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Nr. 351
3e KAMER- 15 september 1997
1 o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BEZOLDIGINGEN- BEGRIP- VOORDELEN- BEROEPSWERKZAAMHEID - UITOEFENING - LOONTREKKEND MUZIKANT AUTEURSKECHT- INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHT.

2° AUTEURSRECHT- BELASTINGZAKENPERSONENINKOMSTENBELASTINGEN BELASTING BEDRIJFSINKOMSTEN BEZOLDIGINGEN- VOORDELEN- BEROEPSUITOEFENING WERKZAAMHEID LOONTREKKEND MUZIKANT- INKOMSTEN UIT
AUTEURSRECHT.

3o LOON- ALLERLEI- BELASTINGZAKENINKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTING BEDRIJFSINKOMSTEN BEZOLDIGINGEN- BEGRIP- VOORDELENBEROEPSWERKZAAMHEID- UITOEFENINGLOONTKEKKEND MUZIKANT -AUTEURSKECHT
- INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHT.

4o CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN- BELANG -BEGRIP- BESTREDEN
BESLISSING- TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN- KRITIEK- GEVOLG.

1°, 2° en 3° De inkomsten uit een auteursrecht, die volgens de niet bekritiseerde
considerans van de feitenrechter voordele.n vertegenwoordigen die behaald zijn
wt hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van
loontrekkend muzikant in het orkest dat
die belastingplichtige heeft aangeworven, worden belast als bezoldigingen van
werk~emers op wie de wetgeving inzcike
arbe~dsovereenkomsten toepasselijk is.
[Artt. 20, 2°, a, en 26, eerste en tweede
lid, 2°, W.I.B. (1964); artt. 23, § 1 4o 30
1°, en 31, eerste en tweede lid, 2o' WI.B:
(1992).]
'
4 o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat een ten overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing bekritiseert (1).
(1) Cass., 8jan. 1990,A.R. nr. 8647 (A.C., 198990, nr. 276).

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

(vertaling)

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

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 11, 5°, 20, 2°, a, 26 en
33 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna W.I.B./1964) als gesteld
v_?6r de C?iirdinatie ervan bij het koninkl!Jk beslmt van 10 april 1992 en bekrachtigd bij de wet van 12 juni 1992,
doordat het arrest vaststelt dat : 1) eiser (loontrekkend) muzikant is bij het orkest van de Koninklijke Muntschouwburg
(K.M.S.) en een aanzienlijk bedrag aan inkomsten aangeeft als loontrekkende (voor
het eerste litigieuze aanslagjaar zijnde het
aansl.agjaar 1990), als loontrekk~nde en gepenswn.eerde .\voor het tweede litigieuze
aan~~agJaar, ZIJnde het aanslagjaar 1991);
2) hiJ naast de voornoemde bedrijfsinkoms~~n ook roerende inkomsten aangeeft die
hiJ verkregen heeft bij de Samenwerkende
Vennootschap van Musici en Koristen
van de Koninklijke Muntschouwburg
(S.V.M.K.K.M.S.); 3) terwijl eiser, als vertolkend kunstenaar door de Koninklijke
~U?tschouwburg bezoldigd wordt voor zijn
mc1dentele prestatie, het als roerende inkon;tsten aangegeven bedrag (waarop het bij
art1kel 2 van het uitvoeringsbesluit bepaalde forf~~ voor.last~n van toepassing is)
de bezold1gmg IS d1e de organisatormedecontractant aan eiser betaalt voor het
latere gebruik van de opname van die uitvoering, via uitzendingen of anderszins· 4)
d~ ~amen~erkende Vennootschap van MuSIC! en Konsten van de Koninklijke Muntschouwburg (S.V.M.K.K.M.S.) buiten de
K.M.S. is opgericht om de onderscheiden
auteursrechten van de muzikanten en koorleden te beheren, en het maatschappelijk
do.el. ervan bestaat in het exploiteren, admmistreren en beheren van aile rechten
van de uitvoerende en vertolkende kunstenaars op hun interpretaties en uitvoeringen en in het innen en verdelen van
voormelde rechten; 5) eiser zijn auteursrechten op de werken die hij als muzikant
bij het orkest van de K.M.S. heeft uitgevoerd niet aan de S.V.M.K.K.M.S. heeft afgestaan maar aileen het recht om erover te
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beschikken heeft ingebracht opdat de vennootschap het voor zijn rekening zou beheren, overeenkomstig het doel van die vennootschap; dat het arrest eraan herinnert
dat: 6) eiser opkomt tegen de omschrijving 'bezoldiging als werkend vennoot' die
de belastingsambtenaar heeft gegeven aan
de bij de S.V.M.K.K.M.S. verkregen inkomsten; 7) de gewestelijk directeur der belastingen op het bezwaarschrift van eiser heeft
beslist dat de bedoelde inkomsten veeleer
baten waren in de zin van artikel20, 3°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); dat het arrest, hoewel het de
bestreden beslissing wegens schending van
het beroepsgeheim vernietigt, het beroep
van eiser zeer ten dele gegrond verklaart op
de volgende gronden : "(eiser) heeft zijn
prestaties als loontrekkende bij de K.M.S.
aangegeven. Zijn bezoldiging omvat zijn
loon en een persoonlijk recht op de uitvoering : zijn auteursrecht. De inkomsten uit
dat auteursrecht zijn de opbrengst van arbeid in dienst van de werkgever. De door
(eiser) ontvangen auteursrechten vormen
een deel van de bezoldiging van het gebruikelijke werk van een orkestmuzikant
in het kader van zijn beroepswerkzaamheid als loontrekkende. Tot de in artikel 20,
2°, a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde bezoldigingen behoren alle beloningen die, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de
wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend, voor de werknemer de opbrengst
van zijn arbeid in dienst van de werkgever vertegenwoordigen. Artikel 26 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) sluit geenszins de auteursrechten uit
die een muzikant kan doen gelden op de in
dienst van zijn werkgever uitgevoerde werken. Het gaat dus om voordelen, als bedoeld in artikel 26 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), die behaald
zijn uit hoofde of ter gelegenheid van de
uitoefening van het beroep van loontrekkend muzikant bij het orkest van de K.M.S.
De omstandigheid dat het gaat om roerende inkomsten is hier dus van geen belang, aangezien de opbrengst van de arbeid in dienst van de werkgever beschouwd
moet worden als,een in artikel20, 2°, a, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde bezoldiging, die de roerende inkomsten niet uitsluit",

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
26 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), tot de in artikel20, 2°, a,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde belastbare bezoldigingen van de werknemers alle belonin-
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gen behoren die, ongeacht de schuldenaar,
de benaming en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend, voor de
werknemer de opbrengst van arbeid in
dienst van de werkgever vertegenwoordigen; de bedoelde bezoldigingen alle bedragen en in geld waardeerbare voordelen omvatten die de werknemer uit hoofde of ter
gelegenheid van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid heeft behaald, met uitsluiting dus van de bedragen die niet de opbrengst van arbeid in dienst van een
werkgever vertegenwoordigen, maar het inkomen of de opbrengst van een persoonlijk recht dat in het prive-vermogen van de
belastingplichtige gevallen is, zelfs uit
hoofde of ter gelegenheid van de uitoefening van dat beroep; in zoverre het arrest beslist dat de bezoldiging van eiser
"een persoonlijk recht op de uitvoering omvatte : zijn auteursrecht" en bovendien dat
bedoeld "persoonlijk recht" in het privevermogen van eiser is gevallel). - wat meer
bepaald blijkt uit de vaststelling dat het
recht om erover te beschikken door eiser in
de S.V.M.K.K.M.S. is ingebracht - de "inkomsten uit dat auteursrecht" noodzakelijkerwijs inkomsten of opbrengsten waren van een goed dat in het prive-vermogen
van eiser is gevallen, met uitsluiting van
bedrijfsinkomsten; het arrest bijgevolg niet
wettig kon beslissen dat zijn belastbare bezoldiging, naast het "auteursrecht" ook "de
inkomsten uit dat auteursrecht" omvatte,
namelijk als "de opbrengst van arbeid in
dienst van de werkgever" (schending van de
artikelen 20, 2°, a, 26 en, bijgevolg, van 11,
5°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964));

tweede onderdeel, artikel 33 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
bepaalt dat, onverminderd de toepassing
van de voorhe:ffingen, de inkomsten uit onroerende goederen of gedeelten ervan en de
inkomsten en opbrengsten van roerende
goederen en kapitalen als bedrijfsinkomsten worden beschouwd, wanneer die activa in Belgie of in het buitenland worden gebruikt voor het uitoefenen van een
beroepswerkzaamheid van de genieter van
voormelde inkomsten en opbrengsten; activa voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige
worden gebruikt wanneer zij in diens boekhouding worden vermeld onder de activa
van de balans of onderworpen zijn aan het
risico van die werkzaamheid; afgezien van
dat geval en bij ontstentenis van andere
wettelijke bepalingen die het mogelijk rnaken de roerende inkomsten als bedrijfsinkomsten aan te merken, de omschrijving
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van inkomsten als roerende inkomsten de
omschrijving ervan als bedrijfsinkomsten
uitsluit; het arrest, nu het beslist dat de
door de Samenwerkende Vennootschap van
Musici en Koristen van de Koninklijke
Muntschouwburg betaalde bedragen, moeten worden belast als bezoldigingen van een
loontrekkende op grond dat "dat de omstandigheid dat het gaat om roerende inkomsten hier van geen belang is aangezien de opbrengst van de arbeid in dienst
van de werkgever beschouwd moet worden als een in artikel20, 2·, a, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
bedoelde bezoldiging die de roerende inkomsten niet uitsluit", die bepaling (en bijgevolg, artikel 26 van dat wetboek), alsook artikel 33 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) schendt, in zoverre het, hoewel het de roerende aard van
de bedoelde inkomsten erkent, voor de heromschrijving ervan als bedrijfsinkomsten,
niet vereist dat de activa waaruit die inkomsten voortvloeien, gebruikt worden voor
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid en althans, een dergelijk gebruik niet
vaststelt (schending van de artikelen 20, 2·,
a, 26 en 33 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het geschil betrekking heeft op de aanslagen in de
personenbelasting voor de aanslagjaren 1990 en 1991;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, wanneer hij als muzikant bij de Koninklijke Muntschouwburg (K.M.S.) een muziekstuk
vertolkt, een bezoldiging ontvangt die
als bedrijfsinkomen wordt belast, alsook een vergoeding voor het gebruik
dat de organisator-medecontractant later zal maken van de opname van die
uitvoering, via uitzendingen of anderszins;
Overwegende dat artikel 26 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onder meer bepaalt dat tot
de in artikel 20, 2·, a, bedoelde bezoldigingen, alle beloningen behoren die
ongeacht de schuldenaar, de benaming en de wijze waarop ze worden
vastgesteld en toegekend, voor de
werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst van
een werknemer en dat daartoe inzon-
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derheid behoren de voordelen van alle
aard die de werknemer behaalt "uit
hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid";
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de bezoldiging van eiser het
door de K.M.S. betaalde loon omvat,
"alsook een persoonlijk recht op de uitvoering : zijn auteursrecht, (aangezien) de inkomsten uit dat auteursrecht de opbrengst van arbeid in
dienst van de werkgever vertegenwoordigen";
Overwegende dat het hof van beroep laatstgenoemde inkomsten aanmerkt als "voordelen, als bedoeld in
(voornoemd) artikel 26, die behaald
zijn uit hoofde of ter gelegenheid van
de uitoefening van het beroep van
loontrekkend muzikant bij het orkest
van de K.M.S.";
Dat die considerans, waartegen het
middel niet opkomt, de beslissing om
die voordelen als bezoldigingen te belasten, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over het door verweerder aangevoerde
middel
van
nietontvankelijkheid volgens hetwelk dat
onderdeel geen belang heeft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat de
bestreden beslissing naar recht verantwoord is door de considerans dat de
litigieuze voordelen "behaald zijn uit
hoofde of ter gelegenheid van de uitoefening van het beroep van loontrekkend muzikant bij het orkest van de
K.M.S.";
Dat het tweede onderdeel opkomt
tegen een ten overvloede gegeven considerans van het arrest;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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15 september 1997 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.
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gen ervan onverenigbaar is (3). (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
(N.VS.M. T. DUVIVIER E.A.)
ARREST

(vertaling)

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

Nr. 352
3e KAMER- 15 september 1997
1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENGEDING- PARTIJEN TUSSEN WIE GEEN GEDING AANHANGIG IS.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - INCIDENTEEL BEROEP -BELANG- BEGRIP.

3o VORDERING IN RECHTE

-HOGER
BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - INCIDENTEEL BEROEP- BELANG- BEGRIP.

4 o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- SCHENDING
-BEGRIP.

1o Niet ontvankelijk is het hager beroep dat

door de oorspronkelijke verweerder tegen een medeverweerder is ingesteld,
wanneer tussen hen geen geding aanhangig was voor de eerste rechter en het geschil niet onsplitsbaar is (1). (Artt. 1050,
1052 en 1054 Ger.W.)
2° en 3° Het belang om incidenteel beroep
in te stellen kan worden beoordeeld op basis van het risico dat de wijziging van het
bestreden vonnis zou inhouden voor degene die dat beroep instelt (2). (Art. 1054
Ger.W.)
4° De bewijskracht van een akte wordt miskend door de rechter die van die akte een
uitlegging geeft die met de bewoordin(1) Cass., 7 juni 1996, A.R. nr. C.95.0223.F
(A.C., 1996, nr. 224).
(2) Raadpl. Cass., 14 okt. 1977 (A. C., 1978,
206); R.P.D.B., Compl. VI, V Appel en matiere civile, sociale et commerciale, nrs. 1055 en 1062.
0

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1996 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N eufchateau;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 17, 18, 21, 1042 en 1054 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het door verweerster
tegen eiseres ingestelde incidenteel beroep ontvankelijk verklaart en haar veroordeelt in verweersters appelkosten, op
grond dat : "Wat de ontvankelijkheid van de
hogere beroepen betreft (... ), het naar de
vorm regelmatige hoofdberoep ontvankelijk is, ook ten aanzien van (verweerster),
in zoverre (verweerder), in geval van bevestiging van het vonnis, een gedeelte van
de schuld door de Intercommunale
A.I.O.M.S. wil doen dragen; (dat) het door
(verweerster) tegen (eiseres) ingestelde incidenteel beroep eveneens ontvankelijk is,
ook al is die intercommunale door de eerste rechter buiten het geding gesteld en
heeft het N.V.S.M., wat de grond van de
zaak betreft, geen hoger beroep ingesteld
tegen haar, van wie het ten onrechte betaalde bedrag bijgevolg niet langer wordt
teruggevorderd; (dat) de A.I.O.M.S .. immers de oorspronkelijke hoofdvordering en
vordering tot tussenkomst niet ontvankelijk wil doen verklaren, in welk geval de
door (verweerder) tegen haar subsidiair ingestelde rechtsvordering doelloos zou worden",
terwijl, eerste onderdeel, de partij waartegen geen hoofdberoep kon worden ingesteld, geen gedaagde in hoger beroep is die
incidenteel beroep kan instellen; verweerder, appellant in hoofdberoep, te dezen voor
de Arbeidsrechtbank te Marche-enFamenne aileen een conclusie tegen eiseres heeft genomen en geen enkele vordering tegen verweerster heeft ingesteld,
(3) Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. C.95.0335.F
(A.C., 1996, nr. 350).
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terwijl het beroepen vonnis tegen verweerder geen enkele veroordeling heeft uitgesproken die aan verweerster ten goede kon
komen; laatstgenoemde bijgevolg geen gedaagde in hoger beroep was in de zin van
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wethoek en derhalve geen incidenteel beroep
tegen eiseres kon instellen; het arrest, nu
het dat incidenteel beroep ontvankelijk verklaart, voornoemde bepaling schendt
(schending van artikel1054 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het incidenteel beroep, krachtens de artikelen 17, 18, 21 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, aileen kan worden toegelaten, wanneer de
appellant blijk geeft van een reeds verkregen en dadelijk belang; het beroepen vonnis te dezen de door eiseres tegen verweerster ingestelde vordering tot gedwongen tussenkomst niet gegrond had
verklaard, nu die beslissing laatstgenoemde
niet benadeelde; nu eiseres geen hoger beroep tegen die beslissing heeft ingesteld,
verweerster geen belang heeft bij een incidenteel beroep tegen eiseres, dat zou
strekken tot wijziging van de beslissing
waarbij de vordering tot gedwongen tussenkomst ontvankelijk is verklaard; de omstandigheid dat verweerster belang zou
hebben bij de niet-ontvankelijkverklaring
van de oorspronkelijke hoofdvordering tegen verweerder, daar in dat geval de door
laatstgenoemde tegen haar bij de app€!1rechter subsidiair ingestelde vordering doelloos zou worden, niet het vereiste belang
oplevert om de vordering tot gedwongen
tussenkomst niet ontvankelijk te doen verklaren, nadat zij ongegrond is verklaard;
het arrest, nu het beslist dat "het incidenteel beroep van (verweerster) tegen (eiseres) (... ) ontvankelijk is, ook al is die intercommunale door de eerste rechter buiten
het geding gesteld en heeft (eiseres), wat de
grond van de zaak betreft, geen hoger beroep ingesteld tegen haar, van wie het ten
onrechte betaalde bedrag bijgevolg niet langer wordt teruggevorderd; (dat) (verweerster) immers de oorspronkelijk ingestelde hoofdvordering en vordering tot
tussenkomst niet ontvankelijk wil doen verklaren, omdat in dat geval de door (verweerder) tegen haar subsidiair ingestelde
rechtsvordering doelloos zou worden", de
beslissing dat het door verweerster tegen
eiseres ingestelde incidenteel beroep niet
van belang ontbloot en derhalve ontvankelijk is, niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 17, 18, 21, 1042
en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek) :
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, luidens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep
kan instellen tegen alle partijen die in
het geding zijn voor de rechter in hoger beroep;
Overwegende dat, anderzijds, het
door een verweerder tegen de andere
verweerder ingestelde hoger beroep
niet ontvankelijk moet worden verklaard, wanneer tussen hen geen enkel geding aanhangig is voor de eerste rechter en het geschil niet
onsplitsbaar is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat verweerster, hoewel zij in de
aanhefvan haar conclusie in eerste instan tie de vermelding "in aanwezigheid van verweerder" had aangebracht, tegen verweerder subsidiair
conclusie genomen had en daarin
vroeg dat hij zou worden veroordeeld
om haar te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen haar mochten worden uitgesproken;
Overwegende dat verweerster, gedaagde in verweerders hoofdberoep,
bijgevolg incidenteel beroep kon instellen tegen eiseres, daar zij ten gevolge van het door verweerder tegen
haar ingestelde hoofdberoep partij in
de zaak was in hoger beroep;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat appellant ten principale,
thans verweerder, in geval van bevestiging van zijn veroordeling, een gedeelte van de schuld door verweerster
wil doen dragen; dat het tevens vermeldt dat verweerder zijn hager beroep zowel tegen eiseres als tegen verweerster heeft ingesteld;
Overwegende dat het door een gedaagde in hoger beroep tegen een andere gedaagde in hager beroep ingestelde incidenteel beroep in de regel
ontvankelijk is;
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Dat het belang om incidenteel beroep in te stellen kan worden beoordeeld op basis van het risico dat de
wijziging van het bestreden vonnis zou
inhouden voor degene die dat beroep
instelt;
Overwegende dat het arbeidshofbijgevolg wettig heeft kunnen beslissen
dat verweerster er belang bij had om
incidenteel beroep tegen eiseres in te
stellen, teneinde de middelen die ertoe strekten de rechtsvordering van eiseres ten aanzien van verweerder niet
ontvankelijk te doen verklaren, aan eiseres tegen te werpen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 440, 848, 849, 870 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging,
doordat het arrest het bestreden vonnis wijzigt, de door eiseres tegen verweerder en verweerster oorspronkelijk uitgebrachte dagvaarding en dagvaarding tot
gedwongen tussenkomst van onwaarde verklaart, en bijgevolg de rechtsvorderingen
van eiseres afwijst en haar in de kosten
veroordeelt, op grand dat : "Wat de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke hoofdvordering en vordering tot tussenkomst betreft : dat het N.V.S.M. een verzekeringsinstelling is, een nationaal verbond dat
(. .. ) bij koninklijk besluit van 6 juli 1913 in
de zin van artikel1 van de wet van 23 augustus 1894 is erkend; dat de rechtsvordering, die ertoe strekt een bedrag dat ten
onrechte is betaald op grand van de wet
van 9 augustus 1963 terug te vorderen,
vanzelfsprekend beantwoordt aan het wettelijk doel en de wettelijke opdracht van de
voomoemde verzekeringsinstelling; dat het
N.V.S.M. op grond van haar statuten- die
zij evenwel, ondanks verweersters uitdrukkelijk verzoek, niet overlegt - betoogt dat
haar rechtsvorderingen, rechtsgeldig zijn
ingesteld na een door de voorzitter ervan
genomen beslissing; dat, nu de rechtsvordering bij wege van dagvaarding is ingesteld, het Verbond zich vervolgens verschuilt achter artikel 440, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk 'de advocaat als gevolmachtigde van
de partij verschijnt, zonder dat hij van
enige volmacht moet doen blijken, behalve
indien de wet een bijzondere lastgeving
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eist', en achter de uitlegging die het Hof
van Cassatie in een arrest van 9 februari
1978 aan dat artikel gegeven heeft en in
een tweede arrest van 18 december 1984
bevestigd heeft; dat (verweerder en verweerster), hunnerzijds, de geldigheid van
de beslissing om in rechte op te treden betwisten, aangezien het niet bewezen is dat
de beslissing wel degelijk door het bevoegde
orgaan is genomen; dat (verweerder en verweerster) een vordering kunnen instellen, teneinde de uit dagvaardingen bestaande proceshandelingen van onwaarde
te doen verklaren in de zin van artikel 848
van het Gerechtelijk Wetboek, mits die
twee partijen het bewijs leveren van datgene wat zij aanvoeren; dat een advocaat
weliswaar als gevolmachtigde kan optreden om hager beroep in te stellen, zonder
dat hij van enige volmacht moet doen blijken (. .. ), maar een verwerende partij steeds
het recht heeft te bewijzen dat de beslissing om in rechte op te treden niet door het
bevoegde orgaan van de rechtspersoon is
genomen; dat diezelfde partij, krachtens artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek, het
recht heeft te eisen dat de rechtspersoon
haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die zijn bevoegde organen
zijn; dat het N.V.S.M. te dezen meldt dat
het bevoegde orgaan zijn voorzitter is; dat
die onduidelijke vermelding de oorspronkelijke verwerende partijen lijkt te voldoen en dat zij tevergeefs de overlegging
van de statuten vorderen, teneinde nate
gaan of de voorzitter wel het orgaan is, dat
bevoegd is om in rechte op te treden; dat
het N.V.S.M. geen afschrift van haar statuten overlegt en evenmin antwoordt op de
door de tegenpartijen aangevoerde argumenten, ofschoon deze niet geheel ongegrond zijn; dat, hoewel krachtens artikel
870 van het Gerechtelijk Wetboek, de partij die een feit aanvoert het bewijs ervan
moet leveren, elke partij niettemin moet bijdragen tot de waarheid voor het gerecht, en
wel zodanig dat de rechter zowel een partij als een detde kan gelasten omstukken die zij in hun bezit hebben, over te leggen; dat het N.V.S.M. te dezen zijn
statuten, aan de hand waarvan het de door
de andere partijen tegen dat verbond aangevoerde middelen zou kunnen weerleggen, te dezen weigert neer te leggen; dat die
weigering moet worden beschouwd als een
erkenning van de onregelmatigheid van de
procedure, te meer daar krachtens artikel 13 van de wet van 23 juni 1894 (. .. ), ofschoon het wel degelijk bepaalt dat de voorzitter de onderlinge maatschappij vertegenwoordigt en elke rechtsvordering in
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haar naam ondersteunt, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de voorzitter niet kan worden verward met het verrichten van een daad van bestuur, zoals het
instellen van een rechtsvordering, dat, in
beginsel, tot de bevoegdheid van de raad
van bestuur of van een door die raad daartoe afgevaardigde persoon behoort (... ); dat
het bijgevolg niet is bewezen dat de voorzitter van het N.V:S.M. het orgaan is, dat
bevoegd is om te beslissen een rechtsvordering in te stellen, terwijl de beslissing valgens (eiseres) van hem uitgaat; dat het
evenmin is bewezen dat, zo de voorzitter
niet over de vereiste bevoegdheid beschikte,
de beslissing achteraf tijdig is bekrachtigd ofbevestigd door het bevoegd orgaan",

terwijl, eerste onderdeel, verweerster, teneinde te betwisten dat de beslissing om in
rechte op te treden door het bevoegde orgaan van eiseres is genomen, in haar conclusie voor het arbeidshof alleen aanvoerde
dat "wanneer de rechtsvordering door een
rechtspersoon wordt ingesteld, de beslissing genomen moet zijn door het daartoe
bevoegde orgaan. In dit geval wordt de beslissing om in rechte op te treden niet overgelegd, zodat de vordering niet ontvankelijk moet worden verklaard"; verweerder
alleen betoogde dat, "wat het instellen van
de rechtsvordering betreft, een onderscheid
moet worden gemaakt tussen de bevoegdheid te beslissen om een rechtsvordering in
naam van de rechtspersoon in te stellen en
de bevoegdheid om de rechtspersoon in
rechte te vertegenwoordigen", en daarbij
verwees naai' de aanvullende conclusie van
verweerster die niet is neergelegd; geen van
de verwerende partijen aldus de overlegging van de statuten (van eiseres) vorderde, teneinde na te gaan of de voorzitter het orgaan was dat bevoegd was om in
rechte op te treden en daaromtrent evenmin enige gevolgtrekking maakte uit het
niet-overleggen van de voormelde statuten; het arrest vaststelt dat "de oorspronkelijke verwerende partijen (de huidige verweerders) (... ) tevergeefs cde overlegging van
de statuten vorderen, teneinde na te gaan
of de voorzitter het orgaan is, dat bevoegd
is om in rechte op te treden"; die vermelding noch in het verzoekschrift van hoger
beroep, noch in de conclusie van de huidige verweerders voorkomt; het arrest zodoende aan die akten van rechtspleging een
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan en bijgevolg de bewijskracht ervan miskent (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
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tweede onderdeel, in het eerste onderdee! eraan herinnerd werd dat verweerder en verweerster alleen betoogden dat de
beslissing van een rechtspersoon om in
rechte op te treden moest uitgaan van het
daartoe bevoegde orgaan; dat de bevoegdheid om te beslissen een rechtsvordering in
te stellen in naam van de rechtspersoon
niet mocht worden verward met de bevoegdheid om hem in rechte te vertegenwoordigen, en dat de beslissing om in
rechte op te treden in casu niet was overgelegd, zodat de rechtsvordering niet ontvankelijk moest worden verklaard; het arrest, nu het de oorspronkelijke dagvaarding
en de dagvaarding tot tussenkomst van onwaarde verklaart op grond dat "(eiseres)
geen afschrift van haar statuten neerlegt
(. .. ); krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, de partij die een feit aanvoert, weliswaar het bewijs ervan moet leveren, maar elke partij niettemin moet
bijdragen tot de waarheid voor het gerecht
(... ); dat (eiseres) in casu haar statuten, aan
de hand waarvan de door de andere partijen tegen haar aangevoerde middelen zouden kunnen worden weerlegd, weigert neer
te leggen; dat die weigering moet worden
beschouwd als een erkenning van de onregelmatigheid van de procedure", ambtshalve een middel opwerpt dat door de verwerende partijen niet was aangevoerd,
zonder eiseres de mogelijkheid te geven
daarover tegenspraak te voeren, en bijgevolg haar recht van verdediging miskent
(miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging);
derde onderdeel, artikel 440, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat
de advocaat die verschijnt voor een rechtspersoon, wordt vermoed van het bevoegde
orgaan een regelmatige lastgeving te hebben gekregen om in rechte op te treden; een
partij op grond van artikel 848 van voornoemd Wetboek kan aanvoeren dat de beslissing om in rechte op te treden niet is
goedgekeurd door de bevoegde organen van
de rechtspersoon en dus niet van die rechtspersoon uitgaat; de bewijslast evenwel rust
op de partij die zulks betwist en zij niet kan
volstaan met de bewering dat zij in de onmogelijkheid verkeert de regelmatigheid
van de akte na te gaan; het arrest, riu het
de akten van rechtspleging van eiseres van
onwaarde verklaart in de zin van artikel
848 van het Gerechtel:ijk Wetboek, op grond
"dat (eiseres) zich verschuilt achter artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek (... ); (dat zij) haar statuten, aande
hand waarvan zij de door de andere ]Jartijen tegen haar aangevoerde middelen zou
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kunnen weerleggen, te dezen weigert neer
te leggen; dat die weigering moet worden
beschouwd als een erkenning van de onregelmatigheid van de procedure, te meer
daar krachtens artikel 13 van de wet v:an
23 juni 1894 ( ... ) ofschoon het wel degelijk bepaalt dat de voorzitter de onderlinge maatschappij vertegenwoordigt en
elke rechtsvordering in haar naam ondersteunt, de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de voorzitter niet kan worden verward met de bevoegdheid om een daad van
bestuur te verrichten, zoals het instellen
van een rechtsvordering, dat, in beginsel,
tot de bevoegdheid van de raad van bestuur of van een door die raad daartoe afgevaardigde persoon behoort (... ); dat het
bijgevolg niet bewezen is dat de voorzitter van het N.V.S.M .. het orgaan is, dat bevoegd is om te beslissen een rechtsvordering in te stellen, terwijl de beslissing
volgens (eiseres) van hem uitgaat; dat het
evenmin bewezen is dat, zo de voorzitter
niet over de vereiste bevoegdheid beschikte,
de beslissing achteraf nog tijdig is bekrachtigd of bevestigd door het bevoegd orgaan",
eiseres het bewijs opdraagt van de regelmatigheid van de lastgeving die zij gegeven heeft aan de advocaat die voor haar is
verschenen, en zowel de draagwijdte van
het in artikel440 van het Gerechtelijk Wethoek vastgelegde wettelijke vermoeden, als
de regels betreffende de bewijslast die bedoeld is om dat vermoeden te weerleggen, miskent (schending van de artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 440, 848,
849, 870 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de verwerende partijen in
conclusie de overlegging van de statuten van eiseres hadden gevorderd,
teneinde na te gaan of zij rechtspersoonlijkheid bezat en de rechtsvordering beantwoordde aan haar maatschappelijk doel;
Overwegende dat het arrest, nu het
beslist dat de verweerders "tevergeefs
de overlegging van de statuten vorderen, teneinde na te gaan of de voorzitter het orgaan is, dat bevoegd is om
in rechte op te treden", aan die conclusie een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en bijgevolg de bewijskracht ervan
miskent;
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Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen; vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
de hogere beroepen 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.
15 september 1997- 3" kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : mevr. Charlier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (4) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Draps en Kirkpatrick.
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KAMER-

16 september 1997

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING VANDE STRAFVORDERING- IDTSPRAAK- BEHANDELING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ANDERE SAMENSTELLING.

2° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTELLING VAN HET HOF - BEHANDELING VAN DE
STRAFVORDERING- BEHANDELING VAN DE

(4) Het O.M. concludeerde tot verwerping. Het
was van oordeel dat de eerste grand van nietontvankelijkheid die verweerster tegen het eerste onderdeel van het eerste middel had opgeworpen en die hieruit was afgeleid dat voomoemd
onderdeel geen melding maakte van art. 1050
Ger.W. als geschonden wetsbepaling, diende te
worden aangenomen. Het oordeelde dat het
tweede onderdeel van het eerste middel niet kon
worden aangenomen (raadpl. het arrest van het
Hof). Ten slotte konden, volgens het O.M., het eerste en tweede onderdeel van het tweede middel
niet worden aangenomen en miste het derde onderdeel van voornoemd middel feitelijke grandslag.
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ANDERE
SAMENSTELLING.

3° HOF VAN ASSISEN-

BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- BEHANDELING- ANDERE SAMENSTELLING.

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING VAN DE
STRAFVORDERING- UITSPRAAK- BEHANDELING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ANDERE SAMENSTELLING.

