
- Betrokkene- Verzoek tot bijkomend onderzoek- Ondervraging van getuigen- Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid - Gevolg.
680

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de
zaak - Hof van assisen - Anonieme getuigen- Ve:r;klaring van de jury- Geen moti744
vering - Gevolgen.

Rechten van de Mens

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Prejudiciele vraag als bedoeld
in artikel 26 Bijzondere Wet ArbitragehofVoorlopige hechtenis- Handhaving- Hof
van Cassatie- Verplichting om een prejudiciele
vraag te stellen - Perken.
749

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan
Cassatie - Grenzen.
758

Prejudicieel geschil
Benelux- Voor Belgie, Luxemburg en N ederland gemeenschappelijke rechtsregel- Vraag
om uitlegging - Bij het Hof van Cassatie
aanhangige zaak - Verplichting voor het Hof
van Cassatie.
796

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Ultra petita - Schadevergoeding - Niet gevorderde
schadepost- Nominaallager bedrag.
647

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht- Taak van de rechter- Bepaling van
de toepasselijke rechtsregel - Recht van verdediging.
771

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Geschil door de wet niet aan de
rechter onttrokken - Geschil onderworpen
aan arbitrage.
775

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de
zaak - Hof van assisen - Anonieme getuigen - Mogelijkheden tot ondervraging via
een telefoonapparaat- Verweermogelijkheden
- Gevolgen.
744

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Recht op bijstand van een tolk
- Uitspraak van een arrest - Toepassingsgebied.
740

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Artikel 14 - Eerbiediging van het gezinsleven - Op geboorte gebaseerd onderscheid Echtscheidingsgeding- Uitkering tot levensonderhoud - Lasten van onderhoudsplichtige - Buiten het huwelijk geboren kinderen.
781

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14, eerste lid Recht op een onpartijdige en onafhankelijke
676
rechterlijke instantie - Begrip.

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.5 - Sluiting van
de handelsvestiging - Toepasselijkheid. 700

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.3 - Recht op
bijstand van een tolk - Uitspraak van een
arrest - Toepassingsgebied.
740

- 9
Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Omvang.
718

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Verkeersongeval - Afzonderlijke straffen - Overtreding van het Wegverkeersreglement- Dronkenschap - Invloed op het ongeval - Twijfel Verzekeraar- Regresvordering- Gevolgen.
718

Rechterlijke tucht
Artikel6.1 E.V.R.M.- Recht op onpartijdige
rechter- Gelijkheid der wapenen- Betrokkene- Verzoek tot bijkomend onderzoekOndervraging van getuigen - Feitenrechter
- Beoordelingsvrijheid - Gevolg.
680

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op onpartijdige rechter - Gelijkheid
der wapenen- Rechterlijke tucht- Betrokkene- Verzoek tot bijkomend onderzoekOndervraging van getuigen - Feitenrechter
- Beoordelingsvrijheid - r Q~volg.
680

'
Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Taak van de rechter Afwijzing van een vordering- Door partijen
niet tot staving aangevoerde feiten.
771

Recht van verdediging
Strafzaken - Recht op bijstand van een talk
- Uitspraak van een arrest - Toepassings740
gebied.

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen - Anonieme
getuigen - Mogelijkheden tot ondervraging
via een telefoonapparaat - Verweermogelijkheden - Gevolgen.
744

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Wettigheidstoetsing - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding.
694

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Dubbel724
zinnige redenen - Begrip.

van grieven tegen die beslissing in hager
beroep- Antwoord van de appelrechter. 740

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Niet
correctionaliseerbare misdaad - Beschikking
van de raadkamer - Verwijzing naar de
correctionele rechtbank - Beslissing van het
vonnisgerecht - Beslissing van onbevoegdheid- Vernietiging van de beschikking van
verwijzing.
658

s
Sociale zekerheid
Zelfstandigen- Sociaal statuut- Bijdragen
- Berekening - Grondslag - Zelfstandige
beroepswerkzaamheid - Vroegere uitoefening- Winsten ofbaten- Inkomsten na de
volledige en definitieve stopzetting van die
werkzaamheid - Achterstallig honorarium.
634

Sociale zeker)reid
Zelfstandig'en- Grensoverschrijdende arbeid
- Europese Unie - Loondienst - Zelfstandige- Kwalificatie- AfbakeningsregelenN ationaal recht.
648

Stedebouw
Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg Bouw- of verkavelingsverbod- Schadevergoeding- Recht op schadevergoeding ~ Toelaatbaarheid van de vordering- Vereiste. 801

Stedebouw
Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg Bouw- ofverkavelingsverbod- Schadevergoeding- Recht op schadevergoeding- Toelaatbaarheid van de vordering- Vereiste. 804

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Maatregel- Gewoon uitstel - Onwettigheid
799
- Vernietiging- Omvang.