P, 2°, 3° en 4° Wanneer de rechter-assessor
die de behandeling van de strafvordering voor het hof van assisen heeft bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te
nemen aan de behandeling van de burgerlijke rechtsvordering, belet geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door
een andere rechter, aangewezen door de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg. (Artt. 121, tweede lid, en 779,
eerste lid, Ger.W.)
(PLAQUET)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0766.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1997 door het
Hof van Assisen van de provincie OostVlaanderen gewezen;
Overwegende dat het arrest alleen
beslist op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiseres;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat niet dezelfde rechters de debatten voor het Hof van As sis en hebben bijgewoond tot en met het tussengekomen arrest van 25 januari 1997, en de latere
debatten voor het Hof van Assisen met inbegrip van de beraadslaging over definitieve burgerlijke vordering,
terwijl, de rechters die uitspraak doen
over de zaak alle zittingen over deze zaak
moeten bijwonen; dat de vordering van de
burgerlijke partij en haar motieven uitgebreid zijn aan bod gekomen in de debatten voor het Hof van Assisen in aanwezigheid van de jury; dat bij deze debatten de
burgerlijke partij in extenso uiteenzette wat
volgens haar de werkelijk gebeurde fei-
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ten waren en hoe zij deze had ervaren; dat
tevens werd uiteengezet hoe de burgerlijke partij tegenover deze feiten stond; dat,
anderzijds, het Hof van Assisen op grond
van het mondelinge debat de eiseres in cassatie vrijsprak voor de betichting moord en
de betichting opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg doch zonder het oogmerk om te doden weerhield; dat
deze kwalificatie gegrond is op feiten die
zijn gebleken uit de mondelinge debatten
en die afwijken van de inhoud van het
schriftelijke dossier; dat het arrest van 25
januari 1997 geen relaas van deze feiten
weergeeft; dat een dergelijk relaas niet
schriftelijk terug te vinden is in het dossier en slechts door het Hofvan Assisen gekend was uit het mondelinge debat; dat bij
het bestreden arrest voor de begroting van
de schade der burgerlijke partij rekening
werd gehouden met de feitelijke omstandigheden zoals ze zich hadden afgespeeld;
dat de rechter-assessor die zetelde tijdens
de debatten gehouden na het arrest van 25
januari 1997 geen kennis had van de juiste
toedracht der feiten zoals in extenso naar
voor gebracht, en trouwens ook gebleken:
uit de verklaringen van de getuigen, voor
het Hof van Assisen voor het arrest van 25
januari 1997, noch van de stellingen die de
burgerlijke partij naar voor gebracht tijdens deze debatten; dat deze rechterassessor ook niet aanwezig was op het
ogenblik dat de stelling van burgerlijke partij gebeurde; dat derhalve de rechters die
over de zaak hebben geoordeeld niet alle
zittingen over de zaak hebben bijgewoond;
dat de eiseres in Cassatie voorts aantoont
dat haar rechten hierdoor zijn aangetast nu
niet alle rechters die over de zaak hebben geoordeeld kennis hadden van de feiten zoals ze gebleken zijn uit de debatten
voor de jury en het Hof en de diverse
getuigenverklaringen; dat derhalve artikel 779 Ger.W. is geschonden:

Overwegende dat de behandeling
van de burgerlijke rechtsvordering in
de zaken die tot de bevoegdheid van
het hof van assisen behoren, gebeurt
bij wijze van afzonderlijk debat voor de
zetel van het hof zonder de bijstand
van de jury, nadat het debat over de
strafVordering met een arrest is beeindigd;
Overwegende dat geen wetsbepaling belet dat een rechter-assessor die
de behandeling van de strafvordering voor het hofvan assisen heeft bijgewoond en die na de uitspraak over
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deze vordering wettig verlllnderd is om
deel te nemen aan de behandeling van
de burgerlijke rechtsvordering die op
een latere terechtzitting zal worden
aangevat, v66r de aanvang van deze
zitting vervangen wordt door een andere rechter, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg met toepassing van artikel121
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de zetel van het Hof van ABsisen die de strafvordering tegen eiseres heeft behandeld, is samengesteld uit de voorzitter Beaucourt en de
rechters Doom en Marteris, assessoren aangewezen bij bevelschrift van de
voorzitter van de Rechtbank Van Eerste Aanleg te Gent van 13 november
1996; dat na de afhandeling van het
debat over de strafvordering door arrest van 25 januari 1997 het debat
over de burgerlijke rechtsvordering is
vastgesteld op 14 april1997;
Dat de voorzitter van de Rechtbarik
van Eerste Aanleg te Gent, met verwijzing naar zijn bevelschrift van 13
november 1996, in zijn bevelschrift
van 1i april 1997 vaststelt dat rechter Martens wettig verhinderd is te zeteleri op '14 april1997 en rechter Ghijs
aanwijst als vervang~t; ·
Dat het proces-verbaal vap. de terechtzitting van 14 april1997 vaststelt dat de behandeling van d~ burgerlijke rechtsvordering is gebeurd
voor de zetel samengesteld uit de voorzitter Beaucourt en de rechters Doom
eri Ghijs en de zaa~ voor uitspraak
Wordt gesteld op de terechtzitting van
12 niei 1997; ·
·
Dat het bestreden arrest op 12 mei
1997 is uitgesproken door de voorzitter Beaucourt en de rechters Vim de
Sijpe en Ghijs, :rp.et de vaststelling dat
rechter Doom voor de uitspraa:k wotdt
vervangeri door rechter Van de Sijpe,
mitsdien door rechters die aile zittirigen over de zaa:k hebben bijgewo~md in
de zin van artikel 779 van het Gerech~
telijk Wet}Joek;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 september 1997 - ze kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal· - Advocaat : mr. M. Verstraeten, Gent.
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ze KAMER -

16 september 1997

1 o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- ALLERLEICASSATIEMIDDELEN -1EGENSTRIJDIGHEID VROEGERE BESLISSING.

zo

CASSATIEMIDDELEN- ALLERLEICOMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TEGENSTRIJDIGHEID - VROEGERE BESLISSING.

1 oen zo Een tegenstrijdigheid tussen de
motieven van een eerdere beslissing van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij met de bestreden beslissirig van dezelfde commissie levert geen
schending op van de wet en tast de Wettigheid van deze bestreden beslissing niet
aan. (Artt. 16 en 18 Wet Sociaal Verweer; art. 149 Gee. Gw.)
(VERBINNEN)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1124.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 juli 1997 gewezen door de commissie tot bescherming van de :rnaatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van de
gevangenis ·te 'Aritwerpen;
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Gelet op de door eiser neergelegde
memorie waarvan een door de griffier van he Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en eivan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eisers
verzoek tot invrijheidstelling wordt afgewezen:
Over de grief :
Overwegende dat de grief uitgaat
van de beweerde tegenstrijdigheid tussen de motieven van een eerdere beslissing van de commissie en de thans
bestreden beslissing;
Dat dergelijke tegenstrijdigheid geen
schending van de wet oplevert en de
wettigheid van de thans bestreden beslissing niet aantast;
Dat de grief 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;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
·
16 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 355
2e KAMER - 17 september 1997
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pleegd is v66r 1 januari 1995, datum van
inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993 (1). (Art. 1 wet 5 maart 1952
gewijzigd bij art. l, 2°, wet 24 dec. 1993.)
(ZENASNI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0360.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 1 van de wet
van 5 maart 1952 betre:ffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, als
gewijzigd bij artikel1, 2", van de wet van
24 december 1993 :

Overwegende dat de wetsbepaling,
waarbij de geldboeten met 1.990 deciemen worden verhoogd, in werking
is getreden op 1 januari 1995;
Dat de bij wet bepaalde verhoging
niet toepasselijk is op de geldboeten
die zijn uitgespi"oken wegens v66r de
inwerkingtreding van die wet gepleegde misdrijven;
·
· Overwegende dat het vonnis, nu het
vaststelt dat het ten laste van eiser bewezen verklaarde misdrijf is gepleegd
op 14 oktober 1992 en de geldboete
met 1.990 deciemen verhoogt, de in
het middel aangegeven wetsbepalin~
gi:m schendt;
En overwegende dat, voor het overige, de substari.tiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn gertomeh en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

DECIEMEN :___FElTEN DIE V06R 1 JANUARI 1995
ZIJN GEPLEEGD - BOETE VERHOOGD MET
1.990 OPDECIEMEN.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de ten
laste van eiser uitgesproken geldboete
verhoogt met 1990 deciemen; verwerpt

Niet naar recht verantwoord is het vonnis, waarbij de aan een beklaagde opgelegde geldboete wordt verhoogd met 1.990
opdecienien wegens een misdrijf dat ge-

(1) Zie Cass., 26juni 1991,A.R. nr. 8994 (A.C.,
1990-91, nr. 55!l), en 12 dec. 1994, A.R. nr.
P.94.0742.N (ibid., 1994, nr. 551}.

STRAF- GELDBOETE EN OPDECIEMEN- OP-
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de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende
in hager beroep.
17 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.

Nr. 356

het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat die bij de wet
voorgeschreven rechtsvorm substantieel is en door geen enkele andere kan
worden vervangen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.

Nr. 356
2e

KAMER-

17 september 1997

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- VERKLARING VAN BEROEP IN CASSATIE.

De verklaring van beroep in cassatie wordt
gedaan op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen; die rechtsvorm is substantieel en
kan door geen andere worden vervangen (1). (Art. 417 Sv.)

Nr. 357
2e KAMER- 17 september 1997
1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- GEMEEN RECHT - SCHADELOOSSTELLING.

2° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERINGAANSPRAKELIJKE DERDE REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- GRENZEN.

(HENIN)

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE

ARREST

ZAKEN- TOETSING VAN DE WETTIGHEIDBEGRIP- TOEKOMSTIGE MATERIELE SCHADE.

(A.R. nr. P.97.0468.F)

1o De aan de getroffene van een arbeids-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat luidens artikel 417
van het Wetboek van Strafvordering,
de verklaring van beroep in cassatie
moet worden gedaan op de griffie van

ongeval betaalde vergoedingen voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, alsook het kapitaal dat de rente
vertenwoordigt, enerzijds, en de naar gemeen recht berekende schadeloosstelling voor de matieriiile bedrijfsschade, anderzijds, zijn twee verschillende wijzen
van vergoeding van dezelfde schade, de
ene forfaitair en de andere concreet (1).
(Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet.)

(1) Cass., 11 dec. 1991, A.R. nr. 9385 (A. C.,
1991-92, nr. 195).

(1) Zie Cass., 2 nov. 1994, A.R. nr. P.93.1493.F
CA.C., 1994, nr. 464).
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2° De arbeidsongevallenverzekeraar die aan

de getroffene van een arbeidsongeval
schadevergoeding heeft betaald en een kapitaal heeft samengesteld om respectievelijk de door dat ongeval veroorzaakte
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid te vergoeden, kan, binnen de perken van de schadeloosstelling die valgens het gemeen recht voor de vergoeding
van dezelfde materiele schade verschuldigd is door de voor het ongeval valledig aansprakelijke derde, tegen die derde
een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van het volledige, door hem samengestelde kapitaal, alsook van alle,
door hem aan de getroffene uitgekeerde
bedragen (2). (Art. 4 7, eerste lid,

Arbeidsongevallenwet.)

3° Het Hof kan onmogelijk de wettelijkheid toetsen van de beslissing om aan de
getroffene van een arbeidsongeval een bij
kapitalisatie berekende vergoeding toe te
kennen voor zijn toekomstige materiele
schade, en derhalve is het arrest, waarin
de grondslagen niet worden aangegeven die het hof van beroep in aanmerking heeft genomen voor de kapitalisatie en waarin evenmin wordt aangegeven
in hoeverre het rekening heeft gehouden
met een hogere dan de door de gerechtsdeskundige in aanmerking genomen economische weerslag, niet regelmatig met
redenen omkleed (3). (Art. 149 Gw.)
(AXA BELGIUM N.V T. DEKEUSTER E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0480.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1997 gewezen door het Hof van Beroep te L uik.;
I. Op de voorziening van de naamloze maatschappij Axa Belgium, burgerlijke partij :
Overwegende dat de arbeidsongevallenverzekeraar ertoe verplicht is de
(2) Zie Cass., 21 maart 1984, A.R. nr. 3364
(A. C., 1983-84, nr. 416); 18 jan. 1994, A.R. nr.

6950 (ibid., 1994, nr. 25), en 5 sept. 1996, A.R. nr.
C.96.0012.F (ibid., 1996, nr. 293).
(3) Zie Cass., 20 feb. 1995, A.R. nr. C.94.0122.F
(A.C., 1995, nr. 99).
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in de wet van 10 april 1971 vastgelegde vergoedingen te betalen; dat de
getroffenen van een arbeidsongeval of
hun rechthebbenden slechts tot beloop van de schade of gedeelten van de
schade die niet krachtens de wet vergoed worden, verhaal hebben op de
voor het ongeval aansprakelijke derde;
dat de naar gemeen recht berekende
vergoedingen niet kunnen worden samengevoegd met de in de Arbeidsongevallenwet vastgelegde vergoedingen, in zoverre beide soorten van
vergoeding betrekking hebben op eenzelfde schade;
Overwegende dat, enerzijds, de vergoedingen die eiseres voor de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voor de blijvende arbeidsongeschiktheid betaald heeft alsook het
kapitaal dat de rente vertegenwoordigt en, anderzijds, de naar gemeen
recht berekende schadeloosstelling
voor de materiele bedrijfsschade, twee
verschillende wijzen van vergoeding
zijn van dezelfde schade, de ene forfaitair en de andere concreet;
Overwegende dat, krachtens artikel 4 7, eerste lid, van de voornoemde
wet, met name de arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene van
een arbeidsongeval schadevergoeding
heeft betaald en een kapitaal heeft samengesteld om respectievelijk de door
dat ongeval veroorzaakte tijdelijke en
blijvende arbeidsongeschik.theid te vergoeden, binnen de perken van de schadeloosstelling die volgens het gemeen
recht voor de vergoeding van dezelfde
materiele schade verschuldigd is door
de voor het ongeval volledig aansprakelijke derde, tegen die derde een
rechtsvordering kan instellen tot terugbetaling van het volledige, door
hem samengestelde kapitaal, alsook
van alle, door hem aan de getroffene
uitgekeerde bedragen;
Overwegende dat het op 15 juni
1995 gewezen arrest aan eiseres een
bedrag van 2.224.846 frank toekent als
terugbetaling van de door haar ter vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschik.theid uitgekeerde bedragen; dat
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het bestreden arrest, enerzijds, vaststelt dat eiseres een bedrag van
583.547 frank heeft uitgekeerd ter vergoeding van de ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid geleden materitHe schade, en, anderzijds,
dezelfde schade v:an de getroffene
raamt op 2.145.000 frankvoor de geleden schade en op 1.937.915 frank
voor de toekomstige schade, zijnde een
totaalbedrag van 4.082.915 frank;
Overwegende dat eiseres, gelet op
die overwegingen, binnen de perken
van de naar gemeen recht verschuldigde schadeloosstelling, verhaal kon
uitoefenen tot terugbetaling van de
som van de uitgekeerde bedragen en
het samengestelde kapitaal;
Dat het arrest, door het aan eiseres terug te betalen bedrag op die
wijze te beperken, de in het middel
aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van Charles
Dekeuster, beklaagde :

Nr. 358

termans ten gevolge van de blijvende
arbeidsongeschiktheid geleden materii:He schade; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt elke partij in
een derde van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hofvan
Beroep te Bergen.
17 september 1997 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Simont en Nelissen Grade.

Nr. 358

ze KAMER- 17 september 1997
VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZA-

Overwegende dat het arrest, nu het,
zonder aan te geven in hoeverre het
rekening houdt m~t een hogere dan de
door de gerechtsdeskundige in aanmerking genomen economische weerslag, en zonder de grondslagen aan te
geven die het in aanmerking neemt
voor de kapitalisatie van de aan Roger Costermans toegekende vergoeding, het Hof in de onmogelijkheid
stelt de wettigheid na te gaan van de
beslissing waarbij aan voomoemde een
bedrag van 1.550.332 frank wordt toegekend ter vergoeding van de toekomstige materii:He schade; dat het derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed;
Dat, in zoverre, het middel gegrond

KEN- ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING- DOOR DE WET VOORGESCHREVEN AANTEKENINGEN- HANDTEKENING- VOORZITTER- GRIFFIER

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

(uertaling)

(A.R. nr. P.97.0523.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door de naamloze vennootschap Axa Belgium tegen
Charles Dekeuster ingestelde rechtsvordering en over de door Roger Cos-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1997
(1) Cass., 13 dec. 1994, A.R. nr. P.93.1092.N
(A. C., 1994, nr. 552), en 15 jan. 1997, A.R. nr.
P.96.1168.F (supra, nr. 32).

Nr. 359
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gewezen door het Hof van Beroep te
Br:ussel;
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Nr. 359
1e KAMER - 18 september 1997

Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van het hofvan
beroep van 17 februari 1997, waarop
de zaak is behandeld en in beraad genomen, niet door de gri:ffier is ondertekend en niet vaststelt dat laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeerde te ondertekenen;
Overwegende dat luidens artikel10
van de wet van 1 mei 1849, de bij de
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van Strafvordering voorgeschreven
aantekeningen zowel door de voorzitter als de griffier ondertekend moeten worden; dat dit vormvereiste is
voorgeschreven teneinde aan het
proces-verbaal authenticiteit te verlenen en dus substantieel is;
Overwegende dat het arrest evenmin vaststelt dat alle wettelijke vormvereisten tijdens de terechtzitting van
17 februari 1997 in acht genomen zijn
en, inzonderheid, dat de terechtzitting openbaar was en het hof samengesteld was uit de rechters die het arrest gewezen hebben;
Dat het vonnis bijgevolg door nietigheid is aangetast;
Dat het middel gegrond is;

1o CAUTIO JUDICATUM SOLVI -

OORSPRONKELIJK EISENDE VREEMDELING- BESLISSING ZONDER KOSTEN OF SCHADEVERGOEDING- CASSATIEMIDDEL- KRITIEK OP
VERWERPING VAN EXCEPTIE VAN BORGSTELLING- GEBREK AAN BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- KRITIEK OP VERWERPING
VAN EXCEPTIE VAN BORGSTELLING- BESLISSll'.[G ZONDER KOSTEN OF SCHADEVERGOEDING- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN- BEPERKING- DRAAGWIJDTE VAN MIDDELEN.

1 o en 2° Wanneer de rechter geen kosten
noch schadevergoeding ten laste van een
oorspronkelijk eisende vreemdeling heeft
gelegd, is het cassatiemiddel gericht tegen de beslissing dat de tegen die eiser opgeworpen exceptie "judicatum solvi" afwijst bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk (1). (Art. 851 Ger.W.)
3° De vernietiging blijft, in burgerlijke zaken, noodzakelijk beperkt tot de draagwijdte van de middelen krachtens welke
zij is uitgesproken (2).
(T.T.S. DIAMOND N.V E.A. T. DUBAI BANK LTD. E.A.)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
middel, dat is aangevoerd in het in
naam van de eisers neergelegde verzoekschrift, vernietigt het bestreden
arrest, in zoverre het uitspraak doet
over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen verweerster;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
17 september 1997 - 2e kamer- voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps.

ARREST

(A.R. nr. C.95.0465.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 584, 851, 868,
869, 1039 en 1042 van het Gerechtelijk
wetboek,
(1) Cass., 10 sept. 1987, A.R. nr. 7758 (A. C.,
1987-88, nr. 20).

(2) Zie noot 1.
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doordat, het bestreden arrest, onder het
als ongegrond afwijzen van het hager beroep van eisers, de aanstelling bevestigt
van tweede verweerder als voorlopig bewindvoerder over eerste eiseres, bij bevelschrift a quo dd. 3 oktober 1994 met ingang van 3 oktober 1994 tot 3 april 1995 en
bij bevelschrift a quo van 3 april 1995 tot
15 mei 1995, mits het afwijzen in eenzelfde
arrest van de exceptie van borgstelling van
de eisende vreemdeling op grand van de
motieven: "dat het een procedure in kart
geding betreft waarbij de eerste rechter de
beslissing over de kosten heeft aangehouden en over deze kosten principieel slechts
uitspraak zal gedaan worden door de rechter die over het bodemgeschil zal oordelen; dat de kosten in hager beroep beperkt
zijn in omvang en gelet op de principiele
spoedeisendheid van de vordering in kart
geding geen borgstelling vereisen; dat door
(eisers) in huidige procedure geen schadevergoeding wordt gevorderd wegens de ingestelde procedure; dat het voorbehoud dat
zij gevraagd hebben om schadevergoeding te vorderen kennelijk de gevolgen van
de uitvoering van de gevraagde maatregelen betreffen en niet de procedure zelf; dat
een borgstelling voor eventuele schadevergoedingen waartoe (verweerders) zou kunnen veroordeeld worden dan ook zinloos
voorkomt; dat de exceptie ongegrond is",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens de artikelen 868 en 869 GerW. de bodemrechter
de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling niet bij de hoofdzaak
kan voegen en partijen gelasten alle rechtsmiddelen tegelijk voor te dragen, maar over
deze exceptie uitspraak dient te doen in een
tussenvonnis of -arrest, de verdere behandeling van de zaak geschorst zijnde, zodat het bestreden arrest, dat in eenzelfde
eindarrest tegelijk over de hoofdzaak uitspraak doet als over genoemde exceptie, de
in de aanhef van het middel aangehaalde
bepalingen schendt;
terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel851 Ger.W. de borgstelling strekt tot
betaling van de uit het geding voortvloeiende kosten en schadevergoedingen
waarin de eisende vreemdelingen kunnen worden verwezen; gebeurlijke schadevergoedingen, waarvoor voorbehoud wordt
gevraagd, die kennelijk de gevolgen van de
uitvoering van de gevraagde maatregelen
betre:ffen en niet de procedure zelf, oak
schadevergoedingen zijn die uit het geding kunnen voortvloeien, zodat het bestreden arrest, dat beslist dat voor dergelijke eventuele schadevergoedingen de

Nr. 360

borgstelling zinloos is, de artikelen 584,
851, 1039 en 1042 van het Ger.W. schendt:
Wat de beide onderdelen betreft :

Overwegende dat, als het middel gegrond was, enkel de beslissing waarbij de exceptie wordt verworpen, zou
kunnen worden vernietigd;
Dat de veroordeling van de eerste
verweerster door het gerecht waarnaar de zaak is verwezen tot betaling van een borgstelling ter vrijwaring van eiseres voor de betaling van
kosten en schadevergoeding, doelloos zou zijn, nu uit het antwoord op
het tweede middel blijkt dat de beslissing die de door verweerster gevorderde maatregel beveelt, overeind
blijft;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten. '·
18 september 1997- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con.. clusie van mevr. De Raeve, advocaat. generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en
· Simont.

Nr. 360
1e KAMER - 18 september 1997

1° VERVOER -

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER WEGVERVOER- WEGVERVOER
- VERVOERDER- BORGTOCHT- GEWAARBORGDE SCHULDVORDERING- :jlEPERKINGIN HOUR NEMEN VAN TRAILERS.

2° BORGTOCHT -

GOEDERENVERVOER WEGVERVOER - VERVOERDER - GEWAARBORGDE SCHULDVORDERING- BEPERKINGEN- IN HOUR NEMEN VAN TRAILERS.

1o en 2° De borgtocht, krachtens art. 37
K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over de weg,

Nr. 360

HOF VAN CASSATIE

dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband
staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de
schuldvordering die niet ontstaat uit de
uitvoering van een vervoerovereenkomst,
maar uit het in huur nemen van een voertuig, niet door de borgtocht wordt gewaarborgd. (Art. 38, § 1, K.B. 5 sept.
1978 (1).) (2)
(CENTRAL TRAILER RENTCO N.V.
T. CERA SPAARBANK C.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0171.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 38, § 1, eerste en
tweede lid van het koninklijk besluit van 5
september 1978 tot vaststelling van de
voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en intemationaal goederenvervoer over de weg,
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 11
september 1987 en, voor zoveel als nodig
van de artikelen 2, T, 4, 18, 35 en 36 van
het koninklijk besluit van 9 september
1967, houdende het algemeen reglement inzake het vervoer van zaken tegen vergoeding met voertuigen,
doordat het Hof van Beroep te Brussel
het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart en het beroepen vonnis hervormend, de oorspronke(1) Thans artt. 21 en 22, § 1, K.B. 18 maart
1991 dat voormeld K.B. opheft en wijzigt.
(2) Vgl. Cass., 28 april 1995, A.R. nr.
C.94.0388.N (A. C., 1995, nr. 215); 18 sept. 1997,
A.R. nr. C.97.013l.N, supra, nr. 361; Ch. Cauwe,
noot onder Cass., 28 april1995, De Verz., 1996
(161, 161); S. STIJNS en H. VUYE, "De verplichte
borgstelling voor vervoerders : een betwist aspect
van het economisch administratief recht", R. W,
1995-96, 296 e.v.; C. STEYAERT en E. FoRMANOIR,
"Qui pent beneficier du 'cautionnement transport' nne reglementation controversee", in T.B.H.,
1997, 494 e.v.
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lijke vordering van eiseres ongegrond
verklaart, op grond van de volgende redengeving : "Ten aanzien van de door de
borgtocht gewaarborgde schuldvorderingen:
(... ) dat (verweerster) stelt dat op grond
van voormeld artikel 38 en van de E.E.G.richtlijn de dato 12 november 1974 slechts
een beperkte borgtocht ontstaat, zodat de
schuldvordering ten aanzien van de transporteur, die niet ontstaan is door de uitoefening van werkzaamheden waarvoor een
vervoerbewijs of transportvergunning nodig is, niet door de borgtocht gewaarborgd
wordt; (. .. ) dat (eiseres) daarentegen aanvoert dat de overgelegde stukken aantonen dat zij alleen de huurprijs van de door
haar aan de B.V.B.A. Simotrans in huur gegeven trailers, zijnde een werkzaamheid gedekt door een vervoervergunning, in rekening bracht en dat haar vordering zonder
meer voortvloeit uit een activiteit gedekt
door een vervoervergunning; dat zij een
ruime interpretatie aanhoudt van het voorwerp van de borgtocht; dat zij stelt dat het
Hofvan Justitie, naar aanleiding van de
prejudiciele vraag in een analoge zaak gesteld bij vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel van 11 januari 1994,
in alle duidelijkheid, hierin gesteund door
advocaat-generaal Van Gerven, heeft gesteld dat het aan de nationale rechter toekomt op basis van het nationaal recht en
niet aan het Hof uit te maken of de beperking van het voorwerp van de borgtocht, zoals door (verweerster) wordt voorgehouden, al dan niet in de nationale regeling
desbetreffend vervat ligt; (... ) dat deze betwisting beslecht werd door het Hof van
Cassatie in het arrest van 28 april 1995 in
zake Mobil Oil tegen de A. G. van 1824 en
Marc Herssens (onuitgegeven), waarin het
Hof als volgt beslist : 'Overwegende dat
krachtens artikel38 § 1, eerste lid, van het
Koninklijk Besluit van 5 september 1978
tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal
goederenvervoer over de weg, de borgtocht
tot waarborg dient van de schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van
werkzaamheden gedekt door een vervoerbewijs, een algemene vergunning van nationaal vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer; dat,
krachtens artikel 38, § 1, tweede lid, van dit
besluit, de borgtocht aileen kan worden
aangesproken door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid; dat
met in dit artikel vermelde werkzaamheden gedekt door een vervoerbewijs of
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vergunning bedoeld wordt het vervoer van
zaken tegen vergoeding, dit is, krachtens
artikel 2, T van het Koninklijk Besluit van
9 september 1967, elk vervoer van zaken
verricht ofWel voor een tegenprestatie in
geld, in natura of in de vorm van om het
even welke rechtstreekse of onrechtstreekse
voordelen, ofWel met een verhuurd voertuig; overwegende dat de borgtocht niet oiibeperkt tot waarborg strekt van alle vorderingen van derden tegen een vervoeronderneming maar enkel tot zekerheid
wordt gegeven voor de schuldvorderingen
die in rechtstreeks verband staan hetzij
met de uitoefening van een vervoer van zaken voor een tegenprestatie hetzij met een
verhuurd voertuig; dat die uitlegging overeenstemt met de bedoeling van de wetgever uitwerking te geven aan de richtlijn 741
561/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschap, die hoofdzakelijk de onderaannemers en de gebruikers wil beschermen' (Cass., 28 april1995, nr. C.95.0388.N,
niet gepubliceerd); (... ) dat het (hofvan beroep) om dezelfde motieven de voornoemde
beperkende interpretatie van de artikelen 37 en 38, § 1, van genoemd Koninklijk Besluit bijtreedt; dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door de door de
Minister van Verkeer en Infrastruktuur
naar aanleiding van twee parlementaire
vragen gegeven ruime interpretatie van
voormelde artikelen, te weten deze van
volksvertegenwoordiger Cortois de dato 16
augustus 1990 eh deze van volksvertegenwoordiger Baldewijns de dato 8 juli 1991;
(... ) dat de omstandigheid dat het Koninklijk Besluit van 18 maart 1991 een wijziging aanbrengt aan de toen bestaande wetgeving tot vaststelling van de voorwaarden
inzake de toegang tot het beroep van de ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, meer bepaald dat het Koninklijk Besluit van 5
september 1978 gewijzigd wordt, terwijl het
Koninklijk Besluit van 14 juli 1982 en dit
van 11 september 1987 worden opgeheven en dat de wettelijke borgtocht terecht
komt in artikel 21 van een nieuw Ktminklijk Besluit, zonder belang is voor huidig geschil, nu dit niet onder de toepassing ervan valt;
Ten aanzien van de schuldvordering van
(eiseres) :
(. .. ) dat krachtens artikel 38, § 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 5
september 1978, gewijzigd bij Koninklijk
Besluit van 11 september 1987, alleen de
schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan hetzij met de uitoefening van
een vervoer van zaken voor een tegenpres-
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tatie hetzij met een verhuurd voertuig door
de borgtocht gewaarborgd zijn; (. .. ) dat de
schuldvordering van (eiseres) voortvloeit uit
de verhuring aan de B.V.B.A. Simotrans
van trailers in de periode van 28 maart
1989 en 15 december 1989; dat een dergelijke verhuting geen schuldvordering doet
ontstaan die voortspruit uit de uitoefening van werkzaamheden gedekt door een
vervoerbewijs of een algemene vergunning voor nationaal of internationaal vervoer of die met andere woorden in rechtstreeks verband staat met een vervoer van
zaken tegen vergoeding in de zin van het
Koninklijk Besluit van 11 september 1987,
de Wet van 1 augustus 1960 en de richtlijn 74/561/EEG van 12 november 1974; dat
een schuldvordering inderdaad slechts door
de borgtocht gewaarborgd wordt, wanneer ze gekoppeld is aan een vervoercontract in concreto; dat dit overeenstemt
met de bedoeling van bovenvermelde wetgeving, nl. de bescherming van de borgtocht te verlenen aan degene die zich vertrouwt op een derde, de vervoerder, om door
hem zaken te laten vervoeren, en deze hiervoor vergoedt, alsmede aan diegene die in
opdracht van deze vervoerder op zijn beurt
voor rekening van de vervoerde de goederen van deze detde vervoert (de onderaannemer) om alzo te komen tot een betere
dienstverlening; dat hetgeen voorafgaat
daarenboven bevestigd wordt door het Hof
van Cassatie in het hierboven geciteerd arrest, waarin gesteld wordt dat de borgtocht niet onbeperkt tot waarborg strekt
van alle vorderingen van derden tegen een
vervoeronderneming, maar enkel tot zekerheid wordt gegeven voor de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan
hetzij met een vervoer van zaken voor een
tegenprestatie (voorwerp van een vervoerovereenkomst), hetzij met een verhuurd
voertuig (onderaannemers); dat noch uit de
tekst van voormeld Koninklijk Besluit, noch
uit de borgstelling zelf kan afgeleid worden dat het de bedoeling is geweest van de
regering of van de partijen het oorspronkelijk voorwerp van deze persoonlijke zekerheid uit te breiden; (...) dat (eiseres) stelt
dat, zelfs indien aangenoinen wordt dat ingevolge voornoemde wetgeving slechts een
beperkte borgtocht ontstaat, haar schuldvordering gewaarborgd is door deze borgtocht, omdat de schuld van (verweerster)
voortvloeit uit haar bedrijvigheid, zijnde een
vervoeractiviteit, waarvoor ze bij (eiseres) opleggers huurde, doch ook omdat zijzelf een werkzaamheid uitoefent die gelijkgesteld werd met een vervoeractiviteit
in de zin van het Koninklijk Besluit van 13
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oktober 1967, reden waarom zij voor elk hoger beroep gegrond is"; (bestreden arvan haar trailers over een vervoer- rest, blzo 4 tot en met 8),
vergunning moet beschikken; dat zij beterwijl, krachtens artikel 38, § 1, eersluit dat haar schuldvordering derhalve voldoet aan de grondvoorwaarden van het ste lid, van het koninklijk besluit van 5 sepKoninklijk Besluit van 11 september 1987, tember 1978 tot vaststelling van de voorzijnde een schuldvordering voortsprui- waarden inzake de toegang tot het beroep
tend uit een vervoeractiviteit; (. oo) dat de van ondernemer van nationaal en interschuldvordering van (eiseres) geenszins nationaal goederenvervoer over de weg, de
voortkomt uit de uitvoering van de vervoer- borgtocht tot waarborg client van de schuldovereenkomst door (verweerster), doch uit vorderingen voortspruitend uit de uitoefeeen huurovereenkomst tussen partijen en ning van werkzaamheden gedekt door een
dus beantwoordt aan de door artikel 38, § vervoerbewijs, een algemene vergunning
1, van het Koninklijk Besluit van 5 sep- voor nationaal vervoer of een algemene vertember 1978, gewijzigd bij Koninklijk Be- gunning voor internationaal vervoer; dat
artikel38, § 1, tweede lid, van dit
sluit van 11 september 1987, gestelde krachtens
besluit de borgtocht aileen kan worden aangrondvoorwaarden; dat de omstandigheid gesproken door de houders van schuldvordat de schuldvordering van (eiseres) in casu deringen bedoeld in het eerste lid; dat met
ontstaat uit een met een vervoeractiviteit de in dit artikel vermelde werkzaamhein de zin van het Koninklijk Besluit van 9 den gedekt door een vervoerbewijs of verseptember 1967 gelijkgestelde werkzaam- gunning bedoeld wordt het vervoer van zaheid van (eiseres), zodat elke trailer diende ken tegen vergoeding; dat in artikel 2, T,
vergund te zijn en gewaarborgd door een van het koninklijk besluit van 9 septemborgtocht, (eiseres) geen recht verleent om ber 1967 het begrip vervoer van zaken teaanspraak te maken op de door de B.V.BoA. gen vergoeding bepaald wordt als elk verSimotrans gestelde borgtocht, nu kwes- voer van zaken verricht ofwel voor een
tieuze schuldvordering niet kan gekop- tegenprestatie in geld, in natura of in de
peld worden aan een vervoerovereenkomst vorm van om het even welke rechtstreekse
in concreto; dat deze omstandigheid daar- of onrechtstreekse voordelen, ofwel met een
enboven irrelevant is, gezien het in voor- verhuurd voertuig; dat uit de samenlezing
liggende zaak gaat over de bescherming die van deze artikelen voortvloeit dat in de zin
(eiseres) moet genieten als schuldeiseres van artikel 38, § 1, eerste lid, van het kovan (verweerster) en niet over de bescher- ninklijk besluit van 5 september 1978 geming die (eiseres) desgevallend door borg- waarborgd zijn door de borgtocht de schuldtocht aan haar schuldeisers moet geven; (. oo) vorderingen die voortspruiten uit de uitdat (verweerster) daarentegen terecht stelt oefening van het beroep van ondernemer
dat de interpretatie die (eiseres) erop na- van goederenvervoer over de weg en voor
houdt ertoe zou leiden dat uit hoofde van zover de werkzaamheden worden gedekt
deze borgtocht alle schulden van de ver- door de nodige vergunningen, dit wil zegvoerder gewaarborgd zijn, wat zinloos is ge- gen schuldvorderingen voortspruitende uit
zien het beperkt bedrag van de borgtocht, de werkzaamheden waarvoor een vergunbepaald door de wet, en gezien de borg- ning noodzakelijk is; dat krachtens artitocht gekoppeld werd aan een welbepaalde kel2, T, van het koninklijk besluit van 9
vergunning; dat de interpretatie van (ei- september 1967 een vergunning noodzaseres) daarenboven indruist tegen de voor- kelijk is voor het vervoer met een verhuurd
noemde richtlijn van 1974, die expliciet be- voertuig; dat krachtens dezelfde bepaling
paalt dat de gemeenschappelijke regels er als een vervoerder van zaken wordt bemoeten komen in het belang van de ge- schouwd hij die een voertuig in huur neemt
bruikers en vervoerondernemers, reden en hij die een voertuig verhuurt; dat deze
waarom de Koninklijke Besluiten van 1978 bepaling slaat zowel op diegene die een
en 1987 werden opgenomen in de Belgische voertuig in huur neemt om daarmee transreglementering; (. oo) dat, bij de toetsing van port te verrichten als op diegene die voervoormelde principes, dient vastgesteld te tuigen verhuurt waarmee transport verworden dat de schuldvordering van de ver- richt wordt; dat hieruit voortvloeit dat
huurder van de trailers derhalve niet vol- diegene die een voertuig verhuurt, zoals te
doet aan de grondvoorwaarden van arti- dezen eiseres, een beroep kan doen op de
kel 38, § 1, eerste lid, van het Koninklijk borgtocht tot betaling van de vordering
Besluit van 11 september 1987, zodat (ei- voortspruitend uit deze verhuring, de appelseres) geen gewaarborgde schuldvorde- rechters derhalve door te oordelen dat de
ring bezit en derhalve van haar vorde- schuldvordering van de verhuurder van de
ring dient afgewezen te worden; dat het trailers niet voldoet aan de grondvoorwaar-
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den van artikel 38, § 1, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 11 september 1978
en eiseres geen gewaarborgde schuldvordering bezit, de in het middel aangeduide
wetsartikelen schenden :

Overwegende dat, krachtens artikel 38, § 1, eerste lid, van het toen toepasselijke koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de
voorwaarden inzake de toegang tot het
beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, de borgtocht tot
waarborg dient van de schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van werkzaamheden gedekt door
een vervoerbewijs, een algemene vergunning van nationaal vervoer of een
algemene vergunning voor internationaal vervoer; dat, krachtens artikel 38,
§ 1, tweede lid, van dit besluit, de
borgtocht aileen kan worden aangesproken door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid;
Dat de met de in dit artikel vermelde werkzaamheden gedekt door
een vervoerbewijs of een vergunning,
bedoeld wordt het vervoer van zaken
tegen vergoeding, dit is, elk vervoer
van zaken verricht ofwel voor een tegenprestatie in geld, in natura of in de
vorm van om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen, ofwel met een verhuurd voertuig;
Dat het louter in huur nemen van
een voertuig of van een oplegger geen
vervoer van zaken tegen vergoeding
uitmaakt, waarvoor de huurder een
vergunning zou nodig hebben;
Overwegende dat de borgtocht niet
onbeperkt tot waarborg strekt van alle
vorderingen van derden tegen een vervoersonderneming maar enkel tot zekerheid wordt gegeven voor de schuldvorderingen die in rechtstreeks
verband staan hetzij met de uitoefening van een vervoer van zaken voor
een tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig;
Dat die uitlegging overeenstemt met
de bedoeling van de wetgever uitwerking te geven aan de richtlijn 74/561/
EEG van de Raad van de Europese
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Gemeenschappen, die hoofdzakelijk de
onderaannemers en de gebruikers wil
beschermen;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de schuldvordering van eiseres
niet ontstaat uit de uitvoering van een
vervoersovereenkomst, maar uit het in
huur nemen van een voertuig en aldus niet voldoet aan de door artikel 38,
§ 1, van het koninklijk besluit van 5
september 1978 gestelde grondvoorwaarden; dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 september 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Verbist en Van
Ommeslaghe.

Nr. 361
1e KAMER - 18 september 1997
1 o VERVOER -

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER WEGVERVOER- VERVOERDER BORGTOCHT GEWAARBORGDE
SCHULDVORDERING- BEPERKING- IN HUUR
NEMEN VAN CONTAINERCHASSIS EN HERSTELLINGSWERKEN.

2° BORGTOCHT - GOEDERENVERVOER GEWAARBORGDE SCHULDVORDERING- BEPERKING- IN HUUR NEMEN VAN CONTAINERCHASSIS EN HERSTELLINGSWERKEN.

1 o en 2° De borgtocht, krachtens art. 37

KB. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over de weg,
dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband
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staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig; het louter in huur nemen van een voertuig
voldoet niet aan deze voorwaarden zodat de rechter niet mag beslissen dat de
schuldvordering die betrekking heeft op
het verhuur van "containerchassis" aan
de vervoerder en de herstelling ervan,
door de borgtocht wordt gewaarborgd (1).
(Art. 38, § 1, K.B. 5 sept. 1978 (2).)
(A.B.B. VERZEKERINGEN N.V.
T. GRAND TRANSPORT N.VJ
ARREST

(A.R. nr. C.97.013l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek, 37 en 38, § 1, van het koninklijk
besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zoals aangevuld bij koninklijk besluit van 11 september 1987, 2,
T, 4, 18, 35 en 36 van het koninklijk besluit van 9 september 1967 houdende het
algemeen reglement inzake het vervoer van
zaken tegen vergoeding met voertuigen, zoals van toepassing v66r de ophe:ffing bij koninklijk besluit van 25 november 1992,
doordat de appelrechters, nate hebben
vastgesteld dat "(verweerster) voor de
Rechtbank van koophandel te Leuven de
veroordeling vorderde van (eiseres) tot een
bedrag van 3.491.175 frank, te vermeer(1) Vgl. Cass., 28 april 1995, A.R. nr.
C.94.0388.N (A.C., 1995, nr. 215); 18 sept. 1997,
A.R. nr. C.97.017l.N, infra, nr. 360; Ch. Cauwe,
noot onder Cass., 28 april1995, De Verz., 1996
(161, 167); S. STIJNS en H. VUYE, "De verplichte
borgstelling voor vervoerders : een betwist aspect
van het economisch administratief recht", R. W,
1995-96, 296 e.v.; C. 8TEYAERT en E. DE FORMANOIR, "Qui peut beneficier du 'cautionnement
transport' une reglementation controversee", in
T.B.H., 1997, 494 e.v.
(2) Thans artt. 21 en 22, § 1, K.B. 18 maart
1991 dat voormeld K.B. opheft en wijzigt.
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deren met de moratoire en gerechtelijke interesten en kosten" en dat "deze ( ... ) aanvankelijke vordering ( ... ) haar oorsprong
vond (... ) in de feiten (dat) (eiseres) op 10
maart 1989 bij toepassing van het K.B. van
5 september 1978, gewijzigd bij K.B. van 11
september 1987, ten behoeve van het Ministerie van Verkeerswezen een bewijs van
hoofdelijke borgstelling (heeft) afgeleverd
ten gunste van de vervoeronderneming
B.V.B.A. Jozef Janssens, (dat) deze borgstelling ( ...) nodig (was) opdat de B.V.B.A.
Janssens van het Ministerie van Verkeerswezen een vergunning zou bekomen voor
het nationaal en internationaal goederenvervoer, (dat) het eerste bewijs van borgstelling de data 10 maart 1989 (... ) een bedrag van 4.900.000 frank (betrof), en(. .. )
nadien, op 15 maart 1991 vervangen (werd)
voor een nieuw bewijs van borgstelling ten
bedrage van 1.750.000 frank, (dat) de
B.V.B.A. Jozef Janssens( ...) op 14 juni 1991
in vereffening (werd) gesteld, (dat) bij vonnis van de Rechtbank van koophandel van
Hasselt de data 12 september 1991 (... )de
B.V.B.A. Jozef Janssens failliet (werd) verklaard, (dat) (verweerster) (. .. ) aan de
B.V.B.A. Janssens containerchassis verhuurd (heeft), (dat) voor de huur en de
herstellingskosten ( ... ) (verweerster) tussen 6 november 1990 en 18 juli 1991 38 facturen (heeft) overgemaakt aan de B.V.B.A.,
(dat) deze facturen werden opgenomen in
het bevoorrecht passief van de failliete
B.V.B.A. (... ), (dat) gelet op de hoofdelijke
borgstelling (... ) (verweerster) een beroep
(heeft) gedaan op de borg, gesteld door (eiseres)", de oorspronkelijke vordering van
verweerster tegen eiseres, middels bevestiging van het bestreden vonnis van 9 februari 1993 van de Rechtbank van koophandel te Leuven, gegrond verklaren, op
onder meer de gronden enerzijds dat "(eiseres) de litigieuze borgstellingen verleende op basis van de verplichtingen voor
de vervoerders die vervat liggen in het Koninklijk Besluit van 5 september 1978 tot
vaststelling van de voorwaarden inzake de
toegang tot het beroep van ondernemer van
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 11 september 1987",
"dat betreffende de bepalingen in dit Koninklijk Besluit definities van gebruikte begrippen worden gegeven in het Koninklijk Besluit van 8 september 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding", "dat, krachtens artikel38,
§ 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit
van 5 september 1978 tot vaststelling van
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de voorwaarden inzake de toegang tot het
beroep van ondernemer van nationaal en
internationaal goederenvervoer over de
weg, de borgtocht die vereist wordt van de
vervoerder dient tot waarborg van de
schuldvorderingen voortspruitend uit de
uitoefening van werkzaamheden gedekt
door een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor nationaal vervoer of een algemene vergunning voor intemationaal vervoer", "dat artikel38, § 1, tweede lid, van
hetzelfde besluit daaraan toevoegt dat de
borgtocht alleen kan aangesproken worden door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid", "dat artikel 2, T, van het Koninklijk Besluit van 9
september 1967 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken
met motorvoertuigen tegen vergoeding, de
hiernavolgende definitie geeft van het begrip "vervoer van zaken tegen vergoeding" :
elk vervoer van zaken verricht : 1° ofwel,
voor een tegenprestatie in geld, natura of
in de vorm van om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen; 2° ofwel, met een verhuurd voertuig. In dit geval wordt beschouwd als bezoldigd
vervoerder van zaken : a) hij die een voertuig verhuurt dat uitsluitend wordt gebezigd voor het vervoer van zaken die in eigendom aan de huurder toebehoren of het
voorwerp zijn van zijn handel, zijn bedrijf of zijn exploitatie ongeacht of de dienst
van het voertuig al dan niet door de verhuurder of zijn personeel verzekerd wordt :
b) hij die een voertuig in huur neemt en hij
die het voertuig verhuurt in andere gevallen"; "( ... ) dat daar waar er vroeger betwisting was over de juiste draagwijdte van de
borg ten aanzien van derden-schuldeisers
van de vervoerders, thans dient aangenomen te worden dat de borgtocht niet onbeperkt tot waarborg strekt van alle vorderingen van derden tegen een vervoeronderneming, maar enkel tot zekerheid
wordt gegeven voor de schuldvorderingen
die rechtstreeks in verband staan hetzij
met de uitoefening van een vervoer van zaken voor een tegenprestatie hetzij met een
verhuurd voertuig (Cass., 25 april 1995,
R.W., 1995-96, 1308)''; "( ... ) dat in casu de
interpretatie die het Hof van Cassatie gegeven heeft aan de bepalingen betreffende
de draagwijdte van de borgstelling ten aanzien van derden-schuldeisers van vervoerders niet wordt betwist"; "dat (verweerster)
enkel stelt dat zij als verhuurster van voertuigen gerechtigd is de borg aan te spreken tot zekerheid van haar schuldvorderingen'' (arrest, p. 3 onderaan en p. 4); "( ... )
dat de vordering van (verweerster) betrek-
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king heeft op de verhuur van containerchassis, alsook op herstellingen van verhuurde chassis"; "( ... ) dat (verweerster) met
recht een beroep doet op het bepaalde in artikel 2. T van het Koninklijk Besluit van 9
september 1967 om uit de definitie van het
begrip "vervoer van zaken met een verhuurd voertuig" af te leiden dat haar vordering gewaarborgd is door de borgstelling van (eiseres)"; "dat in artikel2.T, 2b
van het Koninklijk Besluit zowel diegene
die een voertuig verhuurt, evenals diegene die een voertuig in huur neemt, beschouwd wordt als bezoldigd vervoerder
van zaken met een verhuurd voertuig"; "dat
derhalve zowel huren als verhuren van
voertuigen in casu beschouwd wordt als
vervoerswerkzaamheden"; "dat schuldvorderingen die hiermee rechtstreeks verband houden aanspraak kunnen laten gelden op de borgstelling"; "dat hieruit moet
besloten worden dat de schuldvorderingen die betrekking hebben op het verhuren van chassis aan een professionele vervoerder, alsook herstellingsfacturen volgens
het beginsel accessorium sequitur principale, rechtstreeks verband houden met de
vervoerswerkzaamheden van de B.V.B.A.
Janssens en derhalve de door (eiseres) gestelde borg kunnen aanspreken op basis
van het Koninklijk Besluit van 5 september 1978, zoals aangevuld bij Koninklijk
Besluit van 11 september 1987" (arrest, p.
5), en anderzijds "dat volledig ten onrechte
(eiseres) stelt dat (verweerster) niet bewijst dat haar schuldvordering betrekking heeft op voertuigen waarvoor een geldige vergunning werd afgeleverd, vermits
de vergunningen "intuitu automobili" worden afgeleverd", "dat tussen partijen niet
betwist wordt dat Janssens over een ganse
reeks vergunningen voor nationaal en internationaal transport beschikte", "datalhoewel vergunningen voor een bepaald
voertuig worden afgeleverd, artikel 38, § 1,
van het Koninklijk Besluit van 5 september 1978, zoals aangepast bij Koninklijk Besluit van 11 september 1987, aan diegene
die de borg wenst aan te spreken enkel het
bewijs oplegt dat de petrokken vervoeronderneming op geldige wijze haar activiteiten uitoefende, en met name of zij over
de nodige vergunningen beschikte voor nationaal ofintemationaal vervoer", "dat (eiseres) door van (verweerster) het bewijs te
vragen dat een vergunning werd afgeleverd voor een welbepaald voertuig een door
het K.B. niet gestelde vereiste toevoegt" (arrest, p. 7),

Nr. 361

HOF VAN CASSATIE

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 38, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorivaarden inzake de toegang
tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer
over de weg (zoals aangevuld bij koninklijk besluit van 11 september 1987), de
borgtocht tot waarborg dient van de schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van werkzaamheden gedekt door een
vervoerbewijs, een algemene vergunning
voor nationaal vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer; krachtens artikel 38, § 1, tweede lid, van hetr;elfde besluit van 5 september 1978 (zoals
aangevuld bij koninklijk besluit van 11 september 1987), de borgtocht aileen kan worden aangesproken door de houder van
schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid
van bedoeld artikel 38;
met de in dit artikel vermelde werkzaamheden gedekt door een vervoerbewijs
of vergunning bedoeld wordt het vervoer
van zaken tegen vergoeding, dit is, krachtens artikel 2, 7', van het koninklijk besluit van 9 september 1967 (zoals van toepassing v66r de opheffing bij koninklijk
besluit van 25 november 1992), elk vervoer van zaken verricht ofwel voor een tegenprestatie in geld, in natura of in de
vorm van om het even welke rechtstreekse
of onrechtstreekse voordelen, ofwel met een
verhuurd voertuig;
de borgtocht in de zin van artikel 38 van
het koninklijk besluit van 5 september 1978
enkel tot zekerheid wordt gegeven voor de
schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan hetzij met de uitoefening van
een vervoer van zaken voor een tegenprestatie hetzij met een verhuurd voertuig;
de vordering van verweerster tegen eiseres - zoals blijkt uit de vaststellingen
van het bestreden arrest - tot geen van
beide van deze categorieen behoort;
de vordering van verweerster met name
betrekking heeft op containerchassis die
verweerster aan deB.V.B.A. Janssens had
verhuurd alsook op herstellingen van deze
containerchassis;
de vordering van de verhuurder - te dezen verweerster - op de gebruiker - te
dezen de B.V.B.A. Janssens- overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 5 september 1978 niet door een
eventuele borg van de gebruiker gedekt is,
wanneer ook de gebruiker, zoals te dezen, vervoerder zou zijn;
de vorderingen met betrekking tot het in
huur nemen van een voertuig en de her-
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stelling daarvan geen schuldvorderingen
doen ontstaan die krachtens het koninklijk besluit van 5 september 1978 (zoals
aangevuld bij koninklijk besluit van 11 september 1987), voortspruiten uit de uitoefening van werkzaamheden die gedekt zijn
door een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor nationaal vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer;
die uitlegging overeenstemt met de bedoeling van de wetgever uitwerking te geven aan de richtlijn 74/561/-EEG van de
Raad van de Europese Gemeenschap, die
hoofdzakelijk de onderaannemers en de gebruikers wil beschermen; verweerster ten
aanzien van de B.V.B.A. Janssens immers
noch onderaannemer noch gebruiker is;
zodat de appelrechters, nu zij in het bestreden arrest vaststellen dat de vordering van verweerster betrekking had op
containerchassis die verweerster aan de
B.V.B.A. Janssens had verhuurd alsook op
herstellingen van deze containerchassis en
zij oordelen dat dergelijke vordering een
schulvordering doet ontstaan die krachtens het koninklijk besluit van 5 september 1978 (zoals aangevuld bij koninklijk besluit van 11 september 1987), voortspruit
uit de uitoefening van werkzaamheden die
gedekt zijn door een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor nationaal vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer, de artikelen 37 en 38,
§ 1, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg (zoals aangevuld bij koninklijk besluit van 11 september 1987), en
de artikelen 2, 7', 4, 18, 35 en 36 van het
koninklijk besluit van 9 september 1967
houdende het algemeen reglement inzake
het vervoer van zaken tegen vergoeding
met voertuigen (zoals van toepassing y66r
de opheffing bij koninklijk besluit van 25
november 1992) schenden;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel38, § 1, eerste lid, van het toen toepasselijk koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de
voorwaarden inzake de toegang tot het
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beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, de borgtocht tot
waarborg dient van de schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van werkzaamheden gedekt door
een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor nationaal vervoer of een
algemene vergunning voor internationaal vervoer; dat, krachtens artikel 38,
§ 1, tweede lid, van dit besluit, de
borgtocht alleen aangesproken kan
worden door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid;
Overwegende dat met de in voornoemd artikel 38, § 1, vermelde werkzaamheden gedekt door een vervoerbewijs bedoeld wordt het vervoer van
zaken tegen vergoeding, dit is, elk vervoer van zaken verricht ofwel voor een
tegenprestatie in geld, in natura of in
de vorm van om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen, ofwel met een verhuurd voertuig;
Overwegende dat de borgtocht enkel wordt gegeven tot zekerheid van de
schuldvorderingen die in rechtstreeks
verband staan hetzij met de uitoefening van een vervoer van zaken voor
een tegenprestatie hetzij met een verhuurd voertuig;
Dat het louter in huur nemen van
een voertuig aan de voormelde voorwaarden niet voldoet;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de vordering van verweerster
op eiseres betrekking heeft op de verhuur van "containerchassis" en herstellingen ervan aan een B.V.B.A.
Janssens ten behoeve van wie de borgstelling was verleend door eiseres;
Dat het arrest dat beslist dat verweerster aanspraak kon maken op de
borgtocht, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslis-
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sing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
18 september 1997- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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1e KAMER- 19 september 1997

1o KOOP- VERKOPER- FABRIKANT- GESPECIALISEERD VERKOPER - VERKOCHTE
ZAAK- GEBREK- VERBORGEN GEBREKVRIJWARING- ONZICHTBAAR GEBREK- GEVOLG.

2° AFSTAND VAN RECHT -

BEWIJS.

3o AFSTAND VAN RECHT -

BEWIJS.

1o Een verkoper heeft, wanneer hij fabri-

kant of gespecialiseerd verkoper is, de
plicht een niet gebrekkige zaak te leveren en moet te dien einde alle maatregelen nemen die nodig zijn om alle mogelijke gebreken op te sporen; als een gebrek
wordt aangetoond, is hij gehouden tot vergoeding van de schade aan de koper, tenzij hij bewijst dat het gebrek onzichtbaar is (1). (Artt. 1641, 1643, 1645 en
1646 B.W.)

2° Afstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitf.egging vatbaar zijn (2).
3° Uit de enkele omstandigheid "dat, ge-

let op de v66r het instellen van de rechtspleging gewisselde brieven, (een partij)
haar herstelplicht nooit heeft uitgesloten" kan de rechter niet wettig afleiden
dat die partij v66r het instellen van de
rechtspleging afstand had gedaan van
haar recht om haar aansprakelijkheid te
betwisten.
(1) Raadpl. Cass., 15 juni 1989, AR. nr. 8359
(A.C., 1988-89, nr. 604).
(2) Cass., 14 juni 1995, A.R. nr. P.95.025l.F
(A.C., 1995, nr. 298).
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(SPA MONOPOLE N.V T. DISTRINET N.V E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. C.96.0207.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1995 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1641, 1643, 1645 en 1646 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest het vonnis van 19 december 1990 waarbij eiseres in haar hoedanigheid van verkoper-fabrikant, of althans als gespecialiseerd verkoper van
zaken, die gelijksoortig zijn aan de verkochte, aansprakelijk wordt verklaard, bevestigt op grond "dat de omstandigheid dat
bij de fabricage van de fiessen en de ingebruikneming ervan aile maatregelen zijn
uitgevoerd om te voldoen aan de opgelegde
normen en dat de weerstand ervan is getest tot voorbij de veiligheidsgrens, meer bepaald bij het onder druk brengen van de
fiessen, zoals bij de vervaardiging van elk
product, de mogelijkheid niet uitsluit dat
een gebrek ontstaat in een fies waarvan de
verplaatsing op een gegeven ogenblik voldoende is om de explosie te veroorzaken;
dat (eiseres) tevergeefs aanvoert dat de ontploffing te wijten is aan 'een schok of stoot
tegen de litigieuze fies', in welk geval zij
zich niet betrokken acht; dat geen enkel gegeven van het dossier dat standpunt bevestigt, dat daarentegen de manipulatie
van de fies door mevrouw Champion of
zelfs door het kind, zo daarvan al sprake
was, gelet op het bovenstaande, een normale en voor iedere koper gewone gebruikhandeling was; dat (eiseres) ten onrechte
aan mevrouw Champion, zonder dat zij bij
de zaak betrokken is, verwijt dat ze het
kind in de wagen in plaats van op de voorziene zitplaats heeft neergezet, daar de
plaats van het kind niet in verband staat
met het ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan; dat bijgevolg de litigieuze fies reeds
bij de fabricage een intrinsiek, verborgen en
onzichtbaar gebrek vertoonde, dat noodzakelijkerwijze al bestond op het ogenblik dat (eiseres) ze verkocht aan de n.v.
Distrinet; ( ... ) dat bovendien moet worden beklemtoond dat een 'slechte conditionering van de fies in de winkel' van de n.v.
Distrinet, die volgens (eiseres) eveneens
oorzaak van de ontploffing kon zijn, niet is
bewezen; dat de inspecteur van de verze-
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keraar van (eiseres), wat dat betreft, geen
enkele bijzonderheid vermeldt (zie verslag 21 juni 1982) en onderstreept dat het
verschil in temperatuur tussen de voorraadruimten van de winkel en de winkel zelf
miniem was",
terwijl, eerste onderdeel, de verkoperfabrikant of de handelaar in gelijksoortige zaken wordt gelijkgesteld met de verkoper die te kwader trouw is in de zin van
artikel1645 van het Burgerlijk Wetboek en
bijgevolg niet aileen gehouden is tot teruggave van de prijs, maar bovendien tot vergoeding van aile schade aan de koper, tenzij hij aantoont dat hij het gebrek
onmogelijk kon kennen; eiseres te dezen
heeft aangevoerd dat ze het gebrek van de
litigieuze fies onmogelijk kon kennen en het
arrest dat standpunt aanvaardt, nu het
vaststelt dat het gebrek onzichtbaar was;
dat het immers vermeldt "dat de litigieuze
fies bijgevolg reeds bij de fabricage een intrinsiek, verborgen, onzichtbaar gebrek vertoonde, dat noodzakelijkerwijze al bestond
op het ogenblik dat (eiseres) ze verkocht
aan de n.v. Distrinet"; het arrest bijgevolg, nu het vaststelde dat de fies een onzichtbaar gebrek vertoonde, niet zonder de
artikelen 1641, 1643, 1645 en 1646 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden, eiseres
kon veroordelen, niet aileen tot teruggave
van de prijs, maar bovendien tot vergoeding van alle schade aan de n.v. Distrinet;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de verkoper, wanneer hij fabrikant of gespecialiseerd
verkoper is, de plicht heeft een nietgebrekkige zaak te leveren en te dien
einde aile maatregelen moet nemen
die nodig zijn om aile mogelijke gebreken op te sporen; dat, als het bestaan van een gebrek is aangetoond,
hij gehouden is tot vergoeding van de
schade van de koper, tenzij hij bewijst
dat het gebrek onzichtbaar is;
Overwegende dat het arrest weliswaar beslist dat de door eiseres aan
verweerster geleverde litigieuze fles
wei degelijk een gebrek vertoonde,
maar erop wijst dat 'bij de fabricage
en de ingebruikneming van de flessen alle maatregelen (uitgevoerd waren) om te voldoen aan de opgelegde
normen en dat de weerstand ervan is
getest tot voorbij de veiligheidsgrens,
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meer bepaald bij het onder druk brengen van de flessen";
Dat het tevens beslist dat "de litigieuze ties reeds bij de fabricage een
intrinsiek, verborgen en onzichtbaar
gebrek vertoonde, dat noodzakelijkerwijs al hestand op het ogenblik dat (eiseres) ze verkocht aan (verweerster)";
Dat het arrest, nu het, in weerwil
van die overwegingen, eiseres veroordeelt niet aileen tot teruggave van de
prijs, maar bovendien tot vergoeding
van alle schade aan verweerster, de
door eiseres aangehaalde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 1354 tot 1356, 1641, 1643, 1645,
1646 van het Burgerlijk Wetboek en 149
van de op 17 februari 1994 gecotirdineerde
Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet
vermoed wordt en aileen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, en van het algemeen
peginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest het vqnnis van 19 december 1990 bevestigt waarbij eiseres op
grond van de artikelen 1641 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek, in haar hoedanigheid van verkoper-fabrikant, of althans van gespecialiseerd verkoper van zaken, die gelijksoortig zijn a,an de verkochte,
aansprakelijk wordt verklaard; dat het
daartoe, met overneming van de gronden
van de eerste rechter, erop wijst "dat, gelet op de v66r het insteilen van de recptspleging gewisselde brieven, (eiseres) haar
herstelplicht noqit heeft 11itgesloten",
terwijl, eerste onderdeel, de omstap.digheid dll.t een van de partijen haar aansprakelijkheid niet heeft betwist vooraleer tegen haar een rechtspleging werd ingesteld,
haar niet het recht ontneemt om achteraf
verweer te voeren in het kader van een dergelijke rechtspleging; het arrest bijgevolg, nu het de veroordeling van eiseres
hierop grom:l.t q.at ;zij, vp6r net ll].stellen van
de rechtsplegirig, haar herstelplicht nooit
heeft uitgesloten, het algemeen beginsel
van het recht van verdediging miskent;
tweede on,derdeel, afstand van recht niet
wordt vermoed en aileen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn; de omstandigheid dat
eiseres v66r het instellen van de rechtspleging haar herstelplicht nooit peeft 1~it~
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gesloten niet kan worden aangemerkt als
een afstand van het recht om dat geschil op
te werpen in het kader van de achteraf tegen haar ingestelde rechtspleging; het arrest bijgevolg, nu het de veroordeling van
eiseres op dat feit grondt, het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel inzake afstand van recht miskent;
derde onderdeel, de bekentenis aileen betrekking kan hebben op feitelijke gegevens en nooit op de oplossing die in rechte
aan het geschil moet worden gegeven; het
arrest bijgevolg, in zoverre het aldus moet
worden uitgelegd dat het op de in het middel weergegeven grond heeft beslist dat de
houding van eiseres v66r het instellen van
de rechtspleging neerkwam op een bekentenis van haar aansprakelijkheid, het wettelijke begrip bekentenis miskent (schending van de artikelen 1354 tot 1356 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat afstand van recht
niet wordt vermoed en aileen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn;
Overwegende dat het hof van beroep niet met overneming van de granden van de eerste re,chter heeft kunnen vermoeden dat eiseres voor het
instellen van de rechtspleging afstand
had gedaan van haar recht om haar
aansprakelijkheid te betwisten op
grond dat zij "haar herstelplicht nooit
heeft uitgesloten";
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, in zoverre zij gericht is tegep het echtpaar Renaud-Germain;
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door
de naamloze vennootschap Distrinet
tegen eiseres ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de
helft van haar kosten a}sook in de kosten van de memorie van antwoord;
4oudt de kosten voor het overige aan
en laat de uitspraak daaromtrent aan
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de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
19 september 1997 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. Simont en De
Bruyn.
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volledig om directe werking te hebben; in
zoverre legt zij aan de Staat slechts een
verplichting op om te handelen, die de
wetgever moet nakomen, maar kan zij
niet gelden als bran van subjectieve reckten en van verplichtingen voor particulieren (1). (Art. 8.1 E.V.R.M.)
2°, 3° en 4° Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot
onderzoek naar overspelig vaderschap is
kunnen ingaan v66r de datum van de inwerkingtreding van de wet van 31 maart
1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, waarbij die vordering is opgenomen in het Belgische recht. (Artt. 322, tweede lid, en
331ter B.W.) (Impliciet.)

19 september 1997

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8 -ARTIKEL 8.1 - RECHT VAN EEN lEDER OP EERBIEDIGING VAN ZIJN PRIVE-LEVEN EN ZIJN GEZINSLEVEN- DRAAGWIJDTE.