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen- Verwijzing naar de motivering
van een in eer andere zaak gewezen vonnis.
734
J

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Strafvordering- Veroordeling- Opgave van
de toegepaste wetsbepalingen.
706

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Appelconclusie- Verwijzing naar de voor de
eerste rechter genomen conclusie - Antwoord van de eerste rechter - Afwezigheid

T
Taalgebruik
Gerechtzaken (wet 15 juni 1935) - In eerste
aanleg- Strafzaken- Voorlopige hechtenis
- Verdachte- Vreemdeling- Kennis van
de taal van het onderzoek - Verhoor ~
Onderzoeksrechter- Verplichtingen.
752

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hager
beroep - Algemeen - Proces-verbaal van de
terechtzitting- Uitspraak van een arrestArtikel 34- Toepassingsgebied.
740

10Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15.juni 1!135)- In hoger
beroep- Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Voorlopige hechtenis- Ra!ldhaving
- Verzoek tot taalwijziging op grond van
artikel19 Taalwet Gerechtszaken- Verwerping- Kamer van inbeschuldigingstelling Beslissing.
749

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Betekening en tenuitvoerlegging - Strafzaken Jeugdbescherming - Gerechtsbrief - Kennisgevirig - Geen Franse vertaling- Appelrechter- Niet opgeworpen nietigheid- Niet
Iouter voorbereidend en op tegenspraak gewe697
zen arrest - Gevolg.

Tussenkomst
Strafzaken -Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen - Sluiting van
de J;landelsvestiging ...,.-;- Verzoek van de bevoegde
bestuurlijke overheid- Vorm- Ontvankelijkheid.
700

u

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
672
- Verzoek- Afwijzing- Criteria.

Verwijzing van een rechtbank naar een
aridere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Raadkamer van een rechtbank van eerste aanleg
- Ontvankelijkheid.
664

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter- Onderzoekers- Vervanging
- Ontvankelijkheid.
760

Verwijzing Jn een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter - Vage en hypothetische grie"
ven- Vermeende leemten ofvertragingen in
het onderzoek- Ontvankelijkheid.
760

Uitlevering
Procedure tot uitleveri:p:g p.a uitvoerbaarverklaring van het buitenlandse aanhol!<Jingsmandaat - Verzoek tot invrijheidstelling .Kamer van inbeschuldigingstelling- Opdracht.
742

v
Verbintenis

Zekere, vaststaande en opelsbar~ schuldv~:r
dering c;-:Begrip - Schuldvordering vermeld
in een n.a.v. een gerechtelij}l:e verdeling door
de notaris opgemaakte staat van vereffening,
783

Verdeling
Gerechtelijke verdeling--:- N otariiile staat van
vereffening :- Geen homologatie - Verzpek
om bewarend beslag.
783

Verjaring
Burgerlijke zaken ~ Stuiting- bagvaarding
- Duur van de stuiting.
732

Veroordelii:J.g met uitstel en opschortl.ilg
van de verqordeling
Gewoon, .J.it~t~l ~ Straf - Vervallenverklaring vim het recht om een voer.tuig te
besturen ;- Gewoon uitstel - Wijziging van
lie modaliteiteri van de .straf van vervallenverklaring van het recht tot sturlm- Wettigheid.
799

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderz'o.eksrechter - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Wijze waarop hij zich van zijn
taak kwijt - Keuze van de onderzoekers Verwerping van het verzoek.
760

Verwijzh)g van een rechtbank naar een
andere
Stratzake~ - Gewettlgde verdenking - Verzoekschrift gegrond op .feiten .die aan het
openbaar-ministerie worden verweten- Ontvankelijkheid.
800

Verwljziilg van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken ~ Gewettigde verdenking - Verz9ekschrift gegrond op feiten die aan de onderzoeksrechter worden verweten- Onttrekking
van de zaak aan de onderzoeksrechter 800
Ontvankelijkheid.

Vetiv.ij;,;ilig vari een rechtblmk naar een
andere
Strafz:).ken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift - Afwijzing- Criteria.
800

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Tuch.t~akim ~ Gewettigde verdenking- Raad
van J;le;roep yan. de Orde van Architecten V,el;)!:oe\l:,schrift tot onttrekking - Ontvankelijkheid.
688

- 11 Verwijzing vail een rechtbank naar een
andere
'fuchtzaken- Gewettigde verdenking- ~aad
van beroep van ,de Orile van Architecten Verzoekschrift tot onttrekking- Rechtspleging.
688

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Modelcontract----, Verhaal van de verzekeraar - Pers.oon die niet
voldoet aan de wettelijke voorwaarden 640
Begrip.