2° AFS']'AMMING- ONDERZOEK NAAR HET

(V: .. P... , D ... T. B. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.Q6.0217.F)

VADERSCHAP- OVERSPELIG VADERSCHAPRECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK NAAR
OVERSPELIG VADERSCHAP- VERJARING'IERMIJN -AANVANG.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1996 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Luik;

3° KIND- IN OVERSPEL VERWEKT KIND-

Gelet op het arrest van het Hofvan
21 januari 1993;

RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK NAAR
OVERSPELIG VADERSCHAP- VERJARING'IERMIJN -AANVANG.

4o VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKEN'IERMIJNEN (AARD. DUURAANVANG. EINDE)AFSTAMMING- IN OVERSPEL VERWEKT KIND
- RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK NAAR
OVERSPELIG VADERSCHAP.

P De bepaling van art. 8.1 E.V.R.M., l;_idens welke een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn prive-leven en zijn gezinsleven, in zoverre zij in beginsel de
Staat verbod oplegt zich te mengen in het
prive-leven en in het gezinsleven van de
individuen, stelt een norm die in de regel voldoendf'. nauwkeurig en volledig is
om directe werking te hebben; in zoverre
die bepaling evenwel verplichtingen bevat in die zin dat de Staat, bij het bepalen van het stelsel van familiebanden, zoals dat van de rechten van de natuurlijke
kinderen op de nalatenschap van hun
overleden vader, zo moet handelen dat dezen een normaal gezinsleven kunnen leiden, is zij niet voldoende nauwkeurig en

Over het tweede 171iddel : schending van
artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet,
doordat het arrest, bij de uitspraak over
de ontvankelijkheid van de door verweerster ingestelde vordering, vaststelt "dat
(de eisers) een middel van nietontvankelijkheid opwerpen op grond van
het nieuwe artikel 331ter va!l het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de vorderingen betreffende de afstamming verjaren
door verloop van dertig jaar te rekenen van
de dag waarop het kind de staat die hij inroept, is ontzegd, of van de dag waarop hij
~n het bezit van de betwiste staat is gekomen; dat (de eisers) voorts betogen dat de
vordering van (verweerster) is ingesteld op
grond, meer bepaald, van het vroegere artikel 340b van het Burgerlijk Wetboek en
(1) Raadpl. Cass., 10 mei 1985, A.R. nr. 4273
CA. C., 1984-85, nr. 542), en 6 maart 1986, A.R. nr.
·
4792 (ibid., 1985-86, nr. 433).
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dat de termijn om die vordering in te stellen verstreken was bij de inwerkingtreding van de wet 31 maart 1987, zodat genoemde vordering vervallen blijft, zelfs als
het voornoemde artikel 331ter een langere termijn zou bepalen (zie artikel119, §
6, van de overgangsbepalingen)"; dat het
arrest vervolgens uiteenzet waarom de verjaring moet ingaan vanaf de inwerkingtreding van de wet van 31 maart 1987 en besluit "dat de vordering van (verweerster)
bijgevolg ontvankelijk is" (pp. 3 en 4) en eraan toevoegt dat "de overgangsbepalingen van artikel 107 van de wet van 31
maart 1987 wat de grond van de zaak betreft (. .. ) geen beletsel vormen voor het onderzoek naar het vaderschap door (verweerster)",
terwijl de eisers, naast het door het arrest . verworpen middel van nietontvankelijkheid, ook een middel van nietontvankelijkheid hadden opgeworpen, dat
hierop gegrond was dat de afstamming die
kon worden vastgesteld op grond van de
nieuwe wet, krachtens de overgangsbepalingen, meer bepaald de artikelen 107 en
111 en artikel 73 van de wet van 31 maart
1987, geen uitwerking kon hebben voor het
verleden en evenmin tot gevolg kon hebben dat teruggekomen werd op nalatenschappen die opengevallen waren v66r de
inwerkingtreding van de wet, en dat eiseres, met haar vordering tot vaststelling van
haar afstamming langs vaderszijde inzonderheid beoogde mede aanspraak te rnaken op de nalatenschap van haar "beweerde vader"; zij daaruit afteidden dat
haar vordering krachtens de voornoemde
bepalingen geen belang meer had; het arrest, nu het alleen maar de stelling verwerpt volgens welke de door eiseres ingestelde vordering verjaard was, en alleen
maar vaststelt dat "de bepalingen van artikel107 van de wet van 31 maart 1987
geen beletsel vormen voor het onderzoek
naar het vaderschap door (verweerster)",
niet antwoordt op de conclusie waarin de
eisers een ander middel van nietontvankelijkheid aanvoerden; het arrest
derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is:
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerster haar natuurlijke afstamming van wijlen J.D.S, die
op 30 augustus 1983 overleden is en
van wie eiseres de weduwe en eiser de
wettige zoon is, wil bewijzen en dat
verweerster bijgevolg beweert mede
aanspraak te kunnen maken op de na-
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latenschap van de overledene, voor een
deel dat gelijk is aan dat van eiser;
Overwegende dat het hof van beroep, zonder uitspraak te doen over
verweersters hoedanigheid van erfgename, zich ertoe beperkt te beslissen dat de vordering van verweerster
tot onderzoek naar het vaderschap
ontvankelijk was en, "alvorens verder uitspraak te doen", verweerster toe
te laten om met aile middelen rechtens, getuigen inbegrepen, een aantal in het arrest gepreciseerde feiten te
bewijzen; dat het hofvan beroep derhalve de vordering tot onderzoek naar
het vaderschap heeft losgekoppeld van
de eventuele gevolgen ervan wat de
nalatenschap betreft, en aldus de argumentatie van de eisers heeft afgewezen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 8, 14, 45, 46, 53 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955, 119, § 6, van de wet van 31 maart
1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, 341b (v66r
de ophe:ffing ervan bij de wet van 31 maart
1987) van het Burgerlijk Wetboek, en
331ter van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 31 maart 1987,
doordat het arrest, bij de uitspraak over
de verjaring van de vordering van eiseres, vaststelt dat "een nieuwe wet dadelijk van toepassing is en uitwerking kan
hebben op de v66r de inwerkingtreding ervan begonnen processen"; (. .. ) "dat de wet,
op het ogenblik dat (verweerster) de rechtspleging instelde op 10 april 1986, onderzoek naar overspelig vaderschap verbood;
dat het verbod in het onderhavig geval van
toepassing was, aangezien wijlen Joseph D.
van 6 augustus 1933 tot aan zijn dood op
30 augustus 1983 gehuwd was met (eiseres); dat het op 13 juni 1979 gewezen
'Marckx'-arrest van het Europees Hof voor
de rechten van de mens, waarop (verweerster) zich tot staving van haar vordering beriep en dat betrekking had op een
schending van de artikelen 8 en 14 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, niet tot gevolg had dat een recht
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dat berustte op een op dat ogenblik verboden vordering, voortaan mocht worden erkend; dat voornoemd arrest geen andere
strekking had dan Belgie te verplichten zijn
wetgeving aan te passen aan de vereisten vervat in de bepalingen van voomoemd
Verdrag, meer bepaald in artikel8.1.; dat
de wet van 31 maart 1987, in strijd met de
oude wet, in de regel een niet-erkend kind
toestaat om in rechte op te treden tot vaststelling van zijn afstamming langs vaderszijde, zelfs als ze overspelig is; dat het
nieuwe artikel 322, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek immers aan het in
overspel van zijn vader verwekte kind de
mogelijkheid biedt een dergelijke vordering in te stellen; dat uit wat voorafgaat
volgt dat (verweerster) tot de inwerkingtreding, op 6 juni 1987, van de wet van 31
maart 1987, geen enkel recht had op onderzoek naar een overspelig vaderschap;
dat een vordering niet door verjaring kan
vervallen voordat ze in de tijd is ontstaan;
dat de verjaringstermijn pas ingaat op de
dag waarop die vordering ontstaat" en
daaruit afieidt dat "de verjaringstermijn
van de vordering van (verweerster) niet kan
ingaan v66r de dag waarop de vordering
ontstaan is, dat is vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet; dat de omstandigheid dat, volgens de overgangsbepalingen van de wet van 31 maart 1987, die wet
toepasselijk was op rechtstoestanden die
aan het ontstaan zijn, niet ter zake doet;
dat het overgangsrecht uitsluitend van toepassing kon zijn op de onder vigeur van de
oude wet bestaande en ontstane rechtsvorderingen; dat te dezen, de vordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap werd
ingevoerd bij de wijziging van de wet van
31 maart 1987 en tot die datum onbestaande was aangezien zij verboden was
(... ); dat de vordering van (verweerster) derhalve ontvankelijk is",

terwijl artikelen 14 juncto artikel 8 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, directe werking hebben en
rechten en verplichtingen toekennen aan
particulieren; het Europees Hof voor de
rechten van de mens, krachtens de artikelen 45, 46 en 53 van het Verdrag bevoegd is om de bepalingen van het Verdrag te interpreteren en dat die
interpretatieve arresten een verklaring van
recht inhouden en dus een geheel vormen
met de gei:nterpreteerde regel; genoemde
artikelen 8 en 14, krachtens het op 13 juni
1979 door het Europees Hofvoor de rechten van de mens te Straatsburg gewezen
"Marckx"-arrest aldus werden geinterpre-
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teerd dat met name ieder persoon recht
heeft op de eerbiediging van zijn prive- en
gezinsleven zonder enig onderscheid, op
grond van geboorte of andere status; particulieren zich derhalve op de interpretatie van het Marckx-arrest konden beroepen om dat recht rechtstreeks te doen
gelden voor de Belgische instanties en konden eisen dat de hoven en rechtbanken, in
afwachting van een aanpassing van het
Belgisch intern recht, zouden weigeren
elke, met dit recht strijdige Belgische
rechtsregel of elke andere daarmee strijdige bepaling toe te passen; de enige beperking die het Europees Hof aanbrengt betrekking heeft op de werking van het arrest
in de tijd, daar het arrest pas uitwerking
heeft vanaf de dag van de uitspraak, namelijk 13 juni 1979; de vordering tot onderzoek naar het vaderschap v66r de wet
van 31 maart 1987 mogelijk was op grond
van artikel 340a van het Burgerlijk Wethoek; de oude artikelen 331, 335 en 342(a)
van het Burgerlijk Wetboek evenwel beperkingen oplegden voor de "in overspel
verwekte" kinderen; verweerster nochtans als een beweerd in overspel verwekt
kind, vanaf de uitspraak van het Marckxarrest, op grond van de artikelen 8 en 14
van het Verdrag, zoals ze zijn gei:nterpreteerd door het arrest van het Europees Hof
voor de rechten van de mens inzake Marckx, gerechtigd was een vordering tot onderzoek naar het vaderschap in te stellen
zonder dat de in het Burgerlijk Wetboek
vervatte beperkingen aan haar werden tegengeworpen; verweerster dus, vanaf de
uitspraak van het Marckx-arrest op 13 juni
1979, een vordering tot onderzoek naar het
vaderschap kon instellen; de vordering tot
onderzoek naar het vaderschap, wanneer zij
toegelaten was, krachtens het op 13 juni
1979 vigerende (oud) artikel 341b van het
Burgerlijk Wetboek niet later dan vijf jaren na de meerderjarigheid van het kind
kon worden ingesteld, met dien verstande
dat die termijn, wanneer er bezit van staat
was, kon worden verlengd tot aan het einde
van het jaar dat volgt op het overlijden van
de beweerde vader of van de beweerde moeder; (het nieuwe) artikel 331, § 1er, (lees :
het nieuwe artikel331ter) van het Burgerlijk Wetboek weliswaar bepaalt dat de
vordering tot onderzoek naar het vaderschap verjaart door verloop van 30 jaar,
maar dat artikel 119, § 6, van de wet van
31 maart 1987, die overgangsbepalingen bevat, bepaalt dat indien de termijn die vroeger gold voor een rechtsvordering, v66r de
inwerkingtreding van de wet van 31 maart
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1987 verstreken is, het vorderingsrecht vervallen blijft, zelfs ingeval de wet een langere termijn stelt; het arrest, nu het vaststelt dat vel'Weerster geboren is op 2
november 1947 en dus op 2 november 1968
meerderjarig was geworden, en dat haar
beweerde vader, wijlen J.D., op 30 augustus 1983 is overleden, met toepassing van
(het oud) artikel 341b van het Burgerlijk
Wetboek en van artikel119, § 6, van de wet
van 31 maart 1987, moest vaststellen dat
de vordering geenszins kon worden toegelaten na 31 december 1984 en dat derhalve
de vordering, nu ze, zoals het arrest vaststelt, op 10 april 1986 is ingesteld, verjaard was; het arrest bijgevolg, nu het de
vordering van verweerster ontvankelijk verklaart op grond dat, "de bij artikel33lter
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek ingevoerde dertigjarige verjaringstermijn in
casu pas ingegaan is vanaf de dag van de
inwerkingtreding van de wet van 31 maart
1987, nl. op 6 juni 1987", de artikelen 8, 14,
45, 46 en 53 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
schendt, door aan de artikelen 8 en 14, in
de interpretatie ervan door het Europees
Hofvoor de rechten van de mens in het arrest van 13 juni 1979 en met toepassing
van de artikelen 45, 46 en 53 van voornoemd verdrag, niet de in het Belgisch
recht toepasselijke werking te verlenen op
grond waarvan verweerster op de dag van
de uitspraak van het Marckx-arrest van het
Europees Hof voor de rechten van de mens,
namelijk op 13 juni 1979, gerechtigd was
een vordering tot onderzoek naar het vaderschap in te stellen, artikel 119, § 6, van
de wet van 31 maart 1987 schendt door, onclanks de bewoordingen van die overgangsbepaling, te beslissen toepassing te rnaken van de bij (het nieuwe) artikel331ter
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde verjaringstermijn, terwijl het voor een vanaf
13 juni 1979, datum van het vorenvermelde
arrest van het Europees Hof, ingestelde
vordering, toepassing had moeten maken
van de veijaringstermijn waarin (het oud)
artikel 341b van het Burgerlijk Wetboek
voorziet; het arrest tevens (het oud) artikel 341b van het Burgerlijk Wetboek
schendt door het niet toe te passen, en (het
nieuw) artikel33lter van het Burgerlijk
Wetboek schendt door het toe te passen op
een toestand waarop het geen betrekking
heeft;

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de artikelen 8.1. en 14
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Metis en
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de Fundamentele Vrijheden, zoals ze
zijn ge'interpreteerd door Europees Hof
voor de Rechten van de Mens in het
Marckx-arrest van 13 juni 1979, vanaf
die datum in het Belgisch recht rechtstreeks ten behoeve van de in overspel verwekte kinderen een recht hebben doen ontstaan om een vordering
tot onderzoek naar het vaderschap in
te stellen en dat die vordering ingesteld moest worden binnen de termijn die het oud artikel 341b van het
Burgerlijk Wetboek had bepaald voor
het instellen van de vordering tot onderzoek naar het vaderschap door gewone natuurlijke kinderen;
Overwegende dat de norm van een
internationaal verdrag slechts geacht wordt directe werking te hebben wanneer ze voldoende nauwkeurig en volledig is;
Overwegende dat, krachtens artikel 8.1., van het vorenvermeld verdrag, eenieder recht heeft op met
name eerbiediging van zijn prive-leven
en zijn gezinsleven; dat het genot van
dit recht, krachtens artikel14 van het
Verdrag, verzekerd is zonder enig onderscheid, op welke grond ook, zoals
geboorte of andere status;
Overwegende dat die bepaling, in
zoverre zij de Staat in beginsel verbiedt zich te mengen in het prive-leven
en het gezinsleven van de individuen,
een norm stelt die, in de regel, voldoende nauwkeurig en volledig is om
directe Werking te hebben;
Overwegende evenwel dat die bepaling, in zoverre zij de Staat ertoe
verplicht om bij het bepalen van een
stelsel van de familiebanden, zoals dat
van het recht van natuurlijke kinderen op de nalatenschap van hun overleden vader, regels vast te stellen
waardoor de betrokkenen een normaal gezinsleven kunnen leiden, niet
voldoende nauwkeurig en volledig is
om directe werking te hebben; dat de
Staat terzake immers over verschillende mogelijkheden beschikt om die
doelstelling te verwezenlijken; dat de
voornoemde bepalingen, binnen dat
kader de Staat slechts een verplichting om te handelen opleggen, die de
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wetgever moet nakomen, maar niet
kan gelden als bron van subjectieve
rechten en van verplichtingen voor
particulieren;
Dat het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens, in het Marckx-arrest
van 13 juni 1979, heeft toegegeven dat
zijn beslissing niet als zodanig delitigieuze bepalingen, die in hoofdzaak
een verklaring van recht inhouden,
kan tenietdoen of ophe:ffen, en dat de
beslissing van dat Hof aan de Staat de
keuze van de middelen laat om in de
interne rechtsorde te voldoen aan de
verplichting die hem op grond van artikel 53 van het Verdrag is opgelegd;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die rederten, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
19 september 1997- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal-Advocaten: mrs. Delahaye en
Draps.

LICHAMELIJKE SCHADE- OMVANG- FOUT
VAN RET SLACHTOFFER- NIET DRAGEN VAN
DE VEILIGHEIDSGORDEL - BEWIJSLAST.

5° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGSVRIJHEID - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -ALGEMENE BEKENDHEID- VEILIGHEIDSGORDEL- BESCHERMING- OMVANG.

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGEMEEN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN
FOUT EN SCHADE - FOUT VAN RET SLACHTOFFER- SCHADE - OMVANG- BEWIJS.

7o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ALGEMEEN- OMVANG.

so

ze KAMER -

1o Door vast te stellen dat bepaalde feiten

wel en andere niet bewezen zijn, legt de
rechter geen bewijslast op, noch keert hij
ze om. (Art. 870 Ger.W.)
Bij een civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade behoort de bewijslast van {out, schade en oorzakelijk
verband aan degene die vergoeding vordert. (Art. 870 Ger.W.)
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1o BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST- BEGRIP- OMKERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

zo

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.

zo
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BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJi:IEiD - BEWIJSLASTBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- SCHADE.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- FOUT
VAN RET SLACHTOFFER- SCHADE- OMVANG
- OORZAKELIJK VERBAND.

4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE-

3° en 4° Bij een civielrechtelijke betwistirig inzake de te vergoeden schade als gevolg van een verkeersongeval, behoort, bij
de aanvoering van een eigen {out van het
slachtoffer - zoals het niet dragen van de
veiligheidsgordel - en het oorzakelijk
verband met de schade, de bewijslast van
die {out, de schade en dat oorzakelijk verband aan degene die op deze grand de gevorderde vergoeding betwist; in dit geval dient de schadevorderende partij dus
niet te bewijzen dat er geen oorzakelijk
verband is tussen de {out van het slachtoffer en de schade zoals deze zich in concreto heeftuoorgedaan, maar heeft de in
schadevergoeding aangesproken partij de
bewijslast voor de feiten die naar haar bewering de schadevordering zouden aantasten -.zoals voor het feit dat de gevolgen van het verkeersongeval, zonder die
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vastgestelde fout van het slachtoffer, minder erg zouden geweest zijn (1). (Art. 870
Ger.W.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
5° De rechter vermag wettig vast te stellen dat het van algemene bekendheid is
dat de veiligheidsgordel bij hevige zijdelingse aanrijdingen heel wat minder bescherming biedt dan bij frontale.
6° De vaststelling dat het slachtoffer geen
enkele fout treft in oorzakelijk verband
met de schadelijke gevolgen van een verkeersongeval is wettig verantwoord door
de vaststelling dat het oorzakelijk verband tussen de fout van de beklaagde en
die gevolgen vaststaat en dit tussen de
fout van het slachtoffer en die gevolgen
niet, d. i. dat niet bewezen is dat die gevolgen door de fout van het slachtoffer
werden bei'nvloed (2). (Artt. 1382 en 1383

B.W.)

7o Degene door wiens fout aan een ander
schade is veroorzaakt, is verplicht deze
volledig te vergoeden; deze regel geldt voor
alle door een onrechtmatige daad schadelijdende partijen. (Artt. 1382 en 1383

B.W.)

so De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze het bestaan
en de omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsmede het bedrag van de vergoeding tot
volledig herstel ervan. (Artt. 1382 en 1383

B.W.)

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

(A.R. nr. P.96.0526.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het namens eiseres ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
(1) Zie Cass., 27 mei 1993,A.R. nr. 9597 (A.C.,
1993, nr. 256).
(2) Zie Cass., 14juni 1995,A.R. nr. P.95.0094.F
(A.C., 1995, nr. 295).
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Overwegende dat het Hof geen acht
slaat op de memorie, houdende dezelfde middelen, die op 6 mei 1996 namens eiseres, gedwongen tussengekomen partij, bij het Hof werd
ingediend zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het
Hof;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
consoorten Hug, verweerders sub I, en
door Axa Belgium N.V., verweerster
sub II, tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het eerste, het tweede en het
derde middel :
Overwegende dat de appelrechters
nergens zeggen of"erkennen" dat door
de fout van het slachtoffer die erin bestand geen drager van de veiligheidsgordel te zijn, de gehele schade is ontstaan noch dat deze fout de dood van
het slachtoffer tot gevolg had, noch
zelfs dat deze fout enige schade "veroorzaakte";
Dat de middelen in zoverre berusten op een verkeerde lezing van het
bestreden arrest, mitsdien feitelijke
grondslag missen;
Overwegende dat de appelrechters
met onaantastbare beoordeling van de
bewijswaarde van de hen regelmatig
overgelegde feitelijke gegevens van de
zaak waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, vaststellen dat
het slachtoffer Dieter Hug een fout beging door het niet dragen van de veiligheidsgordel, maar dat geen enkel
element bewijst dat deze fout in oorzakelijk verband zou staan met de
door het verkeersongeval veroorzaakte
schade zoals zij zich in concreto heeft
voorgedaan, inzonderheid dat zonder de in hoofde van het slachtoffer
vastgestelde fout, dus wanneer het
slachtoffer de veiligheidsgordel wel zou
hebben gedragen, de schadelijke gevolgen van het verkeersongeval minder erg zouden zijn geweest;
Dat zij door vast te stellen dat bepaalde feiten wel en andere niet bewezen zijn, aan partijen geen bewijslast opleggen noch de bewijslast
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omkeren; dat hierbij is op te merken
dat bij civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade de bewijslast van fout, schade en oorzakelijk
verband behoort aan degene die vergoeding vordert en inzake de aanvoering van een eigen fout van het slachto:ffer en het oorzakelijk verband
hiermee aan degene die op deze grand
de gevorderde vergoeding betwist; dat
derhalve bij eigen fout van het slachto:ffer de schadevorderende partij niet
dient te bewijzen dater geen oorza~
kelijk verband is tussen een fout van
het slachto:ffer en de schade zoals deze
zich in concreto heeft voorgedaan,
maar de in schadevergoeding aangesproken partij bewijslast heeft voor de
feiten die naar haar bewering de schadevordering zouden aantasten;
Overwegende dat de appelrechters
wettig vermogen vast te stellen dat het
van algemene bekendheid is dat de
veiligheidsgordel bij hevige zijdelingse
aanrijdingen heel wat minder bescherming biedt dan bij frontale botsingen;
Overwegende dat zij door hun motivering, die de vaststelling inhoudt
dat het oorzakelijk verband tussen de
fouten van Moritz Weidenbaum en de
schadelijke gevolgen van het ongeval wel vaststaat en dit tussen de fout
van het dodelijk slachto:ffer en de schadelijke gevolgen van het ongeval niet,
d.i. dat niet bewezen is dat de schadelijke gevolgen van het ongeval door
het "wegslingeren" van het dodelijk
slachto:ffer werden be'invloed, wettig
vermogen vast te stellen dat het
slachto:ffer geen enkele fout treft "in
verband met het ontstaan van het verkeersongeval en/of met de eruit voortgevloeide schade" en dat aile burgerlijke partijen gerechtigd zijn op
volledige vergoeding van de door hen
geleden schade;
Dat zij door hun motivering, eensdeels, het verweer van eiseres verwerpen, zodoende haar conclusie beantwoorden, anderdeels, hun beslissing
regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
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Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de appelrechters
ingevolge hun vaststelling dat Dieter Hug "geen enkele fout treft inverband met het ontstaan van het verkeersongeval en/of met de eruit
voortgevloeide schade", wat inhoudt
dat het niet dragen van de veiligheidsgordel niet in oorzakelijk verband
staat met het totstandkomen van het
verkeersongeval en/of schadelijke gevolgen ervan, niet meer dienden te
antwoorden op de aanvoeringen van
eiseres omtrent het door Dieter Hug
door het niet dragen van de veiligheidsgordel aanvaarde risico; dat zij
door in de context van hun motivering niet op de aanvoering van
eiseres te antwoorden, noch dezer
recht van verdediging noch de regels
van de bewijslast in strafzaken miskennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door het
Vlaamse Gewest, verweerder sub III,
tegen eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Over het vijfde middel :
Overwegende dat ingevolge de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wethoek degene door wiens fout aan een
ander schade is veroorzaakt, verplicht
is deze volledig te vergoeden, welke
regel geldt voor alle door een onrechtmatige daad schadelijdende partijen;
Overwegende dat de rechter in feite
en derhalve op onaantastbare wijze
het bestaan en de omvang beoordeelt
van de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade, alsmede het bedrag van de vergoeding tot volledig
herstel ervan;
Overwegende dat de appelrechters,
met overneming van de door verweerder in appelconclusie ontwikkelde argumenten, de door deze gevorderde
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vergoeding als overeenstemmend met
de door hem door het verkeersongeval geleden schade oordelen, waarbij
zij de schade wegens "accessoire kosten" bij onmogelijkheid van precieze
berekening ervan ex aequo et bono forfaitair vaststellen;
Dat zij door met toepassing van de
voormelde regels de door verweerder
bij het verkeersongeval opgelopen
schade en de daarmede overeenstemmende vergoeding vast te stellen en
toe te kennen, hun beslissing regelmatig, met verwerping van het in het
middel vermelde verweer met betrekking tot onder meer de afwezigheid
van rechtsgrond voor het toekennen
aan verweerder van de door deze gevorderde schadevergoeding, metredenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. G. Soete, G.
Ampe, Brugge; Biitzler, De Gryse.

Nr. 365
2e

KAMER -

23 september 1997

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING VERZOEKSCHRIFT VAN DE VERDACHTE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER - ARREST ALVORENS RECHT TE
DOEN- VOORWERP.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING -

VERZOEK-
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SCHRIFT VAN DE VERDACHTE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER - ARREST ALVORENS RECHT TE
DOEN- MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OPENBAAR MINISTERIE -BEGRIP.

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING VERZOEKSCHRIFT VAN DE VERDACHTE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER- ARREST ALVORENS RECHT TE
DOEN- MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE- OPENBAAR MINISTERIE- BEGRIP.

4o OPENBAAR MINISTERIE- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
- STRAFZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING
- VERZOEKSCHRIFT VAN DE VERDACHTE ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER -ARREST ALVORENS RECHT
TE DOEN- MEDEDELING AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - OPENBAAR MINISTERIE - BEGRIP.

1 o en 2° Wanneer het Hof van Cassatie
meent een door de verdachte neergelegd
verzoek tot verwijzing van een zaak van
een onderzoeksrechter naar een andere op
grand van gewettigde verdenking niet op
staande voet te moeten toestaan of afwijzen, beveelt het de mededeling van het
verzoekschrift, zijn bijlagen en het dossier aan het met de vervolging belaste
O.M., en gelast het die magistraat de
stukken, onder bijvoeging van een met redenen omkleed advies, te zenden aan de
griffie van het Hof (1). (Art. 546 Sv.)
3° en 4° Wanneer het Hofvan Cassatie
meent een door de verdachte neergelegd
verzoek tot verwijzing van een zaak van
een onderzoeksrechter naar een andere op
grand van gewettigde verdenking niet op
staande voet te moeten toestaan of afwijzen, kan het Hof, dat beslist het verzoekschrift en de bijlagen ervan mede te delen aan het O.M. bij de onderzoeksrechter
die van het misdrijf kennisneemt, die mededeling wettelijk bevelen aan de
procureur-generaal van het rechtsgebied waartoe die onderzoeksrechter behoort. (Art. 143 Ger.W.; artt. 279, eerste lid, en 546 Sv.)
(1) Raadpl. Cass., 21 sept. 1994, A.R. nr.
P.94.0875.F (A.C., 1994, nr. 393).
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HOF VAN CASSATIE
(DE GEETERE)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1199.N)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift op 21 augustus 1997 ter griffievan het Hof neergelegd, ertoe strekkende "aile (in het verzoekschrift
aangeduide) dossiers, aanhangig bij
onderzoeksrechter Alain Bloch, onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, (wegens gewettigde verdenking) aan laatstgenoemde
magistraat te onttrekken en de zaken te verwijzen naar een onderzoeksrechter van een ander arrondissement";
Overwegende dat het Hof meent dit
verzoek niet op staande voet te moeten toestaan of afwijzen; dater dan
ook aanleiding is tot mededeling ervan aan de atnbtenaar belast met het
openbaar ministerie bij de onderzoeksrechter die van het misdrijf kennis
neemt;
Dat het, rekening houdend met de
elementen van de zaak, raadzaam
voorkomt een algemene visie te verkrijgen over al de aspecten ervan; dat
het gepast is de mededeling te bevelen aan de procureur-generaal bij het
hofvan beroep, nu deze magistraat
aile opdrachten van het openbaar ministerie uitvoert bij al de gerechten
van zijn rechtsgebied, en de onderzoeksrechter in zijn hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie onder zijn toezicht staat;
Om die redenen, gelet op de artikelen 143 Gerechtelijk Wetboek, 279, eerste lid, en 546 Wetboek van Strafvordering, beveelt, alvorens recht te doen,
de mededeling van het verzoekschrift
met zijn bijlagen en van het dossier
aan de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Gent en gelast deze magistraat de stukken binnen de termijn van een maand weer te zenden
aan de griffie van het Hof, onder bij-

voeging van een met redenen omkleed
advies over het verzoek tot verwijzing.
23 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal- Advocaat : mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 366
2e

KAMER -

24 september 1997

1° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- GEEN CONCLUSIE - BETWISTING - BEWIJS.

2° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - MIDDEL DAT UITGAAT VAN EEN
VERKEERDE VERONDERSTELLING.

3° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET
HOF VAN CASSATIE- MIDDEL DAT UITGAAT
VAN EEN VERKEERDE VERONDERSTELLING.

1o Voor de strafgerechten kan de omstan-

digheid dat een partij akkoord gaat met
de vordering van een andere partij niet
worden afgeleid uit het ontbreken van een
conclusie dienaangaande (1). (Art. 1138,
2°, Ger.W.; beginsel van de accusatoire
rechtspleging.)

2° en 3° Wanneer een middel, waarin de
schending wordt aangevoerd van de artt.
10 en 11 Gw. door een wet, een decreet of
een ordonnantie, uitgaat van eeli verkeerde veronderstelling, dient het Hofvan
Cassatie geen prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof (2). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(1) Zie Cass., 5 dec. 1995,A.R. nr. P.94.1107.N
(A.C., 1995, nr. 528).
(2) Cass., 26 juni 1996, A.R. nr. P.96.0218.F
(A.C., 1996, nr. 259).
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(BUENA VISTA INTERNATIONAL· VENN. NAAR
AMERIKAANS RECHT T. DELHAISE)
ARREST

(vertaling)

Nr. 366

lijke partijen geleden. sc~ade, bij ontstentenis van afdoende objectleve gegevens, ex
aequo et bono moet worden geraamd op het
bedrag van 500 frank per nagemaakte
film",

(A.R. nr. P.97.0610.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1997 ge"':ezen door het Hofvan Beroep te Lmk;
Over het middel : schending van de artikelen 2 en 1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het
beschikkingsbeginsel krachtens hetwelk het
de rechter verboden is ambtshalve een geschil op te werpen dat geen verband houdt
met de openbare orde en, voor zover nodig, schending _van de artikelen 10 en 11
van de gecoordmeerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest, dat aileen op het hoger beroep van de eise~~s
sen uitspraak doet over hun burgerhjke
rechtsvordering, en na te hebben vastgesteld dat verweerders fout "de enige noodzakelijke oorzaak is van de schade, zoals zij
is geleden" door de eiseressen, de door de
eiseressen bij regelmatige conclusie ingestelde rechtsvordering tot schadevergoeding van 5.000 frank per door verweerder gekopieerde film verwerpt en aan elke
burgerlijke partij, houder van het auteursrecht ofverdeler van de betrokken film, aileen een schadeloosstelling van 500 frank
toekent per film die verweerder met het oog
op de verhuur ervan gekopieerd heeft zonder enige toestemming vanwege de houders van het auteursrecht (tenlastelegging van namaak, die is bewezen verklaard
in de door de eerste rechter toegekende opschorting van de uitspraak), op grond dat :
"zoals de eerste rechter erop wijst, de litigieuze activiteit van beklaagde slechts drie
maanden geduurd heeft en da!f. nog aileen in het beperkte kader van ZlJn werkmilieu plaatsgevonden heeft; dat b~klaagde
bovendien geen beroepsvervalser 1s en _dat
er dient te worden gewezen op het artlsanale en beperkte karakter v~ zij:r: on:'?"ettige handel; dat beklaagdes s1tuat1e blJg~
volg niet kan worden vergeleken met d1e
van echte beroepsvervalsers, die met adequate technische middelen een ware
namaakindustrie van films met de daaraan verbonden onwettige en omvangrijke
handel uitbouwen; dat, gelet op de omstandigheden van de zaak en de bo:-':enverm~~de
gegevens, die door de burgerhJ_ke partlJen
in het geheel van de door he:r: m hun conclusie uiteengezette overwegmgen geenszins weerlegd worden, de door de burger-

terwijl artikel 1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek en het daarin neerge_legde
beschikkingsbeginsel krachtens artlkel 2
van voornoemd Wetboek, op straffe van
schending van de artikelen 10 en 11 van de
gecoordineerde Grondwet_, va:r: toepassing zijn op de rechtsvordenng 41e de burgerlijke partij bij de strafrechter mstelt; artikel1138, 2', van het Ger~chtelijk Wetboek
en het in die bepalmg neergelegde
beschikkingsbeginsel van implicer~n dat de
rechter niet ambtshalve een geschil kan opwerpen dat geen verband houdt met de
openbare orde, en derhalve het door de burgerlijke partij gevorderde bedrag van de
schadevergoeding niet ambtshalve kan verminderen, wanneer dat bedrag door beklaagde niet wordt betwist; die betwisting ontbreekt, niet alleen wanneer
beklaagde conclusie neemt en daarin het
bedrag van de gevorderde schadevergoeding niet betwist, maar ook wanneer beklaagde geen conclusie neemt; de recht~r
zoniet, zonder objectieve gronden en m
strijd met de artikelen 10 en 11 van de g~
coordineerde Grondwet, de beklaagde d1e
geen conclusie neem.t, zou beguns~igen ten
nadele van degene die wel conclus1e neemt;
verweerder noch voor de eerste rechter
noch voor de appelrechter conclusie genamen heeft en bijgevolg de door de burgerlijke partijen gevorderde schadeverg?~
ding van 5.000 frank per wederrechtehJk
gekopieerde film niet betwistte, zodat het
arrest, nu het weigert het door de burgerlijke partijen gevorderde bedrag van 5.000
frank per wederrechtelijk gekopieerde film
toe te kennen een geschil opwerpt dat verweerder niet had opgeworpen en bijgevolg artikel 1138, 2', van het ~erechte
lijk Wetboek schendt, het daarm neergelegde en krachtens artikel 2 van voomoemd
Wetboek toepasselijke beschikkingsbeginsel
miskent (schending van die bepalingen en
miskenning van dat beginsel), alsook, voor
zover nodig, de artikelen 10 en 11 van de
gecoordineerde Grondwet schendt :

Overwegende dat het middel uitgaat van de veronderstelling dat verweerder het door de eiseressen gevorderde bedrag van de schadevergoeding
niet betwist heeft;
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Overwegende dat de eiseressen die
bewering aileen afleiden uit de omstandigheid dat verweerder noch voor
de eerste rechter noch voor het hofvan
beroep conclusie heeft genomen;
Overwegende dat, enerzijds, voor de
strafgerechten, de omstandigheid dat
een partij akkoord gaat met de vordering van een andere partij, niet kan
worden afgeleid uit het ontbreken van
een conclusie dienaangaande; dat, anderzijds, uit geen enkel stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerder zijn akkoord gegeven
heeft;
Dat het middel, nu het uitgaat van
een verkeerde veronderstelling, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof bijgevolg
niet ertoe gehouden is de in de toelichting van het middel subsidiair gestelde prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof te stellen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiseres in
de kosten van haar voorziening.
24 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.

Nr. 367
1e KAMER- 25 september 1997

1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 62- OVERTREDING- PROCES-VERBAAL- BEWIJS- BIJZONDERE BEWIJSWAARDE- GRENZEN.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE- WEGVERKEER - PROCES-VERBAAL - BIJZONDERE
BEWIJSWAARDE- GRENZEN.

1o en 2° De processen-verbaal, die door de
bevoegde ambtenaren of beambten van de
overheid zijn opgesteld, leveren, behou-
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dens het bewijs van het tegendeel, bewijs op van de materiele vaststellingen die
de verbalisant persoonlijk binnen de perken van zijn wettelijke opdracht heeft gedaan; de gevolgtrekkingen of vermoedens die de verbalisant uit die
vaststellingen afleidt en evenmin de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt, hebben niet die bijzondere
bewijswaarde (1). (Art. 62 Wegverkeerswet.)
(BOSSELAERS T. SCHEYLTJENS)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0279.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 19 december 1995 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 62
van de Wegverkeerswet, de processenverbaal, opgesteld door de ambtenaren of beambten van de overheid door
de regering aangesteld om toezicht te
houden op de uitvoering van de Wegverkeerswet, het bewijs van de daarin
vastgestelde overtredingen van die wet
en van de reglementen betreffende de
politie over het wegverkeer opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen;
Dat de bijzondere bewijswaarde van
die processen-verbaal enkel de door de
verbalisant persoonlijk, binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, gedane materiele vaststellingen betreft
en niet de deducties of vermoedens die
de verbalisant uit die vaststellingen
haalt en evenmin de inlichtingen die
hij buiten die vaststellingen krijgt;
(1) Vgl. Cass., 10 mart 1987,A.R. nr. 434 (A. C.,
1986-87, nr. 409), en 15 jan. 1992, A.R. nr. 9140
(ibid., 192-93, nr. 246).
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Overwegende dat het vonnis de stelling van eiseres dat verweerder dermate snel reed dat hij voor haar een
onvoorzienbare hindemis vormde, verwerpt met de reden dat verweerder
volgens de verbalisanten gelet op de
plaatsgesteldheid onmogelijk zo snel
kon rijden dat hij een remspoor van 42
meter achterliet;
Dat de appelrechters beslissen dat
die beoordeling geldt tot bewijs van het
tegendeel en aldus aan het betwiste
proces-verbaal een bewijswaarde hechten die het wettelijk niet heeft;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; 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
Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.
25 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Verbist.

Nr. 368

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- AFZONDERLIJKE AANSLAGEN- FUSIE. SPLITSING. OPSLORPING - MEERWAARDEN - INBRENGMEERWAARDE- BEGRIP -AARD.

3° INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- AFZONDERLIJKE AANSLAGEN- MEERWAARDEN- FUSIE. SPLITSING. OPSLORPING - INBRENGMEERWAARDE- BEGRIP.

4o INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- AFZONDERLIJKE AANSLAGEN- MEERWAARDEN- FUSIE. SPLITSING. OPSLORPING - INBRENGMEERWAARDE- BEGRIP.

1 o en 2° Door de opslorping van een vennootschap door een andere wordt de aard
van de inbrengmeerwaarde bij de opgeslorpte vennootschap niet gewijzigd (1).
[Art. 124, § 3, eerste lid, W.I.B. (1964)
(2).]

3o en 4° Art. 124, § 3, tweede lid, W.I.B.
(1964) heeft betrekking op de meerwaarden die bestonden bij de opgeslorpte
of gesplitste vennootschap v66r de opslorping of de splitsing en die bij haar vrijgesteld waren, en niet op meerwaarden
die door de opgeslorpte of gesplitste vennootschap zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de inbreng van haar maatschappelijk vermogen. [Art. 124, § 3,
tweede lid, W.I.B. (1964) (3).]
(LHOISTN.V
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

CAR. nr. F.96.0057.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Nr. 368
1e KAMER - 26 september 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE AANSLAGEN- MEERWAARDEN- FU.
SIE. SPLITSING. OPSLORPING - INBRENGMEERWAARDE- BEGRIP -AARD.

(1) Raadpl. Cass., 14 juni 1990, A.R. nr.
F.1000.F (A. C., 1989-90, nr. 595); M. DASSESSE, P.
MlNNE en R. FoRESTINI, Droit fiscal, 3e uitg., Brussel, 1995, blz. 596 e.v. en 706 e.v.
(2) Art. 124, § 3, eerste en tweede lid, W.I.B.
(1964) na de wijziging ervan bij wet 25 juni 1973;
raadpl. art. 212, 520 en 521 W.I.B. (1992).
(3) Zie noot 2.
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Over het middel : schending van de artikelen 34, § 1, 1·, 105, eerste en tweede lid,
en 124, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (coordinatie van 26 februari 1964), welke drie artikelen gewijzigd zijn bij de wet van 25 juni 1973, en,
voor zover nodig, van de artikelen 105, eerste en tweede lid, en 124, § 3, als gewijzigd bij de wet van 2 juli 1981,
doordat eiseres in haar conclusie in
hoofdzaak betoogt : 1. dat het maatschappelijk kapitaal van eiseres op de algemene
vergadering van 31 maart 1977, verhoogd
werd met de inbreng in natura van een gedeelte van het vermogen van de n.v. Ets
Leon Lhoist, die vooraf was ontbonden,
naar aanleiding van de splitsing ervan, en
met het gehele vermogen van de n.v.
Grand'Heid, die voorafwas ontbonden, naar
aanleiding van de opslorping ervan; dat zowel de goederen van de gesplitste vennootschap (Ets Leon Lhoist) als die van de opgeslorpte vennootschap (Grand'Heid) ingebracht werden tegen een hogere waarde
dan de netto-boekhoudkundige waarde die
zij in de onderscheiden vennootschappen
hadden, waardoor elke vennootschap een
inbrengmeerwaarde heeft verwezenlijkt;
dat het totale bedrag van die inbrengmeerwaarden 51.848.765 frank bedroeg; dat de
verhoging van het maatschappelijk kapitaal van eiseres ten belope van dat bedrag dus de tegenwaarde van die inbrengmeerwaarden vormde; dat de genoemde
splitsing en opslorping, met toepassing van
artikel 124, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) zijn geschied
met vrijstelling van de bijzondere aanslag in de vennootschapsbelasting; 2. dat
het maatschappelijk kapitaal van eiseres op
de algemene vergadering van 5 augustus
1981 teruggebracht werd tot 60.560.842
frank door aanzuivering van de in de balans opgenomen, overgedragen verliezen;
dat de vermindering van kapitaal ten belope van 41.036.640 frank werd aangerekend op het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat de tegenwaarde van de
voomoemde inbrengmeerwaarden vormde;
dat het hofvan beroep, om het beroep van
eiser op die conclusie te verwerpen, beslist dat door de genoemde kapitaalvermindering, de vroegere verliezen van ei-'
seres die op 31 december 1980 bestonden
en fiscaal aftrekbaar waren, teruggebracht
werden tot 41.036.640 frank, zodat die verliezen, ten belope van dat bedrag niet meer
aftrekbaar zijn van de belastbare winst van
eiseres voor het aanslagjaar 1985; dat het
hof die beslissing hierop grondt: l."dat het
aan het hof (van beroep) voorgelegde pro-
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bleem, als volgt kan worden omschreven :
n.a.v. een splitsing en een opslorping die in
1997 in haar voordeel plaatsvonden, verhoogt (eiseres) haar kapitaal en ontstaat er
aldus een inbrengmeerwaarde in vergelijking met de boekwaarde van de activa die
naar een ander vermogen overgaan; achteraf zuivert zij met dat kapitaal haar verliezen aan; is die verrichting belastbaar op
grond van artikel105 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964)?; dat het
standpunt van de directeur luidt als volgt :
gelet op het neutraliteitsbeginsel, vervat in
artikel124, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat overeenkomt met
het voomoemde artikel105, moet de meerwaarde worden geacht niet verwezenlijkt
maar louter uitgedrukt te zijn; hoewel ze
vrijgesteld was zolang ze onder de passiva geboekt bleef zonder een specifieke bestemming te krijgen, is zulks niet meer het
geval met het bedrag dat werd opgenomen ter aanzuivering van de verliezen, zodat belastinghe:ffing op dat bedrag verantwoord is; dat (eiseres) het volgende
standpunt inneemt : gelet op de vervreemdingen ten gevolge van de splitsing en de
opslorping, kan er niet langer sprake zijn
van een louter uitgedrukte meerwaarde,
maar wel van een verwezenlijkte meerwaarde, zodat deze geen vrijstelling kan
verliezen die hoe dan ook niet op die meerwaarde betrekking had, aangezien ze, wat
dat betreft, niet onder de toepassing viel
van artikel 105; 2. dat het dus erop aankomt na te gaan of de litigieuze meerwaarde in casu moet worden geacht uitgedrukt of verwezenlijkt te zijn; dat een
verwezenlijkte meerwaarde een meerwaarde is die tot uiting komt bij de vervreemding van een goed door verkoop, ruil
of inbreng in natura; dat een inbrengmeerwaarde in beginsel dus als een verwezenlijkte meerwaarde moet worden beschouwd; 3. (dat) ... artikel124, § 3, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) evenwel bepaalt dat de bij de opslorpende of de uit de splitsing ontstane
vennootschappen in aanmerking te nemen meerwaarden op de bij hen ingebrachte bestanddelen bepaald worden alsof
de fusie of de splitsing niet hadden plaatsgevonden (en dat) het tweede lid van die
paragraaf in dezelfde zin opgevat moet worden; (dat) bijgevolg ... het standpunt van
(eiseres), namelijk dat de meerwaarde verwezenlijkt is door vervreemding van goederen, in casu voor de belastingen indruist
tegen het bepaalde in artikel 124, § 3, dat
uitdrukkelijk bepaalt dat de toestand van
de gesplitste of opgeslorpte rechtspersoon
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voor het stelsel van de meerwaarden op fictieve wijze blijft bestaan zodat, voor de belastingen, de stelling dat er een overdracht
van goederen naar een derde heeft plaatsgevonden waardoor een meerwaarde verwezenlijkt werd, niet kan worden aangenomen; (dat) integendeel (. .. ), gelet op het
feit dat een toestand die dagtekent van v66r
de fusie of splitsing op fictieve wijze blijft
bestaan voor de belasting op de de meerwaarden, met inbegrip van de latente meerwaarden, die geacht worden niet gewijzigd te zijn, de litigieuze meerwaarde in die
context geacht moet worden te zijn uitgedrukt in het kader van de voornoemde
kapitaalverhoging waarbij de inbreng van
goederen met een lagere boekwaarde werd
vergoed met maatschappelijke deelbewijzen; dat, zelfs als het feit dat onder de
passiva geen afzonderlijke post werd geboekt- wat door (eiseres) is onderstreept
- vroeger geen beletsel voor de vrijstelling vormde, aangezien- zoals (eiseres)
zelf in haar conclusie toegeeft - de vrijgestelde meerwaarden krachtens artikel
105 in het kapitaal kunnen worden opgenomen, die voortaan uitgedrukte meerwaarde niet meer wordt vrijgesteld wanneer ze gediend heeft om de verliezen met
voornoemd kapitaal aan te zuiveren; (. .. )
dat, wanneer volgens (eiseres) de meerwaarde niet was uitgedrukt door de gesplitste of opgeslorpte vennootschappen en
zij enkel de inbrengwaarde in haar rekeningen heeft overgeschreven, zonder dat er
sprake kon zijn van een bij haar uitgedrukte meerwaarde, zij daardoor het hof
(van beroep) verzoekt om, bij de belasting van de meerwaarden, een onderscheid
te maken tussen de toestand in de onderscheiden vennootschappen v66r en na de fusie, terwijl de wetgever uitdrukkelijk en
met een bedoeling die overigens niet wezenlijk nadelig is voor de belangen van de
belastingplichtigen, heeft gewild dat zodanig onderscheid voor de belastingen niet
wordt gemaakt; dat de in casu aanvaarde
oplossing noodzakelijk is, ongeacht de door
(eiseres) aangevoerde rechtspraak waarin
een verwezenlijking van een meerwaarde
door een opgeslorpte vennootschap werd
vastgesteld, wat in casu niet het geval is,
waardoor de overwegingen van (eiseres)
m.b.t. de gewone ofbijzondere aanslag in
de vennootschapsbelasting betreffende dergelijke verwezenlijkte meerwaarden, eveneens niet terzake dienend zijn",

terwijl, eerste onderdeel, ingeval de
vereffeningsbonus van de opgeslorpte vennootschap of van de gesplitste vennootschap, conform artikel124, § 1, van het
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voornoemde wetboek, worden vrijgesteld
van de, bij artikel 118 van dat wetboek bepaalde, bijzondere aanslag in de
vennootschapsbelasting, artikel124, § 3, de
opslorpende vennootschappen aan twee regels inzake meerwaarden onderwerpt; A.
krachtens artikell24, § 3, eerste lid, "de bij
de opslorpende (. .. ) vennootschappen in
aanmerking te nemen (. .. ) meerwaarden op
de bij hen ingebrachte bestanddelen bepaald worden alsof de fusie (of) de splitsing niet hadden plaatsgevonden"; die bepaling verband houdt met de vaststelling
van het bedrag van de meerwaarde die de
opslorpende vennootschap, na de opslorping, zou verwezenlijken, op de bestanddelen die bij haar zijn ingebracht naar aanleiding van de opslorping of de splitsing; zij,
in afwijking van het gemeen recht, bepaalt dat genoemd bedrag zal worden vastgesteld op grond van de belastingwaarde
van die bestanddelen bij de opgeslorpte of
gesplitste vennootschap en niet in verhouding tot de waarde die voornoemde bestanddelen krijgen door de inbreng in de
opslorpende vennootschap, welke waarde
hoger is wanneer de opgeslorpte of gesplitste vennootschap een inbrengmeerwaarde
heeft verwezenlijkt naar aanleiding van de
opslorping of de splitsing; die regel in dat
geval een voldoende waarborg vormt voor
de door de wetgever gewilde fiscale neutraliteit van de opslorping of splitsing; het
eerste lid geen enkel verband houdt met de
aard van de inbrengmeerwaarde bij de opgeslorpte of gesplitste vennootschap; de bewoordingen van dat eerste lid uitsluiten dat
de meerwaarde die door de opgeslorpte of
gesplitste vennootschap verwezenlijkt wordt
naar aanleiding van de, naargelang van het
geval, gedeeltelijke ofvolledige inbreng van
haar maatschappelijk vermogen op fictieve wijze gelijkgesteld wordt met een uitgedrukte doch niet verwezenlijkte meerwaarde; B. de artikelen 34 tot 38 en 105,
krachtens artikel124, § 3, tweede lid, "van
toepassing blijven op de .... meerwaarden en
reserves die bij (de opgeslorpte of gesplitste vennootschap) bestonden, voor zover die
bestanddelen worden teruggevonden in de
activa van de opslorpende (. .. ) vennootschappen en deze laatste de voorwaarden
voor het behouden van de vrijstelling van
(. .. ) meerwaarden naleven"; die bepaling betrekking heeft op de verwezenlijkte of uitgedrukte meerwaarden die bij de opgeslorpte of gesplitste vennootschap bestonden en, bij die vennootschap, met
toepassing van de artikelen 34 tot 38 en
105, vrijgesteld waren; indien de opgeslorpte vennootschap, v66r de opslorping,
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een meerwaarde op een ander hestanddee! van de activa dan grondstoffen, producten of koopwaren heeft uitgedrukt, en
indien die uitgedrukte meerwaarde bij die
vennootschap vrijgesteld is met toepassing van artikel 34, § 1, r, op voorwaarde
dat zij, conform artikel105, op een afzonderlijke rekening van het passief geboekt
is en blijft (revaloriseringsmeerwaarde, die
eventueel in het kapitaal is opgenomen) de
voornoemde artikelen 34, § 1, 1°, en 105
toepasselijk blijven op de opslorpende vennootschap, en de door de opgeslorpte vennootschap uitgedrukte meerwaarde bij haar
vrijgesteld zal blijven zolang die meerwaarde geboekt zal blijven op een, van de
beschikbare reserves te onderscheiden rekening van het passief van die vennootschap (meer bepaald onder de rekening "kapitaal"), maar belastbaar zal worden
wanneer die voorwaarde bij die vennootschap niet !anger wordt nageleefd (bijvoorbeeld, naar aanleiding van een kapitaalvermindering die wordt aangerekend op het
gedeelte van het kapitaal dat overeenstemt met die uitgedrukte meerwaarde), C.
de inbrengmeerwaarde die door de opgeslorpte vennootschap of de gesplitste vennootschap verwezenlijkt is naar aanleiding van de opslorping of van de fusie, op
zichzelf, zoals door het arrest wordt toegegeven, een meerwaarde vormt die naar
aanleiding van een vervreemding is verwezenlijkt; dat die meerwaarde, krachtens de artikelen 34 tot 39 en 105 van het
wetboek (in tegenstelling tot het sub B bedoelde geval), niet vrijgesteld is van de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting;
artikel 124, § 3, tweede lid, derhalve niet
van toepassing is op die inbrengmeerwaarde; het arrest derhalve, nu het
beslist dat, krachtens artikel 124, § 3, eerste en tweede lid, de inbrengmeerwaarden
die in casu door de opgeslorpte vennootschap en door de gesplitste vennootschap
zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de
opslorping en de splitsing van 1977, op :fictieve wijze moeten worden geacht uitgedrukte (maar niet verwezenlijkte meerwaarden) te zijn "in het kader van de
verhoging van het kapitaal van (eiseres)" en
daaruit aileidt dat die meerwaarden bij eiseres vrijgesteld zouden zijn op voorwaarde
dat ze, conform artikel105, op een afzonderlijke rekening van het passief geboekt
zouden blijven (in casu de rekening "kapitaal"), artikel124, § 3, eerste en tweede lid,
en artikel 105 van voornoemd wetboek
schendt;
tweede onderdeel, ook al zou worden aangenomen dat de meerwaarde die door de
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opgeslorpte vennootschap of door de gesplitste vennootschap wordt verwezenlijkt naar aanleiding van de inbreng van,
naargelang van het geval, het gehele of een
gedeelte van het maatschappelijk vermogen naar aanleiding van een opslorping of
van een splitsing die krachtens artikel124,
§ 1, van dat wetboek is vrijgesteld - quod
non - door de belastingswet op :fictieve
wijze wordt gelijkgesteld met een "uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarde", daaruit dan nog niet zou volgen
dat die meerwaarde, welke geacht wordt aileen maar uitgedrukt te zijn, krachtens artikel34, § 1, r, vrijgesteld zou zijn van de
gewone aanslag; die bepaling immers de
uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden slechts vrijstelt wanneer ze geen
betrekking hebben op "grondstoffen, producten ofkoopwaren"; het mogelijk is dat
de inbreng van het gehele maatschappelijk vermogen van een opgeslorpte vennootschap of van een gedeelte van het
maatschappelijk vermogen van een gesplitste vennootschap "grondstoffen, producten ofkoopwaren" omvat zodat de inbrengmeerwaarde die de opgeslorpte of gesplitste
vennootschap heeft gemaakt, althans ten
dele, betrekking kan hebben op dergelijke bestanddelen van de activa; het arrest bijgevolg de beslissing volgens welke
de litigieuze inbrengmeerwaarden, in de
veronderstelling dat ze wettelijk gelijkgesteld zijn met "uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden", bij de opgeslorpte vennootschap en de gesplitste
vennootschap, vervolgens bij eiseres, onder de bij artikel105 bepaalde voorwaarde,
vrijgesteld waren van de gewone aanslag in
de vennootschapsbelasting, niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 34, § 1, 1°, en 105 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964)):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het arrest, eiseres in
1977, haar kapitaal verhoogd heeft
naar aanleiding van een splitsing en
een opslorping en dat daaruit een
inbrengmeerwaarde is ontstaan ten
belope van het verschil tussen de
waarde van de inbreng van de goederen in eiseres en de boekwaarde van
die goederen in de rekeningen van de
opgeslorpte en gesplitste vennootschappen;
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Overwegende dat het arrest vermeldt "dat een verwezenlijkte meerwaarde die is welke tot uiting komt bij
de vervreemding van een goed door
verkoop, ruil ofinbreng in natura; dat
een inbrengmeerwaarde in beginsel
dus als een verwezenlijkte meerwaarde moet worden beschouwd"; dat
het evenwel op grand van artikel 124,
§ 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) beslist dat, in
het geval van een vrijgestelde opslorping of splitsing, de door de opgeslorpte vennootschap of de gesplitste
vennootschap verwezenlijkte meerwaarde fictief moet worden geacht een
uitgedrukte maar niet verwezenlijkte
meerwaarde te zijn; dat het daaruit afleidt dat die meerwaarde, onder de bij
artikel 105 van dat wetboek gestelde
voorwaarden, bij de opslorpende vennootschap wordt vrijgesteld;
Overwegende dat krachtens artikel124, § 3, eerste en tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het bestond ten
tijde van de feiten, in de gevallen als
bedoeld in de § § 1 en 2, enerzijds, de
bij de opslorpende of uit de fusie, de
splitsing of de omvorming ontstane
vennootschappen in aanmerking te nemen afschrijvingen, minderwaarden of
meerwaarden op de bij hen ingebrachte bestanddelen, evenals het
maatschappelijk kapitaal dat in aanmerking komt bij latere verdeling van
het maatschappelijk vermogen van die
vennootschappen, bepaald worden
alsof de fusie, de splitsing of de omvorming niet had plaatsgevonden en,
anderzijds, het bepaalde in de artikelen 23, 1·, 34 tot 38, 105, 106 en 169,
3·, van toepassing blijft op de provisies, meerwaarden en reserves die bij
de gefusioneerde, gesplitste of omgevormde vennootschappen bestonden,
voor zover die bestanddelen worden teruggevonden in de activa van de opslorpende of uit de fusie, de splitsing
of de omvorming ontstane vennootschappen en deze laatste de voorwaarden voor het behouden van de vrijstelling van provisies of meerwaarden
naleven;
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Dat, enerzijds, artikel 124, § 3, eerste lid, betrekking heeft op de vaststelling van de bij de opslorpende vennootschap ontstane meerwaarden op
de bij haar ingebrachte bestanddelen, maar de aard van de inbrengmeerwaarde bij de opgeslorpte vennootschap niet wijzigt;
Dat, anderzijds, artikel 124, § 3,
tweede lid, betrekking heeft op de
meerwaarden die v66r de opslorping of
de splitsing bestonden bij de opgeslorpte of gesplitste vennootschap en
die bij haar vrijgesteld waren, en niet
op de meerwaarden die door de opgeslorpte of gesplitste vennootschap zijn
verwezenlijkt naar aanleiding van de
inbreng van haar maatschappelijk vermogen;
Dat het arrest, nu het beslist dat de
litigieuze meerwaarde als een uitgedrukte, maar niet verwezenlijkte,
meerwaarde moet worden beschouwd
"in het kader van de voornoemde
kapitaalverhoging", en nu het daaruit afleidt dat "die, voortaan uitgedrukte, meerwaarde niet langer vrijgesteld is wanneer ze gebruikt werd
om verliezen aan te zuiveren door
voornoemd kapitaal te verminderen",
de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
26 september 1997 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

-------~
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2o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN

ning, krachtens artikel 388 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ter griffie van het hof van beroep
worden afgegeven binnen een termijn
van drie maanden, te rekenen van de
kennisgeving van het arrest door de
griffie aan de in bedoeld arrest opgegeven woonplaats gedaan, een en ander op straffe van verval.

- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- DUUR
- INKOMSTENBELASTINGEN- BESTREDEN
ARREST- KENNISGEVING.

Overwegende dat het arrest op 23
september 1996 aan eiser ter kennis is
gebracht;

1o en 2° Te laat ingesteld en bijgevolg niet
ontvankelijk is het cassatieberoep tegen
een arrest inzake directe belastingen,
wanneer meer dan drie maanden zijn verstreken na de kennisgeving van dat arrest (1). [Art. 388, W.I.B. (1992).]

Dat de op 7 maart 1997 ter griffie
neergelegde voorziening niet ontvankelijk is;

1e KAMER- 26 september 1997

1o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN- DUURBESTREDEN ARREST - KENNISGEVING.

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

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0036.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat het verzoekschrift,
dat vooraf aan de verweerder werd betekend, en het exploot van beteke-

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 september 1997 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. B.
Roland, Charleroi; De Bruyn.

Nr. 370
1e KAMER- 26 september 1997

(1) Cass., 13 okt. 1977 (A. C., 1978, 204); raadpl.
Cass., 6 okt. 1983, A.R. nr. F.592.F (ibid., 198384, nr. 74); K.B, 14 sept. 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie der Posterijen en houdende maatregelen
aangaande deze Regie, B.S., 1 okt. 1992, 2e uitg.,
blz. 21115 e.v., inzonderheid blz. 21139; K.B. 10
jan. 1997 houdende goedkeuring van het tweede
beheerscontract gesloten tussen De Post en de
Staat, B.S., 5 maart 1997, blz. 4573 e.v., inzonderheid blz. 4579 (laatstgenoemd K.B. heeft uitwerking met ingang van 1 jan. 1997). De kennisgeving van het bestreden arrest die inzake
directe belastingen de termijn om cassatieberoep
in te stellen, doet lopen, geschiedt weliswaar door
het aanbieden van de aangetekende brief aan de
woonplaats van de partij aan wie de kennisgeving moet worden gedaan. Op iedere plaats van
het Belgische grondgebied wordt een ter post aangetekende brief in de regel evenwel aangeboden de dag na de verzending ervan. In casu bleek
uit de stukken waarop het Hofvermocht acht te
slaan, p.iet het tegendeel.

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

2° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE ONTHEFFING
OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSINGEN- SOCIALE WONINGEN- ONROERENDE
VOORHEFFING- BELASTINGTARIEF- VERMINDERING- BEOORDELING - VERGISSING.

1o De materiele vergissing waarvoor de di-

recteur der belastingen buiten de
bezwaartermijn bepaald bij artikel 272
W.I.B. (1964) ontheffing mag verlenen, is
een feitelijke vergissing als gevolg van een
misvatting omtrent materiele gegevens bij

-----
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ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist (1). [Art. 277, § 1,
W.I.B. (1964); art. 376, § 1, W.I.B. (1992)
(2).]

2° Het feit dat het belastingbestuur het nor-

male tarief van de onroerende voorheffing i.p.v. het verminderde tariefvoor als
sociale woningen verhuurde eigendommen heeft toegepast, is geen materiele vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald
bij art. 272 WI.B. (1964), ontheffing van
de overbelastingen mag verlenen, wanneer die toepassing volgt uit het feit dat
de belastingplichtige of de belastingambtenaar het toe te pas sen tarief in
rechte of in feite verkeerd heeft beoordeeld (3). [Art. 277, § 1, W.I.B. (1964) (4);
art. 376, § 1, W.I.B. (1992) (5).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. NOTRE MAISON C.V.B.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0044.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden @.Trest, op 6 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
(1) Cass., 20 juni 1991, A.R. nr. F.1104.F (A. C.,
1990-91, nr. 547); 23 juni 1997, A.R. nr.
F.96.0122.F, supra, nr. 292.
(2) Raadpl. ook art. 371 W.I.B. (1992).
(3) Raadpl. Cass., 16 maart 1973 (A.C., 1973,
702); C. CARDYN, H.R. DEPRET en M. LoocKX, Procedure fiscale contentieuse, 3e uitg., dl. 2, Brussel, 1992, nrs. 62 tot 64, inzonderheid blz. 82, 84
en 85; 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. 289 en 290.
In casu, volgde uit de motieven van het bestreden arrest, die in het onderhavige arrest van het
Hof zijn weergegeven, dat zij een noodzakelijke
beoordeling in rechte en in feite impliceerden door
de belastingambtenaar van het toe te passen tarief en dat de door hem begane vergissing niet het
gevolg was van een loutere misvatting omtrent
materiele gegevens.
(4) Raadpl. ook art. 159, tweede lid, W.I.B.
(1964).
(5) Raadpl. ook artt. 255, tweede lid, en 371
W.I.B. (1992).
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Over het middel : schending van artikel 277, § 1, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964),
doordat het arrest beslist dat "het bestuur, door het normale tarief van de onroerende voorheffing i.p.v. de verminderde
tarief voor sociale woningen toe te passen, zonder voorafbij het kadaster inlichtingen te hebben ingewonnen over de aard
van de desbetre:ffende gebouwen, hoewel zij
wegens de benaming van de belastingplichtige dat had moeten doen, een materiele
vergissing heeft begaan in de zin van artikel 277 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ( ... ) die geen verband houdt met de beoordeling in rechte
van de belastbaarheid; dat de administratie zich immers beperkt heeft tot de bepaling van de belastbare grondslag, terwijl uit
de gegevens van de zaak waarover zij bij de
inkohiering beschikte, bleek dat toepassing diende te worden gemaakt van het verminderde tariefwaarop (verweerster) wegens haar benaming recht had en dat de
belastingambtenaar van dat gegeven ongetwijfeld op de hoogte was,
terwijl, krachtens artikel 277, § 1, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat een bepaling van openbare orde is en op beperkende wijze moet
worden gei:nterpreteerd, de ontheffing van
de overbelastingen aileen 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
bij artikel 272 van dat wetboek bepaalde
wettelijke termijn; het Hof van Cas satie de
materiele vergissing steeds heeft omschreven als een feitelijke vergissing die voiledig buiten het verstand of de wil om gebeurt van de gene die ze begaat of niet toe
te schrijven is aan enige vorm van beoordeling van degene die de vergissing begaat, zoals reken- of schrij:ffouten 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 grandslag; uit artikel 159, tweede lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) blijkt dat de onroerende voorheffing verlaagd wordt tot 0,8 pet. van het kadastraal inkomen ( ... ) voor eigendommen
die als sociale woningen worden verhuurd
en toebehoren aan openbare centra voor
maatschappelijk welzijn enz.; de belastingambtenaar, in strijd met wat het arrest
aanvoert, niet kan volstaan met de vaststelling dat de belastingplichtige de c.v.
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Clair Logis is om daaruit af te leiden dat de
hem toebehorende eigendommen noodzakelijkerwijs aile als sociale woningen worden verhuurd; het hofvan beroep, nu dit
het bestuur verwijt dat zij bij het kadaster geen inlichtingen heeft ingewonnen over
de aard van die goederen, zelf toegeeft dat
de belastingambtenaar geen gewone materiele vergissing, zoals hierboven omschreven, heeft begaan, en bijgevolg artikel277,
§ 1, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) schendt:
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Overwegende dat de materiele vergissing, in de zin van artikel 277, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), een feitelijke vergissing is als gevolg van een misvatting omtrent materiele gegevens bij
ontstentenis waarvan de belasting
wettelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het bestuur, door het normale tarief van de onroerende voorheffing
i.p.v. het verminderde tariefvoor sociale woningen toe te passen, een materiele vergissing heeft begaan, op
grond dat "uit de gegevens van de
zaak waarover ze bij de inkohiering
beschikte, bleek dat toepassing diende
gemaakt van het verminderde tarief
waarop (verweerster) ingevolge haar
benaming recht had, en dat de
belastingambtenaar van dat gegeven
ongetwijfeld op de hoogte was";
Overwegende dat het hof van beroep, nu het beslist dat de heffing op
een materiele vergissing berustte,
voornoemd artikel 277, § 1, schendt;
Dat het middel gegrond is;

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR-

Om die redenen, vernietigt het bestreden: arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
26 september 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.