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Bromfiets - Minderjarige bestuurder-Duorijder- Verzekeringsovereenkomst - Bedingvan verval- Verhaal
van de verzekeraar op de verzekerde.
778

Verzet
Strafzaken - Buitengewone termijn van verzet- Begrip.
740

Verzet
Strafzaken - Regelmatige betekening aan
het O.M. - Incident omtrent de dagstelling
- Gevolgen.
755

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal
van de terechtzitting - Beklaagde - Beroep
- Adres - Vermelding- VormvereisteGevolg.
662

Voorlopige hechtenis
Algemeen - Taalgebruik in gerechtszaken Verdachte- Vreemdeling- Kennis van de
taal van het onderzoek- Verhoor- Onderzoeksrechter- Verplichtingen.
752

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij
de onderzoeksrechter van verder onderzoek
wordt ontlast - Onderzoeksrechter van een
ander arrondissement- Bevel tot medebrengirig - Bevel tot aanhouding - Handhaving
van de hechten:is- Voorwaarden.
762

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Ernstige aanWlJZmgen van
schuld- Toezicht van het Hof- Grenzen.
639

Voorlopige hechtenis

Haiiilhavifi~- Cassatieber6eJ:>--,-- Ptejudici~le
vraag als bedoeld in artikel26 Bijzondere Wet
Arbitragehof- Hofvan Cassatie :- Verplichting om een prejudiciele vraag te stellen Perken.
749

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling- Betekening- Termijn - Laattijdige betekening - Gevolgen.
755

Voorlopige hechtenis
Invrijheidstelling onder voorwaarden - Vrijheid ondervoorwaarden- Verzoek tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van
inbeschuld1gingstelling- Arrest- Afwijzing
van de aanvraag - Cassatieberoep - Termijn - Niet-inachtneming - Gevolg.
661

Voorlopige hechtenis
Invrijheidstellihg onder voorwaarden- Hoofdvoorwaarden- Beroep- Verdachte.
663

Voorlopige hechtenis
Regeling van rechtspleging - Raadkamer Beschikking- Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Mzonderlijke beschikking
- Handhaving van de hechtenis - Beroep Ontvankelijkheid.
638

Voorlopige hechtenis
Cassatieberoep - Vrijheid onder voorwaarden- Verzoektot opheffing van devoorwaarden - Kamer van inbeschuldigingstelling Arrest - Afwijzing van de aanvraag - Uitspraak van het Hof - Termijn - Nietinachtneming- Gevolg.
661

w
Wegen
Buurtweg-Atlas der buurtwegen- Vermelding als voetpad - Gevolg.
809

Wegverkeer

.

.

:

Wegverkeersreglement van 01-l2-1975- Reglementsbepalingen- Artikel 8 - Artikel 8.2,
3o - Bestuurder .van bromfiets - Vervoer
van duozitter- Wetsovertreding- Verhaal
van de verzekeraar- Modelcontract- Verbindende kracht.
640

Werkloosheid
Allerlei - Conventioneel bruggepensi•;meetde
- Werkgever- VervangingsverplichtingInbreuk - R.V:A. - Sanctie -,.-- Forfaitai:t;e
compensatoire vergoeding- Gedekte periode,
790

Werkloosheid
Alletlei- Conventioneel bruggepensioneerde
- Werkgever- VervangingsverplichtingTermijn - Inbreuk - R.V.A. - Sandie Forfaitaire compensatoire vergoeding - Opening van het recht.
790
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A1 erie1 - Conventioneel bruggepensioneerde
- Werkgever- VervangingsverplichtingTermijn - Inbreuk - Sanctie - R.V:A. Forfaitaire compei:tsatoirevergoeding- Omvang
van het bedrag - Gebeurtenis na inbreuk Gevolg.
790

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Uitlegging- K.B. nr. 110 van 13 dec.).982Gemeentelijke agenten - Bezoldigingsregeling.
715

- 12 Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Uitlegging- Volmachtenbesluit.

715

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Uitlegging - Bewijskracht van de akten Miskenning - Wet - Onjuiste uitlegging.

806

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Wettigheid van besluiten en verordeningenUitvoeringsbesluit van een opgeheven wet Van kracht blijvend besluit- Voorwaarden.

706

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Verjaring- Gemeenrechtelijke
bepalingen - Toepasselijkheid.
732
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Cumulatieverbod - Schadeloosstelling- Andere wetgeving- Gedekte schade.
787

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Schade
- Begrip.
787

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidverzekering - Forfaitaire uitkeringen - Schadeloosstelling Andere wetgeving- Cumulatieverbod- Draagwijdte- Grenzen.
787

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering- TerugvorderingZorgenverstrekker - Onverschuldigde betaling - Meerdere verzekeringsinstellingen- Vordering- Omvang.
737