3e KAMER- 29 september 1997
1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFENBELASTINGVERROGINGEN - VOORZIENING
VOOR RET ROF VAN BEROEP- ROF VAN BEROEP- BEVOEGDREDEN.

ZIENING VOOR RET ROF VAN BEROEP- ROF
VAN BEROEP BEVOEGDREDEN BELASTINGVERHOGINGEN.

1 o en 2° Het hof van beroep, dat kennis-

neemt van een beroep tegen de beslissing waarbij de belastingdirecteur
belastingverhogingen oplegt, is alleen bevoegd om uitspraak te doen over de wettigheid van die verhogingen en over de
omschrijving van de door de belastingplichtige begane overtreding; het is niet
bevoegd om uitspraak te doen over de opportuniteit van die belastingverhoging en
ook niet, in het belang van de
belastingplichtige-eiser, over het bedrag
ervan, door ter beoordeling daarvan feitelijke gegevens in aanmerking te nemen (1). [Artt. 278 en 334 W.I.B. (1964)
(2); art. 238bis K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B. (1964); artt. 377
en 444 W.I.B. (1992); art. 225 K.B. 27
aug. 1993 tot uitvoering van het W.I.B.
(1992).]
(BELGISCRE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. LEGRAIN)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 278 en 334 van het
(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1997, I,
371).
(2) Art. 334 W.I.B. (1964), na de wijziging ervan bij art. 46 wet 8 aug. 1980.
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Wetboek van de Inkomstenbelastingen (afgekort : WIB64), laatstgenoemd artikel gewijzigd bij artikel46 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire
voorstellen 1979-1980, en van artikel238bis
van het koninklijk besluit van 4 maart
1965 tot uitvoering van het WIB64 (afgekort : KB/WIB64),
doordat het arrest, bij de uitspraak over
een beroep tegen de belastingverhogingen
van 30 pet. en 100 pet. die de administratie voor de aanslagjaren 1983 en 1985 heeft
opgelegd wegens de door verweerder respectievelijk begane vierde en zesde overtreding van dezelfde aard, vaststelt dat "(eiser), gelet op de persoonlijke nalatigheid
van (verweerder), voornoemde straffen wettig heeft toegepast", maar overweegt "dat
het hof (van beroep) evenwel ook bevoegd
is om uitspraak te doen over de opportuniteit en, in het belang van de belastingplichtige, over het bedrag van die straffen", en beslist dat "de belastingverhoging
van 30 pet. betreffende de inkomsten van
het aanslagjaar 1993 weliswaar juist is geraamd, maar uit de gegevens van de zaak
blijkt dat de belastingverhoging van 100
pet. voor het aanslagjaar 1985 buitensporig is en moet worden teruggebracht tot 40
pet., aangezien (verweerder) uiteindelijk, zij
het laattijdig, zijn belastbare nettowinst
heeft aangegeven, en die winst, na controle, juist is bevonden",
terwijl, luidens artikel334 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964),
"een belastingverhoging bepaald (wordt)
naar gelang van de aard en de ernst van de
overtreding, volgens een schaal waarvan de
trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 10 pet. tot 200 pet. van
de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, (met
dien verstande dat) bij ontstentenis van
kwade trouw afgezien kan worden van het
minimum van 10 pet. belastingverhoging";
uit de parlementaire voorbereiding van de
wet van 8 augustus 1980, waarvan artikel 46 het oude artikel 334 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
wijzigt, blijkt dat de wetgever, door een
wettelijk bepaalde en door de Koning vastgestelde schaal van overtredingen dwingend te maken, niet aileen heeft gewild dat
de belastingverhogingen door de belastingambtenaren op een meer strikte en uniforme wijze zouden worden toegepast dan
voorheen het geval was toen de administratie de officieuze schaal van de praktijk hanteerde, maar ook dat de gewestelijke directeur van de directe belastingen,
wanneer hij uitspraak doet over een op

Nr. 371

grond van artikel 267 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) ingediend
bezwaarschrift, ofhet hofvan beroep, wanneer het kennisneemt van een op grond van
artikel 278 van voornoemd Wetboek ingesteld beroep, niet langer, zoals in het verleden, de bevoegdheid zouden hebben om de
opportuniteit van de verhoging en het bedrag ervan te beoordelen, maar, integendeel, voortaan alleen de overtreding zouden kunnen omschrijven aan de hand van
de door de Koning vastgestelde schaal van
belastingverhogingen; artikel 238bis, KB/
WIB64, dat de schaal van de te dezen toepasselijke verhogingen bevat, voor de zesde
overtreding van dezelfde aard wel degelijk een verhoging van 100 pet. voorschrijft,
wat het hof van beroep overigens niet betwist, zodat het te dezen niet wettig, zonder de aan dat Hofbij artikel278, WIB64,
toegekende bevoegdheden te overschrijden en zonder de artikelen 334, WIB64, en
238bis, KB/WIB64 te schenden, heeft kunnen beslissen dat de belastingverhoging, die
aan verweerder wegens de door hem begane zesde overtreding van dezelfde aard
moet worden opgelegd voor het aanslagjaar 1985, moet worden teruggebracht tot
40 pet., d.i. een percentage dat niet voorkomt in de door de Koning vastgestelde
schaal van belastingverhogingen :

Overwegende dat artikel 334, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat
bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, de op het
niet aangegeven inkomstengedeelte
verschuldigde belastingen vermeerderd worden met een belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de
overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 10 pet.
tot 200 pet. van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen; dat de schaal van
de belastingverhogingen die toepasselijk zijn bij niet-aangifte, is vastgesteld bij artikel 238bis van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot
uitvoering van voornoemd Wetboek;
Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 augustus 1980,
waarbij artikel 334 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964) is
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gewijzigd, hlijkt dat het hofvan beroep, wanneer het kennisneemt van
een beroep tegen de beslissing van de
belastingdireeteur, alleen bevoegd is
om uitspraak te doen over de wettigheid van de door de administratie opgelegde belastingverhogingen en over
de omsehrijving van de door de belastingpliehtige begane overtreding;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de administratie "voomoemde
straffen wettig heeft toegepast", maar
beslist dat de belastingverhoging van
100 pet. voor het aanslagjaar 1985
"buitensporig is en moet worden teruggebraeht tot 40 pet.";
Dat, in zoverre, het arrest de in het
middel aangegeven wettelijke en verordenende bepalingen sehendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de voor het aanslagjaar 1985 opgelegde belastingverhoging, de ontheffing van de
litigieuze aanslag beveelt tot beloop
van het versehuldigde bedrag en over
de kosten uitspraak doet; 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 feitenreehter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
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GEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFENBELASTINGVERHOGING- TERUGBETALINGMORATOIRE INTERESTEN.

2° INTERESTEN -

MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN -AANSLAGPROCEDURE- BELASTINGVERHOGING- TERUGBETALING.

1o en 2° Wanneer de krachtens art. 334

W.I.B. (1964) verschuldigde belastingverhoging bij niet-aangifte of bij onvolledige of onjuiste aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een
bezwaarschrift, kan die terugbetaling ingevolge art. 308, eerste lid, W.I.B. (1964),
niet leiden tot toekenning van moratoire
interest (1). [Artt. 308, eerste lid, en 334
W.I.B. (1964); artt_ 418, eerste lid, en 444
W.I.B. (1992).]
(BELGISCHE STAAT - MIN V FINANCIEN
T. PEZZOTTI)

ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 308 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (W.I.B_),

doordat het arrest voor recht zegt dat,
"nude belasting m.b.t. dat aanslagjaar
(1987) hoofdzakelijk gegrond is op artikel
247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, maar niet op betwistbare aan29 september 1997- 3e kamer- Voor- kopen van "zwarte" bloem die lagere cijfers opleverden dan die welke in
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk- aanmerking genomen zijn, de door het beluidende conclusie van de h. Leclercq, ' stuur op die grondslag (namelijk 50 pet.)
toegepaste verhogingen in casu niet geadvocaat-generaal.
handhaafd hoeven te worden" en het beroep gegrond verklaart "m.b.t. de verhogingen voor het aanslagjaar 1987, die de
Belgische Staat samen met de moratoriuminteresten moet terugbetalen aan (verweerder)",
Nr. 372
terwijl artikel 308 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen bepaalt dat "bij
3e KAMER - 29 september 1997
1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGIN-

(1) Cass., 8jan. 1993, A.R. nr. F.1992.N (A. C.,
1993, nr. 15).
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terugbetaling van belastingen moratoriuminteresten worden toegekend tegen een rentevoet van 0,8 pet. per kalendermaand"; de
belastingverhoging weliswaar wordt berekend op grond van de door een belastingplichtige ontdoken belasting, maar geen
echte belasting is; die verhoging een louter administratieve strafbepaling is met het
karakter van een strafmaatregel en bedoeld is om de juiste inning te waarborgen van de in artikel 1 van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen omschreven belastingen; het hof derhalve, nu het de
Belgische Staat veroordeelt om aan verweerder de verhoging terug te betalen samen met de moratoriuminteresten, artikel 308 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen schendt :

Overwegende dat moratoriuminteresten krachtens artikel 308 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) worden toegekend bij terugbetaling van belastingen;
Overwegende dat de krachtens artikel 334 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) verschuldigde belastingverhoging bij nietaangifte of in geval van onvolledige of
onjuiste aangifte geen belasting is in
de zin van artikel 308 van dat Wethoek;
Overwegende dat het arrest, nu het
moratoriuminteresten toekent bij de
terugbetaling van een dergelijke
belastingverhoging, artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt tot betaling van moratoriuminteresten bij de terugbetaling van de
verhogingen m.b.t. het aanslagjaar
1987 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 aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.

Nr. 373

29 september 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. F.
Smeets en H. Vandebergh, Hasselt.

Nr. 373
3e KAMER - 29 september 1997
1° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN -ALGEMEEN- CONCLUSIES- GEEN
ANTWOORD
GROND VAN
NIETONTVANKELIJKHEID- NIEUW MIDDEL- ONLOSMAKELIJKE TOETSING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
OP CONCLUSIE
BELASTINGZAKEN- VERWEER- GEEN ANTWOORD.

1o Toetsing

van de grand van nietontvankelijkheid opgeworpen tegen een
middel en volgens welke dat middel
nieuw is, vergt onlosmakelijk toetsing van
het middel zelf wanneer dat een schending van art. 149 Gee. Gw. (1994) wegens het niet-antwoorden op de conclusie van eiser aanvoert (1).

2° Niet regelmatig met redenen omkleed is
het arrest dat niet antwoordt op een in de
conclusie voorgedragen verweer (2). (Art.
249 Gee. Gw.)
(FALCIGLIA
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0096.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het vroegere artikel 242 van
(1) Raadpl. Cass., 30 mei 1994, A.R. nr.
C.93.0443.N (A.C., 1994, nr. 272).
(2) Cass., 17 okt. 1967 (A.C., 1968, 249).
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het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel182, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, miskenning van het algemeen beginsel van de
specialiteit en schending van artikel 149
van de Grondwet,
doordat het hofvan beroep de grief van
eiseres tegen de wettigheid van de douanecontrole niet gegrond verklaart op grond
van de loutere vaststelling dat uit de overgelegde stukken bleek dat die controle aan
de Belgisch-Luxemburgse grens had plaatsgehad,
terwijl volgens artikel 242 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen elke
ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur,
regelmatig belast met een controle of een
onderzoek in verband met de toepassing
van een bepaalde belasting bij een natuurlijke of rechtspersoon, van rechtswege gemachtigd is alle inlichtingen te nemen, op
te zoeken of in te zamelen welke de juiste
heffing van alle door deze persoon verschuldigde andere belastingen kunnen verzekeren; een ambtenaar van douane en accijnzen, regelmatig belast met een controle of
een onderzoek in verband met de toepassing van de douanewetgeving, krachtens
die uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheid, gemachtigd is om bij zo'n controle, met de aan de douanewetgeving eigen opsporingsmiddelen, alle inlichtingen
te verzamelen welke de juiste hefting van
de door de gecontroleerde persoon verschuldigde directe belastingen kunnen verzekeren; de douaneambtenaren, krachtens artikel182, § 1, van de algemene wet inzake
douane en accijnzen, bevoegd zijn, mits
voorzien van hun aanstellingsbewijs, te
allen tijde, zo buiten als binnen hun standplaats, en zowel bij dag als bij nacht, alle
schepen en vaartuigen, en rij- en voertuigen of andere middelen tot vervoer, welke
zij zien of vermoeden be laden te we zen,
mitsgaders alle gedragen wordende goederen en tevens alle personen, welke men
verdenkt goederen met zich te voeren, te visiteren, en te onderzoeken of ook enige invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer plaats
hebben, strijdig met de wetten; een ambtenaar van douane en accijnzen bijgevolg
ter plaatse slechts voertuigen mag controleren of personen fouilleren, wanneer hij
vermoedt of kan vermoeden dat goederen
worden vervoerd; in casu, zoals (eiseres) in
haar conclusie aanvoerde met verwijzing
naar het arrest van het Hof van 23 april
1993, uit geen enkel stuk bleek dat er een
vermoeden bestond dat met het voertuig
waarin (eiseres) zat, goederen werden vervoerd; het arrest derhalve de voren-
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vermelde bepalingen schendt en bovendien niet antwoordt op de conclusie die
(eiseres) m.b.t. dat punt heeft neergelegd :

Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid
volgens hetwelk het middel nieuw is;
Overwegende dat, in zoverre de
grond van niet-ontvankelijkheid de op
de schending van artikel 149 van de
Grondwet gegronde grief betreft, de
toetsing ervan onlosmakelijk toetsing vergt van het middel;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid in dat opzicht niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest weliswaar preciseert dat de controle aan de
grens heeft plaatsgehad, maar met
geen enkele overweging antwoordt op
de conclusie van eiseres ten betoge dat
"uit geen enkel stuk van het dossier
blijkt dat er een vermoeden bestond
dat met het voertuig (. .. ) goederen werden vervoerd";
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
29 september 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden -Andersluidende conclusie (3) van de h. Leclercq,
(3) Het O.M. concludeerde tot verwerping. Het
was namelijk van oordeel dat het eerste middel
niet kon worden aangenomen. Dienaangaande
maakte het de volgende opmerkingen. Krachtens art. 182, § 1, Douane en Accijnzenwet is een
ambtenaar van douane en accijnzen bevoegd om
ter plaatse voertuigen te controleren of personen te fouilleren wanneer hij vermoedt ofkan vermoeden dat goederen worden vervoerd (raadpl.
Cass., 23 april1993,A.R. nr. F.1957.N,AC., 1993,
nr. 197). Blijkens het bestreden arrest had de
douanecontrole van eiseres plaats "aan de
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advocaat-generaal- Advocaten : mrs. M.
Hoge, A. Tihon, Luik; De Bruyn.

Nr. 374
2e KAMER - 30 september 1997

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- Bj!:OORDELINGS·
BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- PROVISIES - ACTUALISERING.

Zo voor de begroting van morele schade en
de schade wegens loonverlies de rechter
voor de diverse schadeposten rekening
houdt met de actuele waardebepaling
doch voor de uitgekeerde provisionele vergoedingen de wa,r;Lrde op het ogenblik van
de diverse ititkeringen in absolute cijfers volgens het ogenblik van de uitbetaling in aanmerking neemt, kent hij een
vergoeding toe die hager ligt dan de werkelijk geleden schade. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(LAMBRECHTS T. VAN HERCK)
ARREST

CAR. nr. P.95.136l.N)

RET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 23 oktober 1992, 23
juni 1995 en 27 oktober 1995 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Belgisch-Luxemburgse grens" en het hofvan ):Jeroep had, volgens de meningvan het O.M., op impliciete doch vaststaande wij ze kunnen beslissen dat de ambtenaren van de adinirristratie van
douane en accijnz(ln redelijkerwijs een vervoer
van goederen mogelijk hfl.dqen geacht toen ze eiseres controleerden. Derhalve· was, aldus het
0 .M., de beslissing van het bestreden arrest dat
de op de vermeende onwettigheid van de douanecontrole gesteunde grief van ejsres niet gegrond
was, regelmatig inet redenen omkleed en naar
recht verf!.ntwoord. (Raapl. F. ARco en A.
HERREGO.D'l1'i, Cop.tentieux, in "Manuel de douane",
Kluwer Editorial, nr. 23.2.5/1; A. THIBERGIDEN, C.
1\MAND en R. JACO!lS, "Taxes federales divers", in
Tiberghien '96, Manuel de droit fiscal, nr. 6180).
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I. Op de voorzieningen van de eisers sub I gericht tegen de beslissingen van 23 oktober 1992, 23 juni 1995
en 27 oktober 1995 :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorzieningen van de
eisers, burgerlijke partijen, werden betekend aan verweerder;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. Op de voorziening van eiser sub
II gericht tegen de beslissing van 27
oktober 1995 : Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, voor zoveel als nodig 149 van de
op 17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing eiser veroordeelt om aan de
burgerlijke parti.j mevrouw Martine Lambrechts de soin van 3.229.905 frank te betalen, te vermeerderen met de vergoedende intreste:q. op 90.145 frank en op
400.000 frank vanaf 26 oktober 1979 en op
2.739.760 frank vanaf 1 maart 1983, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten
vanaf de datum van het arrest, cinder aftrek van de intresten aan dezelfde rentevoet op de reeds gestorte provisies van
3.700.000 frank vanaf de datum van de respectieve betali:rigen tot de datum van het
arrest, vervolgens vaststelt dat de uitgekeerde provisies en voorschotten de bij het
arrest toegekende vergoedingen overtreffen en mevrouw Martine Lambrechts dienvolgens veroordeelt om zowel in haar eigen naam als qualitate qua haar
minderjarige kinderen aan eiser de som
van 4 70.095 fr;nik, vermeerderd met de
vergoedende intresten vanaf 21 februari
1990 tot op de datum van het arrest en met
de gerechtelijke intresten vanaf deze laatste datum, te betalen op grond van de overwegingen : "(. .. ) dat het Hof de schadevergoeding, die aan de burgerlijke partijen ex
haerede toekomt, in concreto moet evalueten voor de periode begrepen tussen 26 oktober 1979, datum van het ongeval, en 30
juni 1987, datu!li van het overlijden van
Gaston Verpoorten; (...) (. .. ) Morele schade
T.A.O. en B.A.O. (. .. ) dat partijen de bevindingen van de door de eerste rechter
aangestelde deskundige, dr. F. Vandeputte,
in zijn verslag van 11 juni 1987 aanvaarden; (... ) (. .. ) dat in de gegeven omstandigheden de eerste rechter de schade terecht
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heeft begroot over de ganse periode, gaande
van het ongeval tot aan het overlijden, vermits het slachtoffer alsdan een ononderbroken lijdensweg heeft ondergaan wegens een invaliditeit die nooit minder
bedroeg dan 62% met lange periodes van
100 en 75%; ( ... ) dat de schadevergoeding
mpet begroot worden volgens de op het
ogenblik van de laatste l)itspraak geldende
maatstaven en niet, zoa,ls (eiser) in conclusie stelt, volgens de gebruikelijke schalen en tarieven, die tussen oktober 1979 en
juni 1987 van kracht waren; dat rekening
houdend met de beschrijving in de
deskundigenverslagen van het door het
slachtoffer doorstane leed, zijnjeugdige leeftijd, het afzetten van een been en de daaruit zowel op fysiek als op moreel gebied
voortspruitende gevolgen een vergoeding
van 1.000 frank per dag volledige invaliditeit billijk yoorkomt; dat aldus aan de
rechthebbenden kan toegekend worden :
100% gedurende 339 dagen
x 1.000 fr. ................................
339.000,- fr.
75% gedurende 61 dagen
X 750 fr. ...................................
45.750,- fr.
65% gedurende 2.100 dagen
X 650 fr. ................................... 1.365.000,- fr.
100% gedurende 182 dagen
X 1.000 fr. ................................
182.000,- fr.
75% gedurende 155 dagen
X 750 fr. ...................................
116.250,- fr.
62% gedurende 148 dagen
X 620 fr.
.
+ 91.760,- fr.
sam en

2.139.760,- fr.

Inkomstenverlies tot aan het overlijden. ( ...)
dat het Hof te dezen de motieven van de
eerste rechter bijtreedt en overneeint in
verband met de studies en de beroepsactiviteiten en -mogelijkheden van het
slachtoffer, zowel v66r als na zijn huwelijk, redengeving die de burgerlijke partij
ook thans niet bij machte is te weerleggen; dat inderdaad niet is aangetoond dat
Gaston Verpoorten zonder het ongeval een
betrekking bij de NMBS zou verworven
hebben; dat om als treinwachter aanvaard
te kunnen worden niet alleeri fYsieke proeven maar ook examens, onder meer over
taalkennis, dienden afgelegd te worden,
waarin het niet zeker is dat het slachtoffer zou zijn geslaagd; dat aldus de berekeningen van het vermeend loonverlies dat
Gaston Verpoorten zou geleden hebben,
ware hij niet het slachtoffer geworden van
een verkeersongeval, op grond van de
weddeschalen van de NMBS sto(e)len op
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loutere veronderstellingen zonder aanwijsbare waarschijnlijkheid; dat, vervolgens,
Gaston Verpoorten ook na twee jaar niet
slaagde in zijn studies voor laborant; dat hij
evenwel als tewerkgestelde werkloze enkele jaren in dienst werd genomen door de
Rijksdienst voor Werkneme;rsp€msioenen;
dat hij eveneens werkloosheidsuitkeringen ontving; dat in deze omstandigheden
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen is dat het
slachtoffer met een gaaf linker onderbeen,
ondanks de wervingsstop in de administratie en de moeilijke economische toestand,
een betere beroepsactiviteit had kunnen
verwerpen; dat het inkomstenverlies dat
het slachtoffer aldus heeft geleden aileen bij
afwezigheid van vaststaande of afdoende
gegevens niet met zekerheid kan bepaald
worden en naar billijkheid mag geraamd
worden op 600.000 frank; Esthetische
schade. (... ) dat de deskundige deze schade
als middelmatig heeft omschreven in een
reeks van 4 op 7; dat het slachtoffer reeds
op 18 jaar moest geamputeerd worden en
aldus, benevens de reeds ondergane ernstige morele schade, daarenboven een beduidende esthetische schade heeft opgelopen, zelfs indien hij, zoals (eiser) schri.jft, na
verschillende operaties eeri prothese heeft
kunnen dragen, verborgen door de kledij;
dat de eerste rechter deze schade naar behoren heeft begroot op 400.000 frank; ( ... )
Totaal ( ... ) dat aan de burgerlijke partij
Martine Lambrechts toekomt :
-

materiele schade ................ ..
morele schade .................... ..
inkomstenverlies..................
esthetische schade ...............

samen

90.145,- fr
2.139. 760,- fr
600.000,- fr
+ 400.000,- fr.
3.229.905,- fr.

Berekeningvan de intresten. (... ) dat, nude
vergoedingen voor de TAO en het loonverlies werden bepaald en toegekend voor
de ganse periode vari 80 maanden van 26
oktober 1979 tot 30 juni 1987 op b11sis van
de thans geldende criteria voor schadeloosstelling, het past de intresten sl(lcj:lts te
doen lopen vanaf de gemiddelde datum ervan, namelijk vanaf 1 maart 1983, begin
van de 41ste maand na het ong!wal; dat bij
de toekemiing van.· de intresten terecht ;rec
kening dient gehoud,en ~net de uitgekeerde
voorschotten en provisies, zoals door (eiser) won:lt voo;rg!lhouden en zo!ils nauwkeurig in he£ beschikkend gedeelte van dit
arrest wordt bepaal!f; dat de be;rekeningen door (eiser) i:ii conclusie vooropgesteld
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te dezen geen onbetwistbare mathematisch juiste oplossing verschaffen; dat de
voormelde aanrekening van de intresten in
de gegeven omstandigheden ook maar bij
benadering geschiedt en geen grotere deugdelijkheid vertoont dan de door het Hof
aangehouden methode" (zevende tot en met
het elfde blad van het aangevochten arrest),

terwijl degene die door een onrechtmatige daad schade aan een derde heeft veroorzaakt, overeenkomstig de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek tot een
integraal herstel van deze schade is gehouden; de appelrechters te dezen de door
de heer Gaston Verpoorten geleden schade
"in concreto" evalueren voor de periode tussen 26 oktober 1979 en 30 juni 1987 en bij
de begroting van de schade het tijdstip van
hun uitspraak in aanmerking blijken te nemen, wat onder meer blijkt uit hun overwegingen i.v.m. de evaluatie van de morele schade wegens tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid, nu het hof van beroep in dit verband opmerkt : "( ... ) dat de
schadevergoeding moet begroot worden valgens de op het ogenblik van de laatste uitspraak geldende maatstaven en niet, zoals (eiser) in conclusie stelt, volgens de
gebruikelijke schalen en tarieven, die tussen oktober 1979 en juni 1987 van kracht
waren" (vierde alinea van het achtste blad
van het bestreden arrest); dit tijdstip ook
bij de begroting van de schade wegens het
loonverlies in aanmerking wordt genomen, aangezien in het bestreden arrest
voorts wordt opgemerkt dat "( ... ) de vergoedingen voor TAO en het loonverlies werden bepaald en toegekend (... ) op basis van
de thans geldende criteria voor schadeloosstelling ( ... )" (tiende blad in fine van het
aangevochten arrest); de verzekeraar van
eiser evenwel vanaf 9 oktober 1980 op geregelde tijdstippen verscheidene provisionele vergoedingen aan het slachtoffer uitbetaalde, wat noch door de burgerlijke
partijen, noch door de appelrechters wordt
ontkend; eiser in dit verband aanvoerde dat
te dezen diende te worden nagegaan "( ... )
in welke mate de door de verzekeraar van
(eiser) uitbetaalde voorschotten de schade
van de Heer Gaston Verpoorten reeds vergoed hadden (... )" (zevende blad van de op
11 september 1992 ingediende conclusies,
die na de heropening van de debatten op 23
oktober 1992 uitdrukkelijk door eiser werden hernomen, cfr. de tweede alinea van
het tweede blad en de laatste alinea van
randnummer 11 van het negende blad van
de op 13 januari 1995 ingediende besluiten); eiser aldus aanvoerde dat de diverse
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schadeposten door de opeenvolgende uitkeringen van provisionele vergoedingen in
het verleden reeds ruimschoots werden vergoed; de vergoeding van de schade immers
slechts kan worden geevalueerd aan de
hand van de criteria die golden op het ogenblik dat de vergoedingen aan het slachtoffer werden uitgekeerd; eiser op grond van
deze beginselen een concrete afrekening
maakte en de uitgekeerde provisionele vergoedingen verrekende met de diverse schadeposten (veertiende tot en met het zeventiende blad van de op 11 september 1992
ingediende appelconclusies); de appelrechters- zonder op de aangehaalde aanvoeringen van eiser in dit verband te antwoorden - de geleden schade begroten
volgens de criteria van toepassing op het
ogenblik van de uitspraak, doch voorbijgaan aan het feit dat de schadeposten door
de achtereenvolgende voorlopige uitkeringen aan het slachtoffer reeds volledig waren vergoed; het hof van beroep immers de
actuele waardebepaling van de diverse
schadeposten in aanmerking neemt, doch
voor de uitgekeerde provisionele vergoedingen de waarde op het ogenblik van de
diverse uitkeringen in absolute cijfers valgens het ogenblik van de uitbetaling; de
aan de burgerlijke partijen toegekende vergoeding derhalve hoger ligt dan de werkelijk geleden schade, aangezien het hof van
beroep de schadeposten en de uitgeke'erde
provisionele vergoedingen niet op grond van
dezelfde temporele criteria begroot, zodat
de appelrechters de door de verzekeraar
van eiser aan het slachtoffer uitgekeerde
provisionele vergoedingen onderwaarderen en - zonder te antwoorden op eisers
aanvoeringen hieromtrent (schending van
artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van de Grandwet) - hierdoor bij de eindafrekening een
grotere vergoeding aan de burgerlijke partijen toekennen dan de schade die ze hebben geleden en deze bedragen bij de eindafrekening in aanmerking neemt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van de
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wethoek, OVJ. de erin uiteengezette redenen gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 27 oktober 1995, in
zoverre het uitspraak doet over de
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begroting van de morele schade en de
schade wegens loonverlies geleden
door Gaston Verpoorten; verwerpt de
voorzieningen van de eisers sub I; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers sub I in de kosten
van hun voorzieningen; veroordeelt de
verweerders sub II in de kosten van de
voorziening van eiser sub II; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
30 september 1997 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van de h. D. Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht- Advocaten : mrs.
Biitzler en De Bruyn.
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FAILLISSEMENT- WERKELIJK KREDIET- BEOORDELING.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKEN
- EENVOUDIGE EN BEDRIEGLIJKE BANKBREUK- SCHULDIGVERKLARING AAN BEIDE
MISDRIJVEN- BEKLAAGDE ENKEL EENVOUDIG BANKROETIER VERKLAARD- 'IEGENSTRIJDIGHEID.

1 o De termijn waarbinnen de strafrech-

ter, na het in beraad nemen van de zaak,
het vonnis moet uitspreken, is niet op
straffe van nietigheid gesteld. (Art. 209
Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het middel gericht

tegen afzonderlijke tenlasteleggingen, zo
voor de vermengde feiten een straf werd
uitgesproken en deze straf naar recht verantwoord blijft door de niet aangevochten tenlasteleggingen (1). (Artt 411 en 414
Sv.)
3° Zo een middel, gericht tegen afzonder-

Nr. 375
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KAMER-

30 september 1997

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - ALGEMEEN - INBERAADNAME VONNIS- TERMIJN- NIETIGHEID.

2o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- STRAFVORDERING- VERSCHILLENDE MISDRIJVEN- EEN ENKELE STRAF MIDDEL DAT OP SOMMIGE VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT- ONTVANKELIJKHEID.

3o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- STRAFVORDERING- VERSCHILLENDE MISDRIJVEN- EENVOUDIGE EN BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - EEN ENKELE
STRAF- MIDDEL DAT OP SOMMIGE VAN DIE
MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT - NAAR
RECHT VERANTWOORDE STRAF- BEKENDMAKING BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

4o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- STRAFVORDERING- STAAT
VAN FAILLISSEMENT- BEVOEGDHEID VAN
HET STRAFGERECHT.

5o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- STRAFZAKEN- STAAT VAN

lijke tenlasteleggingen, niet ontvankelijk is nu de voor de vermengde feiten uitgesproken straf naar recht verantwoord
blijft door de niet bekritiseerde tenlasteleggingen, blijft het middel wel ontvankelijk, in zoverre de bestreden beslissing voor de aangevochten tenlasteleggingen eveneens de bekendmaking van de
beslissing beveelt. (Impliciet.) (Artt. 411
en 414 Sv.)
4 o De strafrechter is bevoegd de staat van
faillissement, bestanddeel van het misdrijf bankbreuk, vast te stellen (2). (Art.
489 Sw.; art. 437 Faillissementswet.)
5° Bij de vaststelling van de staat van fail-

lissement, bestanddeel van het misdrijf
bankbreuk, kan de strafrechter bij de beoordeling van het werkelijk krediet slechts
rekening houden met het werkelijk krediet dat de schuldenaar geniet en niet met
het krediet dat hij verkrijgt door het gebruik van kunstmatige, ongeoorloofde of
bedrieglijke middelen (3). (Art. 489 Sw.;
art. 437 Faillisementswet.)
(1) Cass., 29 maart 1994, A.R. nr. P.93.0024.N
(A.C., 1994, nr. 154); 5 dec. 1995, A.R. nr.
P.94.1047.N (ibid., 1995, nr. 527).
(2) Cass., 22juni 1971 (A.C., 1970-71, 1068);
14 april1975 (ibid., 1974-75, 882); 28 april1981,
A.R. nr. 6168 (ibid., 1980-81, nr. 487).
(3) Cass., 29 maart 1994,A.R. nr. 6315 (A.C.,
1994, nr. 153).
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6° Niet tegenstrijdig is de beslissing die de

beklaagde, in zijn hoedanigheid van
afgevaardigde-bestuurder van twee onderscheiden vennootschappen, schuldig
verklaart aan bedrieglijke, respectievelijk eenvoudige bankbreuk en in het dictum van de beslissing beklaagde vervolgens enkel eenvoudig bankroetier
verklaart, wat een overtollige vermelding uitmaakt. (Art. 149 Gee. Gw.)
(JOST T. VANDERPERREN)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0489.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het namens eiser neergelegde verzoekschrift en de memorie
waarvan een door de griffier voor het
Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervati deel uitmaakt;
I. In zoverre de vodrziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering tegen eiser
A. waarbij hij wordt vrijgesproken
wegens de telastlegging D :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. waarbij hij wordt veroordeeld wegens de telastleggingen A, B, C, E en
F:
1. Wat de middelen gericht tegen het
arrest in zijn geheel betreft :
Over het vierde middel :
Overwegende dat de niet-naleving
van het voorschrift van artikel 209
Wetboek van StrafVordering geen nietigheid mee brengt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat uit de stukken
waardp het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser bij. de appelrechters heeft aangevoerd dat de zaak
niet werd behandeld binnen een redelijke termijti;
Overwegende voor het overige dat
uit de stukken van rechtspleging blijkt
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dat het hof van beroep de zaak op 19
december 1995 in haar geheel heeft
hernonien en voor uitspraak heeft gesteld op 17 januari 1996; dat ze op die
datum de uitspraak heeft uitgesteld op
6 maart 1996;
Dat, afgezien van de complexiteit
van de zaak, het bestreden arrest binnen redelijke termijn van beraad werd
gewezen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
2. Wat de middelen gericht tegen de
· beslissing op de strafvordering wegens de onderscheiden telastleggingen betreft :
a: waarbij eiser tot straf wordt veroordeeld:
Over het eerste, het tweede, het
derde en zesde middel :
Overwegende dat het arrest eiser,
met hervorming van het beroepen vonnis, tot een strafvan zes maanden met
gewoon uitstel gedurende drie jaar, en
een geldboete van 1.000 frank gebracht op 60.000 frank en een vervangende gevangenisstraf veroordeelt wegens A. valsheid in geschrifte en
gebruik, B. bedrieglijke bankbreuk, C.
oplichting en E. eenvoudige bankbrenk;
Dat deze straf naar recht is verantwoord door de tegen eiser bewezen verklaarde misdrijven omschreven in de
telastleggingen A en C, zodat de middelen, nu ze alleen betrekking hebben op de misdrijven omschreven in de
telastleggingen B en E, niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
b. waarbij de bekendmaking van het
arrest bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad wordt bevolen :
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel opkomt tegen eisers. schuldigverklaring
wegens de telastlegging B. bedrieglijke bankbreuk, in zoverre deze Rema:il International N.V. betreft;
Overwegeride dat de appelrechters
eiser niet schuldig verklaren aan ver- .
duistering van een bepaald bedrag ten
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Over"Wegertde dat de appEllrechters,
nadele van de verweerders, maar aan
verduistering van activa ten bedrage ila bespreking van de gegevens van
van 1.200.000 frank ten nadele van het strafdossier, considereren "dat (eiReinail International N.V.;
ser) door aldus te handelen de N.V. Remail
International vanaf haar oprichDat het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden ar- ting he eft beroofd van haar geldmidrest, mitsdien feitelijke grondslag mist; delen en haar aldus vanaf de dag van
haar oprichting zelf onmiddellijk in
Over het eerste middel :
staat van faillissement heeft gebracht;
Overwegende dat het middel op- dat de verduistering zelf erin bestaat
komt tegen eisers schuldigverklaring dat (eiser) de activa ten belope van
wegeils de telastleggingen B. bedrieg- 1.200.000 frank heeft afgewend; dat
lijke bankbreuk en E. eenvoudige door deze handeling de N.V. Remail
bankbreuk, in zoverre deze Remail In- International van de eerste dag van
haar bestaan haar verbintenissen hiet
ternational N.V. betreffen;
kon nakomen ten overstaan van de
Overwegende dat het middel aan- geldschieters die tot haar oprichting
voert dat de appelrechtets op grand hadden bijgedragen";
van de gegevens van de zaak onmogelijk vermochten vast te stellen dat
Dat ze op grand van deze omstanRemail International N.V. zich op 19 digheden de beslissing dat Remail Inmei 1988, datum van haar oprichting, ternational N.V. zich op de dag van
reeds in feitelijke staat van faillisse- haar oprichting in staat van faillissement bevond;
ment bevond, regelmatig met redeOverwegende dat het middel, in zo- nen omkleden en naar recht verantverre het opkomt tegen de beoorde- woorden;
ling van feiten door de rechter of het
onderzoek ervan, het Hof zou verplichDat het middel niet kan worden
ten tot een onderzoek van feiten, waar- aangenomen;
voor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Overwegende dat, naar luid van artikel437 Faillissementswet, een koopOverwegende dat het middel opIl1an of ei:m vennocitschap van koop- komt tegen eisers schuldigverklaring
handel zich in staat van faillissement wegens de telastleggirig B. bedriegbevindt wanneer hij opgehouden heeft lijke bankbreuk, in zoverre deze Rete betalen en zijn krediet aan het wan- mail International N.V. betreft;
kelen is gebracht;
Overwegende dat het middel; in zoDat de strafrechter bevoegd is om
zelf de staat van faillissement, be- verre het opkomt tegen de beocirde~
standdeel van bankbreuk, vast te stel- ling van feiten door de rechter of het
onderzoek ervan het Hof zoh vetplichlen;
ten tot een onderzoek van feiten waarOverwegende dat de staat van fail- voor het niet bevoegd is, niet ontvanlissement afhangt van omstandighe- kelijk is;
den die door de rechter worden beoordeeld;
Overwegende dat, voor het ove.l"ige,
Dat bij de beoordeling van het .be- de appelrechters met de consideraris
staan van krediet slechts rekening kan "dat het daarenboven ook vaststliat
worden gehouden met het werkelijk dat deze som van 1.200.000 frank niet
krediet dat de schuldenaar geniet en afkomstig was van de N.V, Remail.lnniet met het ktediet dat hij verkrijgt ternational, maar van de ven:hootdoor het gebruik van kunstmatige, oil- schap naar Engels recht Dispatch Ltd.,
geoorloofde of bedrieglijke middelen; welke tot opdracht had dit bedrag hi
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te brengen in de op te richten vennootschap N.V. Remail International", in concreto en zonder tegenstrijdigheid beschrijven hoe eiser de hem
ten laste gelegde verduistering heeft
verwezenlijkt;
Dat het middel in zoverre berust op
een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mitsdien feitelijke grandslag mist;
Over het zesde middel :
Overwegende dat het middel opkomt tegen eisers veroordeling wegens de telastleggingen B. bedrieglijke bankbreuk en E. eenvoudige
bankbreuk;
Overwegende dat het arrest eiser
schuldig verklaart en veroordeelt wegens de vermengde feiten A. valsheid
in geschrifte en gebruik, B. bedrieglijke bankbreuk, C. oplichting en E.
eenvoudige bankbreuk;
Dat het dictum van het arrest vermeldt dat eiser eenvoudig bankroutier wordt verklaard als afgevaardigde bestuurder van de gefailleerde
Remail N.V. en van Remail International N.V.;
Overwegende dat deze laatste vermelding overtollig is, geen afbreuk
doet aan eisers schuldigverklaring aan
bedrieglijke bankbreuk en er evenmin tegenstrijdig mee is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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so september 1997 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mrs. E. Claes, G. Del Savio, Brussel.
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ze KAMER -

30 september 1997

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - ALGEMEEN- IN EERSTE AANLEG- MISKENNING
RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG- DUBBELE AANLEG.

zo

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- RECHT VAN VERDEDIGING
- ONTVANKELIJKHEID.

so

RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- CASSATIEMIDDEL- NIEUW MID DEL
- ONTVANKELIJKHEID.

1 o Een miskenning van het recht van ver-

dediging in eerste aanleg doet geen afbreuk aan de behandeling van de zaak in
twee instanties.

zo en so

Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het
Hofvan Cassatie worden aangevoerd (1).
(OUAALI)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1177.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juli 1997 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser tot
straf en in kosten wordt veroordeeld :
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van het Hof voor
(1) Cass., 5juni 1990,A.R. nr. 4566 (A.C., 198990, nr. 582), en 22 maart 1995, A.R. nr.
P.95.0064.N (ibid., 1995, nr. 162).
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eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat een miskenning
van het recht van verdediging in eerste aanleg geen afbreuk doet aan de
behandeling van de zaak in twee instanties;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van het
hofvan beroep van 7 juli 1997 blijkt
dat eiser gehoord is in zijn middelen
van verdediging; dat evenwel niet
blijkt dat eiser voor de appelrechters
het in het middel vermelde verweer
dat de rechtspleging in eerste aanleg
betreft, heeft gevoerd;
Dat het middel in zoverre niet voor
het eerst voor het Hof kan worden
aangevoerd, mitsdien niet ontvankelijk is;
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;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding van eiser
wordt bevolen :
Overwegende dat de voorziening, nu
de veroordelende beslissing wegens de
hierna uit te spreken verwerping van
de ertegen gerichte voorziening in
kracht van gewijsde gaat, geen
bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 september 1997 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. De Clercq, Gent.
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KAMER-

1 oktober 1997

1° HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZlNG
TOT HERZIENING -NIEUW FElT -ADVIES VAN
HET HOF VAN BEROEP- TOETSlNG DOOR HET
HOF - DRAAGWIJDTE.

2° HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZING
TOT HERZIENING- NlEUW FElT- NEGATIEF
ADVIES VAN RET HOF VAN BEROEP- FElTELlJKE BEOORDELlNG- BEZWAREN TEGEN DE
RELEVANTlE VAN DE FElTEN- ONTVANKELlJKHEID.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRlJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACClJNZEN lNBEGREPEN) - HERZIENlNGADVIES EN VERWlJZlNG TOT HERZlENlNGNIEUW FElT- MOTIVERINGSVERPLICHTINGART. 149 GW.- ART. 445 SV. - TOEPASSELIJKE
BEPALlNG.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSlE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACClJNZEN lNBEGREPEN) - HERZlENlNGADVIES EN VERWIJZlNG TOT HERZIENlNGNIEUW FElT- MOTIVERINGSVERPLICHTING. ART. 445 SV. - DRAAGWlJWIJDTE.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTlKEL 6- ARTIKEL 6.1- HERZIENING -ADVIES EN VERWlJZlNG TOT HERZlENlNG- TOEPASSlNG.

1o Het Hof van Cassatie gaat na of het ad-

vies van het hofvan beroep, dat met het
onderzoek van een aanvraag tot herziening wegens een nieuw feit is belast, overeenkomstig de wet is (1). (Art. 445 Sv.)

2° Niet ontvankelijk zijn de bezwaren tegen het arrest van het hof van beroep,
waarin een advies wordt gegeven over de
relevantie van de tot staving van een aanvraag tot herziening aangevoerde feiten
(2).

(1) Cass., 30 mei 1995, A.R. nr. P.94.0528.N
(A.C., 1995, nr. 264).

(2) Zie Cass., 9 dec. 1918 (Bull. en Pas., 1919,
I, 17), en 20 feb. 1985, A.R. nr. 3488 (A. C., 198485, nr. 371).
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3° De motiveringsverplichting is aan het hof

van beroep, dat belast is met het onderzoek van een aanvraag tot herziening wegens een nieuwfeit, niet opgelegd krachtens art. 149 Gw., aangezien het advies
van het hofvan beroep geen vonnis in de
zin van dit artikel is, maar krachtenS art.
445, vierde lid, Sv. (3) (Art. 445, vierde

lid, Sv.)

4 o De motiveringsverplichting die bij art.
445, vierde lid, Sv. is opgelegd aan het
hof van beroep dat be last is met het uitbrengen van een advies over de aanvraag
tot herziening, sluit de verplichting in dat
op de conclusies van de partijen moet
worden geantwoord; aan die verplichting moet evenwel alleen worden voldaan in zoverre het antwoord geen onderzoek vergt dat buiten de aan het hof
van beroep toevertrouwde opdracht valt
(4). (Art. 445, vierde lid, Sv.)
5° Art. 6;1 E. V.R.M. hee/t, in de regel, al-

leen betrekking op de uitoefening van het
recht van verdediging voor de vonnisgerechten, eri niet op de rechtspleging die
voor het hof van beroep wordt gevoerd
om, met toepassing van art. 445 Sv., een
advies te krijgen over een aanvraag tot
herziening (5). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(DE BONVOISIN)
ARREST

(vertalirig)

(A.R. nr. P.96;0310.F)

RET :HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 5 juni 1996, waarbij
het Hof van Beroep te Bergen bevolen wordt een onderzoek in te stellen
over de aanvraag van baron Benoit de
Bonvoisin tot herzie:hing van het te zijnen aanzien op tegenspraak gewezen arrest van 30 mei 1984 van het
Jlofvan Beroep te Brussel, dat hem
tot een gevangenisstraf van een jaar
in~t uitstel gedurende vijtjaar veroordeelt, ter zake dat hij te Nijvel, op 5
augustus 1976, als niedeplichtige, wetens Andre 13. en Micheline C., schul(3) Cass., 20 feb. 1985 (supra, nocit 2).
(4) Cass., 5 dec. 1978 (fi..C., 197S-79, 392).
(5) Zie Cass., 2 dec. 1975 (A.C., 1976; 411).
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digeri aan bedrieglijke bankbreuk,
heeft geholpen in de daden die hun
bankbreuk hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid, doordat hij ten
nadele van de naamloze vennootschap
Etudes et Realisation de Levage, Manut(mtion et Constructions industrielles, het bedrag van 5.000.000 frank op
bedrieglijke wijze heeft verduisterd of
verborgen, en waarbij op de door de
gewezen curator van die failliete vennootschap tegen eiser ingestelde burgerlijkerechtsvordering, aan die partij een frank provisionele schadevergoeding wordt toegekend en het
overige eri de kosten worden aangehouden, alsook, bijgevolg, de herziening van het te zijnen aanzien op tegenspraak gewezen vonnis van 4 mei
1992 van de Correctionele Rechtbank
te Nijvel, die, bij uitspraak over de gevolgen van die burgerlijke rechtsvordeting, eiser veroordeelt tot betaling
van het bedrag van 5.000.000 frank,
met inbegrip van de gerechtelijke interesten en de kosten, aan de nieuwe
curator van de failliete vennootschap;
Gelet op het door het Hof van Beroep te Bergen :diet toepassing van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering verrichte onderzoek;
Gelet op het met redenen omklede
arrestvan 29 mei 1997, waarbij voornoenid hofhet advies uitbrengt dater
geen grond, bestaat tot herziening van
die veroordeliiigen;
Gelet op het arrest van het Hofvan
29 juli 1997, waarbij eisers voorziening, tegen voornoemd arrest van 29
mei 1997 verworpen wordt;
Overwegende dat ltiidens artikel 445
van het Wetboek van Strafvordering,
het Hof moet nagaan of het onderzoek van de aanvraag tot herzienirig
overeenkotnstig de wet is geschied;
Gelet op het op 15 september 1997
op de griffie van het Hof ingediend
stuk "meniorie in cassatie", waarvan
eeri eensh.iidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht;
Over het eerste middel in zijn geheel:
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Overwegende dat het middel, in zoverre het het Hofverzoekt om het advies van het hof te controleren op de
relevantie van de tot staving van de
aanvraag tot herziening aangevoerde
feiten, niet ontvankelijk is;
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meester Janssens, .stukken medegedeeld door de heer Corluy, ... ) geen deel
uitruaken van de boekhouding van de
naamloze vennootschap LMCI die
werd geacht door de curator Vanderborght te zijn teruggevonden en geen
nieuw feit of nieuwe orustandigheid
Overwegende dat het bij artikel 445, zijn die door het Hofvan Cassatie in
vierde lid, van het Wetboek van Straf- aanruerking is genomen", terwijl het
vordering voorgeschreven advies van Hof, nu het in zijn arrest van 5 juni
het hof van beroep geen vonnis is in de 1996 de mogelijkheid om inzage te nezin van artikel 149 van de Grondwet; men van de boekhoudkundige archiedat het hof van beroep die grondwet- ven van de laatstgenoemde vennoottelijke bepaling bijgevolg niet heeft schap, die tijdens het onderzoek van
kunnen schenden;
de zaak, dat tot eisers veroordeling geleid had, niet hadden kunnen worDat, in zoverre, het middel faalt den teruggevonden, had vermeld als
naar recht;
een van de in de aanvraag tot herzieOverwegende dat de bij voornoemd ning aangevoerde feiten en omstanartikel 445, vierde lid, van het Wet- digheden, niet omstandiger hoefde te
hoek van Strafvordering aan het hof antwoorden op de overige argumenvan beroep opgelegde verplichting om ten die eiser in zijn middel had aanhet uit te brengen advies met rede- gevoerd; dat het feit dat het hofvan
nen te omkleden, impliceert dat de be:toep geen oinstandiger antwoord
conclusies van de partijen moeten wor- heeft gegeven, de bewijskracht van de
conclusies ofvan de stukken die eiden beantwoord;
ser had neergelegd tijdens het door dit
Overwegende dat het hof van be- hof gedane onderzoek van de aanvraag
roep, door de vermeldingen op de tot herziening niet miskent;
pagina's 3 tot 9 van zijn adv:ies, antwoordt op eisers conclusiebetreffeiide
Dat, wat dat betreft, het middel niet
de nieuwe feiten of de nieuwe omstan- kan worden aangenomen;
digheden, die tot staving van de aanvraag tot hetziening zijn aangevoerd
Over het tweede middel :
en die vermeld staan in het arrest van
het Hofvan 5 juni 1996, en op onaanOverwegende dat, zoals uit het anttastbare wijze oordeelt dat zij niet afdoende schijnen te zijn om het arrest woord op het eerste middel blijkt, het
hof van oeroep attikel 149 van de
te herzien;
Grondwet niet heeft kumien schenOverwegende dat het hof van be- den;
toep, nu het aldus zijn advies regelniatig met redenen omkleedten, zonOverwegende bovendien dat artider artikel 445 van het Wetboek van kel6.1 van het Verdrag tot BescherStrafvordering te schenden, beslist dat ming van de Rechten van de Mens en
"de stukken van het dossier die ge- de Fundamentele Vrijheden, in de releid hebbe:ri tot de beschikking van gel, aileen betrekking heeft op de uitbuitenvervolgingstelling van 3 decem- oefening van het recht van verdediber 1985 (oveteenkomst van tijde- ging voor de vonnisgerechten en niet
lijke veteniging en de bijbehorende op de rechtspleging die voor het hof
aanhangsels, aangifte van een schuld- van beroep wordt gevoerd om, met toevordering van de naamloze vennoot- passing van artikel445 van het Wetschap LMCI bij het faillissement van hoek van Sttafvorderi:rig, een ad Vies te
de naamloze vennootschap Boomse krijgen over een aanvraag tot herzieMetaalwerken, briefwisseling van ning;
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Dat, wat dat betreft, het middel
faalt naar recht;
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Overwegende voor het overige dat
het hof van beroep, nu het beslist dat
"de stukken van het dossier die geleid hebben tot de beschikking van
buitenvervolgingstelling van 3 december 1985 (overeenkomst van tijdelijke vereniging en de bijbehorende
aanhangsels, aangifte van een schuldvordering van de naamloze vennootschap LMCI bij het faillissement van
de naamloze vennootschap Boomse
Metaalwerken, briefwisseling van
me ester Janssens, stukken medegedeeld door de heer Corluy, ... ) geen deel
uitmaken van de boekhouding van de
naamloze vennootschap LMCI die
werd geacht door de curator Vanderborght te zijn teruggevonden en geen
nieuw feit of nieuwe omstandigheid
zijn die door het Hof van Cas satie in
aanmerking zijn genomen", nadat eiser voor het hof van beroep zijn recht
op tegenspraak over die stukken ongehinderd heeft kunnen uitoefenen,
noch het recht van verdediging van eiser noch, zoals hierboven in het antwoord op het eerste middel is aangegeven, artikel 445 van het Wetboek
van Strafvordering heeft geschonden;

2e

Dat, in dat opzicht, het middel niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat het onderzoek
overeenkomstig voormeld artikel 445
van het Wetboek van Strafvordering is
geschied en de voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn;

Om die redenen, verwerpt de aanvraag tot herziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Delahaye.
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1 oktober 1997

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WETTIGHEID VAN
DE BESLUITEN EN VERORDENINGEN- KB. 26
OKT. 1966 WAARBIJ DE INENTING TEGEN POLIOMYELITIS VERPLICHT WORDT GESTELD WETTIGHEID.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING

DOOR DE FEITENRECHTER -

VERPLICHTING TOT INENTING- NOODZAKELIJKE
MAATREGEL TOT BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID IN DE ZIN VAN ARTIKEL 8.2 E.V.R.M.
FEITENRECHTER BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8- ARTIKEL 8.2 - VERPLICHTING TOT INENTING NOODZAKELIJKE MAATREGEL TOT BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID - FEITENRECHTER- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.

4o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER- VERPLICHTING TOT INENTING- NOODZAKELIJKE MAATREGEL TOT BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID IN DE ZIN
VAN ARTIKEL 8.2 E.V.RM. -FEITENRECHTERFEITELIJKE BEOORDELING CASSATIEMIDDEL- ONTVANKELIJKHEID.

1° Het KB. 26 okt. 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht wordt
gesteld, is genomen ter uitvoering van de
Gezondheidswet van 1 sept. 1945 na eensluidend advies van de hoge gezondheidsraad (1). (Art. 1 wet 1 sept. 1945.)
2°, 3° en 4 o De rechter beoordeelt in feite of

de bij het KB. 26 okt. 1966 opgelegde verplichting tot inenting tegen poliomyelitis een noodzakelijke maatregel tot bescherming van de gezondheid in de zin
van art. 8.2 E. VR.M. is; het middel dat
kritiek uitoefent op die beoordeling is niet
ontvankelijk (2). (Art. 8.2 E.VR.M.)
(1) Raadpl. het door de minister van Volksgezondheid aan de Koning uitgebrachte verslag
(B.S., 6 dec. 1966, p. 1211).
(2) Zie Cass., 7 feb. 1990, A.R. nr. 8042 (A. C.,
1989-90, nr. 351).
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(NOEL, JANDRIC)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0506.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1 van de Gezondheidswet van 1
september 1945 en 159 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het koninklijk besluit van 26 oktober 1966,
waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, wettelijk gegrond is op
artikel 1 van de Gezondheidswet van 1 september 1945 en erkent dat met de lijst van
de besmettelijke ziekten die een algemeen
gezondheidsgevaar opleveren, welke lijst
wordt opgemaakt op het in artikel1, eerste lid, 1",van de wet van 1 september 1945
bedoelde eensluidend advies van de hoge
gezondheidsraad, de lijst bedoeld wordt die
opgenomen is in het Regentsbesluit van 6
februari 1946 betre:ffende de profYlaxe tegen de besmettelijke ziekten; dat voornoemd besluit verwijst naar een eensluidend advies van de hoge gezondheidsraad,
en doordat het bestreden arrest beslist dat
het advies van de hoge gezondheidsraad,
waamaar verwezen wordt in het artikel1,
eerste lid, van de wet van 1 september
1945, blijkt uit een op 28 april 1965 goedgekeurd proces-verbaal van 10 maart 1965
van voornoemde raad,
terwijl de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale ofplaatselijke besluiten aileen kunnen toepassen in zoverre zij
met de wetten overeenstemmen en, eerste onderdeel, de in het Regentsbesluit van
6 februari 1946 opgenomen lijst van andere overdraagbare ziekten dan pestziekten, enerzijds, niet de lijst van overdraagbare ziekten is, die een algemeen gevaar
opleveren en die de Koning gemachtigd is
bij algemene reglementen te voorkomen of
te bestrijden en, anderzijds, niet is opgemaakt op het eensluidend advies van de
hoge gezondheidsraad :
tweede onderdeel, het niet bewezen is dat
het koninklijk besluit dat ten grondslag ligt
aan de vervolgingen, is goedgekeurd na het
uitbrengen van het advies van de hoge
gezondheidsraad, nu het door het openbaar ministerie overgelegde proces-verbaal
van de beraadslaging van de voornoemde
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raad dd. 10 maart 1965 niet ondertekend
is en bijgevolg geen bewijs van authenticiteit oplevert;
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat artikel 1 van de
Gezondheidswet van 1 september 1945
bepaalt dat "de Koning ertoe gemachtigd is om, bij algemene reglementen
en na het advies ingewonnen te hebben van de hoge gezondheidsraad, de
nodige maatregelen van voorbehoeding en assainering, alsook alle
inrichtings- en controlemaatregelen
voor te schrijven", met name "1" om de
besmettelijke ziekten te voorkomen of
te bestrijden, welke een algemeen gevaar opleveren en waarvan een lijst
zal opgemaakt worden, op het eensluidend advies van de hoge
gezondheidsraad";
Overwegende dat artikel 1 van het
Regentsbesluit van 6 februari 1946 betre:ffende de profylaxe tegen besmettelijke ziekten, dat na eensluidend advies van de voornoemde raad ter
uitvoering van de Gezondheidswet is
uitgevaardigd, de lijst van de in artikel 1, 1°, van die wet bedoelde ziekten opsomt, onverminderd de in het
koninklijk besluit van 10 juni 1922 bedoelde pestziekten, v66r de wijziging
van de voornoemde lijst bij het koninklijk besluit van 1 maart 1971,
waarbij dat Regentsbesluit is opgeheven;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 26 oktober 1966, waarbij de
inenting tegen poliomyelitis verplicht
gesteld wordt, eveneens is uitgevaardigd ter uitvoering van de Gezondheidswet na eensluidend advies van de
bovenvermelde raad;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1 van de Gezondheidswet van
1 september 1945, 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij de Belgische wet van 13 mei 1955, alsook van artikel 16 van het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake de rechten van het
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kind van 20 november 1989, goedgekeurd
bij de Belgische wet van 25 november 1991,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de inmenging van het openbaar gezag in
het prive- en gezinsleven, die krachtens het
koninklijk besluit van 26 oktober 1966 geschiedt door het verplicht stellen van de inenting, eennoodzakelijke inaatregel tot bescherming van de gezondheid is en geen
onrechtmatige of arbitraire inmenging in
het prive~ en gezinsleven van het kind is,
en dat ze wordt opgelegd "in het kader van
de passende maatregelen, die moesten worden getroffen teneinde ziekte te bestrijden en de preventieve gezondheidszorg te
ontwikkelen, waartoe de Statim zich in artikel24 van het Verdrag van New-York van
20 november 198!.1 hebben yerbonden",
terwijl, eerste onderdeel, de wet weliswaar machtiging verleent tot het nemen
van denodige maatregelen van voorbehoeding en assainering, alsook van inrichtingsen controlemaat:regelen, maar niet tot de
aantasting van de fysieke illtegriteit van de
personen door de verplichte toediening van
een verzwakt levend virus, zodat de inmenging in het prive- en gezinsleven, die
voortvloeit uit de inentingsverplichting, niet
kan worden geacht bij wet opgelegd te zijn;
tweede onderdeez,' de verplichte inenting tussen 16 december 1991 en 16 maart
1993, d.i. de periode bedoeld in de tegen de
eisers opgemaakte tenlastelegging, niet
meer als een noodzakelijkE) maatregel tot
bescherming van de gezondheid kan worden beschouwd, nu er, bij gebrek aan epidemieen of aan enig risico op poliomyelitisepidemiei\n geen dringe!lde sociale
behoefte aan inentingen en evenmin een
evep.wicht tussen de uit de ve:rplichte inenting voortvloeiende inmenging en het
doo:r de overheid beoogde doel meer bestaat:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Qverwegende d&t de appelrechters,
nu zij met name erop wijzen dat "de
verplichte inenting geen onrecht!Uatige of arbitraire inmenging in het
prive- en gezinsleven van het kind is
als bedoeld in artikel 16 va11- het in
New-York op 20 november 1989 goedgekeurde Verdrag inl':ake de rechten
van het kind; dat (zij) opgelegd is in
het kader van de passende maatregelen, die moesten worden.getroffen teneinde ziekte te bestrijden im preventieve gezondheidszorg te ontwikkelen,
waartoe de Staten zich in artikel 24
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van (dat) Verdrag hadden verbonden",
en "dat het openbaar gezag krachtens artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden gemachtigd is om zich in het prive- en het gezinsleven te mengen, op voorwaarde
dat zij, enerzijds, wettig is, wat te dezen het geval is, en, anderzijds, een
noodzakelijke maatregel ter bescherming van de gezondheid vormt", geen
enkele V&fi de tot staving van het middel aangevoerde wettelijke bepalingen 13chenden;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van beroep op grond van een feitelijke beoordl:lling beslist dat de verplichte inenting tegen poliomyelitis een noodzakelijke maatregel tot bescherming
van de gezondheid is, op grond dat
"poliomyelitis een besmettelijke ziekte
is die wordt veroorzaakt door een virus (er besti:mn drie typen) dat zich op
het ruggenmerg vastzet en ernstige
ver lammingsverschijnselen veroorzaakt; dat de wetgever dus de gezondheid heeft willen beschermen tegen
een kwaal met ernstige gevolgen en
binnen het kader van zijn bevoegdheden de maatregelen heeft genomen die
voldoen aan de behoeften van een
gezondheidsbeleid, dat ertoe strekt het
individu te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan; dat
de voornoemde maatregelen, op het
ogenbl* dat zij zijn genomen, noodzakelijk en passend waren; dat de verslag€m van de Wereldgezondheidsorganisatie uitwijzen dat zij dat blijven,
ondanks het feit dat zij in zeldzame
gevallen schadelijke gevolgen zouden kunnen veroorzaken (een geval op
8 miljoen van vaccinale poliomyelitis
bij het kind of bij (:len niet-ingeente
bloedverwant); dat het wilde poliovirus immers nog steeds West- en
Centraal-Afrika alsmede Zuid-Azie
teistert en dat, zolang het niet is uitgeroeid, onze landen nog steeds bedreigd woden door het OV(:lrslaan ervan, inzonderheid wegens de intern~tionalisatie van de contaden, dat

HOF VAN CASSATIE

Nr. 379

niet-ingeente personen aldus in 1978
en 1992 in Nederland epidemieen veroorzaakt hebben en het virus inCanada verspreid hebben";
Overwegende dat het onderdeel,
waarin die beoordeling betwist wordt,
niet ontvankelijk is;
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 voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
1 oktober 1997 - 2e kamer- Voorzitter ; de 4. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever ; de h. Fischer - Geli}kluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat ; mr. Dermagne, Dinant.

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEGRIP.

6° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- VOORZIENING- MIDDEL
- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDINGONTVANKELIJKHEID.

1o Niet ontvankelijk is het middel tot sta-

ving van een voorziening tegen de beslissing tot veroordeling, dat kritiek oefent op
de wettelijkheid van de beschikking tot
verwijzing'waartegen geen voorziening
werd ingesteld (1).

2° De wanb_edrijven die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993,
dus op 31 december 1993, nog niet zijn
verjaard, zullen, behoudens in geval van
schorsing van de verjaring, na verloop
van de termijn van vijf jaren te rekenen
van de feiten verjaren, eventueel verlengd met een nieuwe termijn van vijfjaren vanaf de verjaringstuitende daad die
regelmatig is gesteld v66r het verstrijken van de eerste termijn van vijfjaar (2).
(Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.)
3° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel waarin eiser het arrest verwijt dat het hem een lichtere geldboete heeft opgelegd dan die welke hem
met toepassingvan art. 65 Sw. zou moeten opgelegd zijn (3).
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1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGVOORZIENING GERICHT TEGEN DE BESLISSING
TOT VEROORDELING - MID DEL VOERT AAN
DAT DE BESCIDKKING TOT VERWIJZING NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK ONREGELMATIG IS- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVQRDERING - TERMIJNEN- VERLENGING _:_
NIEUWE WET- GEVOLGEN.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- STRAF- TOEPASSING VAN ARTIKEL 65 SW. - GELDBOETE LAGER DAN DE
ZWAARSTE STRAF- VOORZIENING- MID DEL
DAT DE TOEPASSING VAN DE GELDBOETE BEKRITISEERT- ONTVANKELIJKHEID.

4° RECH'fEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVANDE MENS-ART. 6-ART. 6.1RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN
DE ZAAK- BEGRIP.

4 o Om te beoordelen of een zaak eerlijk is
behandeld, in de zin van art. 6.1
E. V.R.M., moet worden nagegaacm of de
zaak in haar geheel op een eerlijke wijze
is behandeld; blijkt dat de beschuldigde
of de beklaagde voorhet vonnisgerecht de
kans heeft gekregen om uri} tegenspraak
te voeren over de door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens, dan kan hij niet beweren dat hi} geen recht heeft gehad op
een eerlijke behandeling van zijn zaak in
de zin van het Verdrag (4).
(1) Zi<:J Cass., 12 nov. 1991, A.R. nr. 4258 (A. C.,
1991-92, nr. 137), en 4 feb. 1977, A.R. nr.
P.95.23S.N, supra, nr. 60.
(2) Cass., 5 feb. 1997, A.R. nr. P.96.0927.F, supra, nr. 64.
(3) Zie Cass., 23 feb. 1988, A.R. nr. 1475 (A. C.,
1987-88, nr. 385), en 1 maart 1989, A.R. nr. 7041
(ibid., 1988-89, nr. 369).
(4) Cass., 31 mei 1995, A.R. nr. P.95.0345.F
(A.C., l£195, nr. 268).
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5° Zodra de beschuldigde of de beklaagde

voor het vonnisgerecht de kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te voeren over
de door het O.M. tegen hem ingebrachte
gegevens, kan hij niet beweren dat zijn
recht van verdediging in dat opzicht is
miskend (5).
6° Het middel dat hieruit is afgeleid dat ei-

sers zaak niet binnen een redelijke termijn is behandeld, kan niet voor het eerst
aan het Hof worden voorgelegd en is dus
niet ontvankelijk, wanneer het niet aan de
bodemrechter is voorgelegd (6).
(LALOT, LECHAT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0555.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1997 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

I. Op de voorziening van Guy Lalot;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 59, eerste lid, zoals het van kracht
was v66r de wijziging op 28 februari 1997
en 120 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest, om eiser op
strafrechtelijk gebied te veroordelen tot een
gevangenisstrafvan driejaar, tot een geldboete van 2000 frank, hem voor een periode van vijf jaar te ontzetten uit alle in
artikel 31 van het Strafwetboek opgesomde
rechten en hem te veroordelen tot het betalen van een provisionele frank schadevergoeding aan de burgerlijke partij, de
door eiser opgeworpen exceptie van nietontvankelijkheid van de vervolgingen afwijst op grond dat: "de beklaagde aanvoert dat hij als lid van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, vanaf 8 mei 1993 datum van de inwerkingtreding van arti(5) Cass., lfeb. 1995,A.R. =· P.94.1545.F (A. C.,
1995, nr. 62).
(6) Zie Cass., 14 maart 1990, A.R. nr. 8146
en 29 juni 1994, A.R. nr.
P.94.0766.F (ibid., 1994, nr. 339).
(A. C., 1989-90, nr. 425),
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kel59quater van de Grondwet- de onschendbaarheid geniet waarop, krachtens artikel 120 van de gecoiirdineerde
Grondwet waarin wordt verwezen naar artikel 59 van dezelfde wet betreffende de
parlementaire onschendbaarheid, elk lid
van een raad aanspraak kan maken"; "dat
de procureur des Konings op die datum van
8 mei 1993 zijn vordering reeds had opgesteld - zij dateert van 28 april 1993 -,
waarbij het onderzoeksgerecht, op 22 juni
van hetzelfde jaar, de beklaagde naar de
correctionele rechtbank had verwezen; dat
het vaststaat dat de procureur-generaal bij
het hof(van beroep) van dit rechtsgebied op
21 januari 1994 aan de bevoegde Raad de
ophe:ffing vroeg van de onschendbaarheid
van de beklaagde, wat op 28 januari werd
toegestaan; "dat alleen de omstandigheid
dat de beklaagde tot lid van de gewestraad werd verkozen geen afbreuk heeft gedaan aan de beschikking tot verwijzing die
jegens hem werd genomen"; "dat het stond
aan de vergadering waartoe hij behoorde te
beoordelen - wat zij overigens sedert 8 mei
1993 kon doen, nude beklaagde haar daartoe de vraag had gesteld - of de regelmatig aangevatte vervolging van een van haar
leden - ten deze de beklaagde -, tijdens
de zitting al dan niet voor de duur van die
zitting diende te worden opgeschort"; "dat
onschendbaarheid die aan de parlementsleden en aan de leden van de gewestraden
wordt verleend helemaal geen persoonlijk voorrecht is, maar bedoeld is om de
vrije uitoefening van het hen toegekende
mandaat te vrijwaren; dat het dus aan het
Parlement of aan de Gewestraad staat te
beslissen of het al dan niet gebruik wenst
te maken van het recht dat hem krachtens de artikelen 59 en 120 van de gecoi:irdineerde Grondwet is verleend om de uitoefening van de stra:!Vordering tijdelijk te
schorsen in het uitsluitend belang van de
goede werking van de parlementaire of
daarmee gelijkgestelde instellingen; "dat
ten deze de bevoegde Gewestraad geenszins heeft doen blijken dat zij de uitoefening van de strafvordering jegens de beklaagde wilde doen opschorten en zij
bovendien en ten overvloede, toen de
procureur-generaal de ophe:ffing vroeg van
de onschendbaarheid van de beklaagde, dat
verzoek onverwijld heeft ingewilligd",

terwijl ingevolge artikel 59 van de Grandwet zoals het van kracht was v66r 28 februari 1997 en hier van toepassing is "geen
lid van een van beide kamers, tijdens de
zitting, in strafzaken kan worden vervolgd
of aangehouden dan met verlofvan de Kamer waarvan hij deel uitmaakt, behalve bij
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ontdekking op heterdaad"; die verplichting van openbare orde is en elke met die
bepaling strijdige handeling van rechtswege nietig is; ingevolge artikel120 van de
gecoordineerde Grondwet de leden van de
Gemeenschaps- en Gewestraden dezelfde
onschendbaarheid genieten en dat vanaf 8
mei 1993 (datum van de inwerkingtreding van artikel 59quater van de Grandwet v66r haar coi:irdinatie); de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad zitting had sedert de
derde woensdag van oktober 1992 overeenkomstig artikel 26 van de wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen; bet openbaar ministerie derhalve
vanaf 8 mei 1993 de opheffing van eisers
onschendbaarheid als lid van de raad had
moeten vragen alvorens een nieuwe daad
van vervolging te stellen, hetzij alvorens
een vordering te doen voor de raadkamer;
zodat de beschikking van de raadkamer
van 22 juni 1993, dus tijdens de zitting van
de raad, nu die opheffing van de onschendbaarheid niet werd gevraagd, nietig is en
leidt tot nietigverklaring van die proceshandeling en van de daaropvolgende beslissingen zoals bet bestreden arrest, aangezien de vervolgingen tegen eiser niet
regelmatig aanhangig waren bij de correctionele rechtbank noch bij bet hofvan beroep (schending van de artikelen 59, eerste lid, zoals bet van kracht was v66r de
wijziging op 28 februari 1997 en 120 van de
op 17 februari 1994 gecoordineerde Grandwet):

Overwegende dat het middel kritiek oefent op de wettelijkheid van de
beschikking tot verwijzing waartegen geen voorziening werd ingesteld;
dat het middel niets uitstaande heeft
met de bestreden beslissing en dus
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 21 en 22 van de wet van 17
april1878 houdende de voorafgaande titel van bet Wetboek van StrafVordering, artikel21 v66r zijn wijziging en zoals gewijzigd bij artikel 25 van de wet van 24
december 1993, 2 van bet Strafwetboek, 2
van bet Burgerlijk Wetboek, 2, 3 van bet
Gerechtelijk Wetboek, 6 en 7 van bet Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en van de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat bet bestreden arrest, om te beslissen dat de rechtsvordering niet verjaard is en eiser op strafrechtelijk gebied te
veroordelen tot een gevangenisstraf van
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drie jaar, tot een geldboete van 2000 frank,
hem voor een periode van vijfjaar te ontzetten uit alle in artikel 31 van bet
Strafwetboek opgesomde rechten en hem te
veroordelen tot bet betalen van een provisionele frank schadevergoeding aan de burgerlijke partij, beslist dat "de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de strafVordering, in tegenstelling tot hetgeen de
beklaagde toen betoogde, niet door verjaring vervallen was, want sedert de
verjaringstuitende daad van 14 januari
1992, is de wet van 24 december 1993 uitgevaardigd die de verjaringstermijn inzake wanbedrijven op vijf jaar heeft gebracht; dat artikel 25 van de nieuwe wet
inzake de verjaring van de strafvordering, ingevolge de onmiddellijke werking
van die wet, van toepassing is op de rechtsvorderingen die v66r haar inwerkingtreding zijn ontstaan en die op die datum nog
niet zijn verjaard (... ); dat nude feiten van
de telastleggingen, in de onderstelling dat
zij bewezen zijn, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn gedurende meer dan
drie jaar van een zelfde misdadig opzet,
waarbij de laatste feiten op 3 oktober 1989
zijn gepleegd, de oorspronkelijke verjaringstermijn van drie jaar, overeenkomstig de oude wet, bij ontstentenis van
verjaringstuitende daad op 3 oktober 1992
zou zijn voltooid; dat nu op 14 januari 1992
een verjaringstuitende daad is gesteld, dus
v66r die datum, de oorspronkelijke verjaringstermijn op 3 oktober 1994 is verstreken en alle andere daden die tot die datum zijn gesteld - onder meer de
beschikking tot verwijzing van 22 juni 1993
- ieder tot gevolg hebben gehad dat de
verjaring met een nieuwe termijn van vijf
jaar is verlengd,

terwijl de wetten, ingevolge de in bet
middel vermelde artikelen, geen terugwerkende kracht hebben tenzij de wet uitdrukkelijk anders vermeldt; artikel 25 van de
wet van 24 december 1993 tot wijziging van
artikel 21 van de wet van 17 april 1878
waarbij de verjaringstermijn van de strafvordering inzake wanbedrijven op vijfjaar
wordt gebracht geen dergelijke uitzondering bevat zodat bet niet kan worden toegepast op toestanden die definitiefvoltrokken zijn v66r zijn inwerkingtreding; nu
bijgevolg, zoals te dezen en zoals bet bestreden arrest vaststelt, de oorspronkelijke verjaringstermijn van drie jaar als bepaald bij artikel 21 van de wet van 17 april
1878, v66r zijn wijziging bij artikel 25 van
de wet van 24 december 1993, v66r de
inwerkingtreding van die laatste wet was
verstreken, een verjaringstuitende daad
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binnen die oorspronkelijke termijn - waarvan wordt aangenomen dat hij aan de wet
van 24 december 1993 voorafgaat - ingevolge artikel 22 van de wet van 17 april
1878 slechts tot gevolg kan hebben dat een
nieuwe verjaringstermijn van "gelijke
duur", zijnde drie jaar, begint te lop en, te·
weten die bepaald bij artikel 21 v66r zijn
wijziging die op dat ogenblik nag niet bestand, maar niet tot gevolg kon hebben, zoals het bestreden arrest beslist, dat de oorspronkelijk termijn van drie op vijf jaar
wordt gebracht, nu de stuiting, overeenkomstig artikel 22 van de wet van 17 april
1878 aileen tot gevolg heeft dat "een nieuwe
termijn van gelijke duur begint te lopen";
het bestreden arrest bijgevolg, door te beslissen dat ten gevolge van de inwerkingtreding van artikel 25 van de wet van 24
december 1993 de oorspronkelijke verjaringstermijn van drie jaar, hoewel hij v66r
de inwerkingtreding van die wet was verlopen, op vijfjaar wordt gebracht, door een
stuiting tijdens de genoemde oorspronkelijke termijn van drie jaar, de artikelen 21
en 22 van de wet van 17 april1879 schendt
en hoe dan oak terugwerkende kracht verleent aan de genoemde wet van 24 december 1993 en de andere in het middel aangewezen bepalingen schendt (2 van het
Strafwetboek, 2 van het Burgerlijk Wethoek, 2, 3 van het Gerechtelijk Wetboek, 6
en 7 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955) :

Overwegende dat ingevolge artikel
21 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals het
werd gewijzigd bij de wetten van 30
mei 1961 en 24 december 1993, de
str~fvordering verjaart door verloop
van vijf jaren, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd, wanneer het gaat om een wanbedrijf;
Overwegende dat een nieuwe wet,
inzake strafvordering, onmiddellijke
uitwerking krijgt zodat zij van toepassing is op alle strafvorderingen die
v66r de datum van haar inwerkingtreding zijn ontstaan en op die datum ingevolge de oude wet nog niet
zijn ve:rjaard; dat de wanbedrijven die
op 31 december 1993 nog niet zijn verjaard, behoudens ingeval van schorsing van de ve:rjaring, na verloop van
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de termijn van vijf jaren te rekenen
van de feiten zullen verjaren, eventueel verlengd met een nieuwe termijn van vijf jaren vanaf een
verjaringstuitende daad die regelmatig is gesteld v66r het verstrijken van
de eerste termijn van vijf jaar;
Overwegende dat de nieuwe wetsbepaling van toepassing was, aangezien de strafvordering op 31 december 1993, bij de inwerkingtreding van
artikel 25 van de wet van 24 december 1993, niet door ve:rjaring was vervallen, wat het arrest met verwijzing
naar de motieven van de eerste rechter vaststelt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 65, v66r zijn wijziging bij de wet
van 11 juli 1994, 80, 84 en 214 van het
Strafwetboek, 195 en 211 van het Wethoek van StrafVordering, 340 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, zoals
dat is gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964 en gewijzigd bij
artikel 58, 1°, van de wet van 4 augustus
1986 (W.I.B. 1964) en voor zoveel nodig 450
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals dat is gecoiirdineerd. bij hetkoninklijk besluit van 10 april 1992 en bevestigd bij de wet van 12 juni 1992 (W.I.B.
1992), en 73bis van het B.T.W.-Wetboek ingesteld bij de wet van 3 juli 1969, zowel in
zijn versie v66r als na de wijziging bij artikel 68, r van de wet van 4 augustus
1986,
doordat het bestreden arrest, om eiser op
strafrechtelijk gebied te veroordelen tot een
gevangenisstrafvan driejaar, tot een geldboete van 2000 frank, hem voor een periode van vijf jaar te ontzetten uit alle in
artikel31 van qet Strafwetboek opgesomde
rechten en hem te veroordelen tot het betalen van een provisionele frank schadevergoeding aan de burgerlijke partij, zegt
"dat de in de telastlegging omschreven feiten, als zij zijn bewezen, de opeenvolgende
en voortgezette uitvoering vormen (... ) van
een zelfde misdadig opzet, waardoor zij een
strafbaar feit uitmaken dat met de zwaarste van de toepasselijke stra:lfen moet worden gestraft" en "na wijziging en beperking van bepaalde telastleggingen, overeenkomstig hetgeen hiervoor werd
aangegeven, het vonnis van 11 januari 1996
met volgende wijzigingen bevestigt (... ) 2.
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dat de hoofdgevangenisstraf die door de eerste rechter is uitgesproken voortaan geldt
voor de telastleggingen All gewijzigd, Al2,
All beperkt, Alii 1 gewijzigd en beperkt,
Alii 2 beperkt, Alii 5, Alii 6, AIV gewijzigd, AV 1, AV 3, A VI a tot e, AVII gewijzigd, Ball, Baiii6, BaVII, BaiX 1 tot 3,
BaiX 4 beperkt, Bbl gewijzigd en beperkt,
Bbii, C tot F en G beperkt en samen; 3. dat
eenparig het gedeeltelijke uitstel voor de
hoofdgevangenisstrafwordt opgeheven; 4.
dat de beklaagde in acht tiende van de kosten van eerste aanleg begroot op 1.107
frank wordt veroordeeld; bovendien en eenparig : a. hem veroordeelt wegens de telastleggingen samen die bewezen blijven tot
een geldboete van 2.000 frank, welk bedrag met toepassing van de wettelijke opdeciemen op 120.000 frank wordt gebracht
en dat bij gebreke van betaling binnen de
wettelijke termijn door een subsidiaire gevangenisstraf van drie maanden kan worden vervangen; b. zegt dat hij gedurende
vijfjaar ontzet wordt uit alle in artikel31
van het Strafwetboek opgesomde rechten; Veroordeelt de beklaagde in de helft
van de kosten van hoger beroep begroot op
7.627 frank; Op burgerlijk gebied: Bevestigt het vonnis van 11 januari 1996; veroordeelt de beklaagde in de kosten van hoger beroep van de burgerlijke rechtsvordering",

frank, laatstgenoemde boete de zwaarste is;
zodat het bestreden arrest dat een geldboete met deciemen oplegt, dat wil zeggen een gemeenrechtelijke geldboete, niet
de wettelijke straf in de zin van artikel 65
van het StrafWetboek toepast;

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 65 van het StrafWetboek, wanneer de
rechter beslist dat de feiten de uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet, hij de
zwaarste straf client uit te spreken voor aile
misdrijven die door een zelfde eenheid van
opzet zijn verbonden; te dezen de zwaarste straf is bepaald bij de artikelen 340
W.I.B. (1964), thans 450 W.I.B. (1992), en
73bis van het B.T.W.-Wetboek voor de feiten van de telastleggingen C en D (valsheid en gebruik van valse stukken in
belastingzaken), dat wil zeggen een gevangenisstrafvan een maand tot vijfjaar en/of
een geldboete van 10.000 tot 500.000 frank;
nu de gecorrectionaliseerde misdrijven van
gemeen recht (196 en volgende van het
StrafWetboek) en van belastingrecht (340
W.I.B. (1964), 450 W.I.B. (1992), 73bis
BTW-Wetboek) immers gestraft worden
met gevangenisstraffen met een zelfde
maximumduur, de zwaarste geldboete dus
bepalend is voor het vaststellen van de
zwaarste straf; nu de gecorrectionaliseerde
gemeenrechtelijke misdrijven met een geldboete van 26 tot 2.000 frank worden bestrait (artikel214 van het StrafWetboek) en
de misdrijven van belastingrecht met een
geldboete van 10.000 frank tot 500.000

Overwegende dat dit onderdeel het
arrest verwijt dat het eiser een lichtere geldboete heeft opgelegd dan die
welke hem met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek zou moeten opgelegd worden;

tweede onderdeel, het arrest, in zoverre
het Hof oordeelt dat het bestreden arrest
wel degelijk de zwaarste straf heeft opgelegd in de zin van artikel 65 van het
StrafWetboek, zijn beslissing niet naar recht
met redenen heeft omkleed; de beslissingen tot veroordeling, in strafzaken, om naar
recht met redenen omkleed te zijn, de wettelijke bepalingen moeten vermelden
waarin de opgelegde straf is bepaald of die
althans de opgelegde straf wettelijk kunnen verantwoorden; het bestreden arrest te
dezen artikel 84 van het StrafWetboek aanhaalt waarin een geldboete van 26 tot 1.000
frank wordt bepaald, en dat dus de opgelegde straf van een geldboete van 2000
frank niet wettig kan verantwoorden; zodat het bestreden arrest zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt (scherrding van de artikelen 195 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering) :

Wat betreft het eerste onderdeel :

Dat die omstandigheid hem geen
schade kan toebrengen;
Dat het onderdeel zonder belang en
dus niet ontvankelijk is;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat een beslissing tot
veroordeling op de strafvordering om
naar recht met redenen omkleed te
zijn, in haar eigen motieven of met
verwijzing naar de beroepen beslissing, de wettelijke bepaling moet vermelden waarbij een straf wordt vastgesteld;
Overwegende dat, enerzijds, het bestreden vonnis waarnaar het hof van
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beroep verwijst de artikelen 450 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vermeldt waarbij een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar
en een geldboete van 10.600 frank tot
500.000 frank wordt opgelegd of een
van die stra:ffen alleen, aan hem die,
met het oogmerk om een van de in artikel 449 bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in
handelsgeschriften of in private geschriften valsheid pleegt, of die van
een zodanig vals geschrift gebruik
maakt, 73bis van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde
dat in dezelfde stra:ffen voorziet, 80,
196, 197 en 214 van het Strafwetboek
die de gecorrectionaliseerde misdaad
valsheid en gebruik van valse stukken met een gevangenisstraf van een
maand tot vijf jaar en een geldboete
van 26 tot 2000 frank bestra:ffen; dat,
anderzijds, het bestreden arrest artikel 84 van het Strafwetboek vermeldt
dat bepaalt dat schuldigen wier criminele straf tot gevangenisstraf wordt
verminderd, kunnen worden veroordeeld tot een geldboete van zesentwintig frank tot duizend frank;
Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;
Over het vierde middel : miskenning van
het recht van verdediging, van het vermoeden van onschuld en schending van artikel6.1 en 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest, om eiser op
strafrechtelijk gebied te veroordelen tot een
gevangenisstraf van drie jaar, tot een geldboete van 2000 frank, hem voor een periode van vijf jaar te ontzetten uit alle in
artikel31 van het Strafwetboek opgesomde
rechten en hem te veroordelen tot het betalen van een provisionele frank schadevergoeding aan de burgerlijke partij, "na
wijziging en beperking van bepaalde telastleggingen, overeenkomstig hetgeen hiervoor werd aangegeven, het vonnis van 11
januari 1996 met volgende wijzigingen bevestigt (... ) 2. dat de hoofdgevangenisstraf
die door de eerste rechter is uitgesproken
voortaan geldt voor de telastleggingen All
gewijzigd, AI2, AU beperkt, Alii 1 gewij-
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zigd en beperkt, Alii 2 beperkt, Alii 5, Alii
6, AIV gewijzigd, AV 1, AV 3, A VI a tot e,
AVII gewijzigd, Ball, Baiii6, BaVII, BaiX
1 tot 3, BaiX 4 beperkt, Bbl gewijzigd en
beperkt, Bbii, C tot F en G beperkt en samen; 3. dat eenparig het gedeeltelijke uitstel voor de hoofdgevangenisstrafwordt opgeheven; 4. dat de beklaagde in acht tiende
van de kosten van eerste aanleg begroot op
1.107 frank wordt veroordeeld; bovendien
en eenparig : a. hem veroordeelt wegens de
telastleggingen samen die bewezen blijven tot een geldboete van 2.000 frank, welk
bedrag met toepassing van de wettelijke opdeciemen op 120.000 frank wordt gebracht
en dat bij gebreke van betaling binnen de
wettelijke termijn door een subsidiaire gevangenisstrafvan drie maanden kan worden vervangen; b. zegt dat hij gedurende
vijfjaar ontzet wordt uit alle in artikel31
van het Strafwetboek opgesomde rechten; Veroordeelt de beklaagde in de helft
van de kosten van hoger beroep begroot op
7.627 frank; Op burgerlijk gebied: Bevestigt het vonnis van 11 januari 1996; Veroordeelt de beklaagde in de kosten van hager beroep van de burgerlijke rechtsvordering", op grond dat: "B. Onderzoek van
de telastleggingen : "Overwegende dat de
beklaagde wordt beschuldigd van het herhaaldelijk plegen van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, van verschillende verduisteringen en van het
overtreden van de belastingwetgeving''; "dat
in zoverre het hof van beroep zou oordelen dat de door de eerste rechter aangenomen telastleggingen door 's hofs onderzoek worden bevestigd, uit het dossier blijkt
dat men hier te maken zou hebben met iemand die een dubbel doel voor ogen heeft,
enerzijds de verzuchting om steeds steilere politieke ambities waar te maken en,
anderzijds, het streven naar steeds meer
rijkdom, waarbij van geen tel is of de middelen om die oogmerken te bereiken geoorloofd zijn noch welke macht dat impliceert"; "dat het in dat verband niet
onbelangrijk is te wijzen op een gegeven
van de persoonlijkheid zoals dat blijkt uit
stukken die op 12 september 1996 bij het
dossier zijn gevoegd bij kantschrift van de
h. procureur-generaal"; dat het een map betreft met de vermelding "Vertrouwelijk" die
de administrateur-generaal van het ministerie van het Brussels Gewest bij een huiszoeking op 24 april1996 heeft afgegeven en
die, naar zijn zeggen, een nota bevatte die
hij had opgesteld betreffende een zaak Lalot die verband hield met feiten die als afpersing hadden kunnen worden omschreven; dat in de genoemde nota van 4 oktober
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1988 in vijf punten het resultaat van een
door de minister gevraagd onderzoek wordt
aangegeven, te weten: "1. Negen vertegenwoordigers van bedrijven hebben telefonisch of daadwerkelijk contact gezocht
met bovenvermelde ambtenaren om hun
verwondering erover uit te spreken dat zij
naar het kabinet werden geroepen door een
medewerker van de minister naar aanleiding van dossiers met aanvragen voor hulp
die bij het bestuur waren ingediend. Het
diensthoofd, lid van de raad van bestuur,
heeft mij de lijst, in bijlage, met de namen van de bewuste bedrijven afgegeven.
2. Verschillende van die bedrijfsleiders hebben gehoord dat die medewerker wees op
de moeilijkheid van de minister een gunstig antwoord te verkrijgen, op zijn toestand op het gemeentelijk vlak en op de
kosten van zijn huidige verkiezingscampagne. Die industrielen hebben verklaard
dat dat onderhoud dubbelzinnig was en dat
zij de indruk hadden dat het hier een verdoken vraag om geld betrof. 3. In het bijzonder geval van de firma Temco werd aan
de vertegenwoordiger van dat bedrijfverteld dat de echtgenote van de medewerker zaakvoerder van Japanse restaurants
was en dat zij uitkeek naar zijn klandizie. 4. De ambtenaren hebben verklaard dat
onder de personen die zich tot het bestuur
hebben gewend volgende personen het
meest verwonderd waren over het dubbelzinnig karakter van die gesprekken : de h.
Michielsen (ldeal-Chauffage), de h. Van Parys (Van Parys- Candihold), de h. Verbist (Bull) 5. Een andere bedrijfsleider,
waarvan de naam niet op bijgaande lijst
voorkomt, werd tijdens het middaguur op
het kabinet ontboden. Het betreft de h. Van
Belle eigenaar van het Lambermont-hotel
te Schaarbeek. De secretaresse van het
kabinetslid heeft tijdens het onderhoud een
reservatie gemaakt in het restaurant Bruneau. De h. Van Belle bekloeg zich erover
dat hij de uitermate hoge restaurantrekening had moeten betalen",

terwijl de bodemrechter, om na te gaan
of misdrijven zijn bewezen, om zijn overtuiging te gronden en te beslissen over de
uit te spreken straffen, niet mag steunen op
feiten waarvoor de beklaagde niet werd vervolgd en niet werd veroordeeld, dat wil zeggen op feiten die niet bewezen zijn en die
de rechter niet bewezen kan verklaren; de
appelrechters te dezen hun overtuiging nopens eisers persoonlijkheid, wat op zijn
minst een primordiaal element is bij de bepaling van de strafmaat zoals blijkt uit de
verzwaring van de straf, zowel steunen op
de specifieke aard van de misdrijven als op
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de redenen die tot het plegen ervan hebben geleid, zoals die inzonderheid blijken
uit de stukken uit een map die tijdens een
huiszoeking op 24 april 1996 is gevonden
en waarin een nota steekt die door de
administrateur-generaal van het ministerie van het Brussels Gewest is opgesteld inzake feiten die met deze vervolging niets te
maken hebben en waarover het hof zich
dus niet hoorde uit te spreken; zodat het
bestreden arrest, door eisers veroordeling en zeker de strafmaat te steunen op
feiten waarvoor eiser vervolgd noch veroordeeld was en waarover het hof zich niet
wettig hoorde uit te spreken, dat wil zeggen feiten die niet bewezen zijn verklaard,
eisers recht van verdediging en zijn recht
op een onpartijdige behandeling van zijn
zaak miskent evenals het vermoeden van
onschuld in zoverre zijn veroordeling, zij het
samen met andere elementen, wordt bepaald door feiten niets te maken hebben
met de vervolgingen (schending van artikel6.1 en 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955) :

Overwegende dat bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld,
in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, moet worden
nagegaan of de zaak in haar geheel op
een eerlijke wijze is behandeld;
Overwegende dat eiser, nu lllj te dezen voor de vonnisgerechten de kans
heeft gekregen om vrij tegenspraak te
voeren over de door het openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens, niet kan beweren dat zijn recht
van verdediging is miskenden dat hij
geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in de
zin van het Verdrag;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest, door bij
de beoordeling van eisers persoonlijkheid rekening te houden met gegevens uit een door de minister bevolen onderzoek, het vermoeden van
onschuld niet miskent;
Dat het middel in die mate feitelijke grondslag mist;
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Over het uijfde middel : schending van artikel6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest, om eiser op
strafrechtelijk gebied te veroordelen tot een
gevangenisstrafvan drie jaar, tot een geldboete van 2000 frank, hem voor een periode van vijfjaar te ontzetten uit alle in
artikel31 van het Strafwetboek opgesomde
rechten en hem te veroordelen tot het betalen van een provisionele frank schadevergoeding aan de burgerlijke partij, "na
wijziging en beperking van bepaalde telastleggingen, overeenkomstig hetgeen hiervoor werd aangegeven, het vonnis van 11
januari 1996 met volgende wijzigingen bevestigt (... ) 2. dat de hoofdgevangenisstraf
die door de eerste rechter is uitgesproken
voortaan geldt voor de telastleggingen All
gewijzigd, AI2, All beperkt, Alii 1 gewijzigd en beperkt, Alii 2 beperkt, Alii 5, Alii
6, AlV gewijzigd, AV 1, AV 3, A VI a tote,
AVII gewijzigd, Ball, Balii6, BaVII, BaiX
1 tot 3, BaiX 4 beperkt, Bbl gewijzigd en
beperkt, Bbii, C tot Fen G beperkt en samen; 3. dat eenparig het gedeeltelijke uitstel voor de hoofdgevangenisstraf wordt opgeheven; 4. dat de beklaagde in acht tiende
van de kosten van eerste aanleg begroot op
1.107 frank wordt veroordeeld; bovendien
en eenparig : a. hem veroordeelt wegens de
telastleggingen samen die bewezen blijven tot een geldboete van 2.000 frank, welk
bedrag met toepassing van de wettelijke opdeciemen op 120.000 frank wordt gebracht
en dat bij gebreke van betaling binnen de
wettelijke termijn door een subsidiaire gevangenisstraf van drie maanden kan worden vervangen; b. zegt dat hij gedurende
vijf jaar ontzet wordt uit alle in artikel 31
van het Strafwetboek opgesomde rechten; Veroordeelt de beklaagde in de helft
van de kosten van hoger beroep begroot op
7.627 frank; Op burgerlijk gebied : Bevestigt het vonnis van 11 januari 1996; veroordeelt de beklaagde in de kosten van hoger beroep van de burgerlijke rechtsvordering",
terwijl ingevolge artikel6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens, een ieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke
termijn, waarbij dat beginsel vooral belangrijk is in strafzaken inzonderheid om
te beletten dat de beklaagde te veel in de
openbaarheid komt of dat bewijzen tenietgaan; eiser te dezen vervolgd werd voor feiten die zich tussen 1 januari 1980 en 4 ok-
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tober 1989 hebben voorgedaan; het
onderzoek op 9 oktober 1989 is geopend en
beeindigd werd met het bevelschrift van onderzoeksrechter Marique van 14 januari
1992 (de laatste onderzoeksdaad werd op
26 november 1991 gesteld); vanaf 14 januari 1992 en tot 28 april 1993 geen enkele daad werd gesteld, de procureur des
Konings op die laatste datum zijn vordering heeft opgesteld; bovendien eiser, die op
22 juni 1993 door de raadkamer naar de
correctionele rechtbank werd verwezen, pas
op 2 juni 1994 werd gedagvaard, dus bijna
een j aar na de beschikking tot verwijzing;
het bestreden arrest aldus pas bijna acht
jaar na het begin van het onderzoek is gewezen en ongeveer zeventien jaar ria de
eerste feiten; zodat eisers zaak, wegens die
gegevens, niet binnen een redelijke termijn is behandeld en het bestreden arrest artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
schendt:

Overwegende dat het middel, dat
hieruit is afgeleid dat eisers zaak niet
binnen een redelijke termijn is behandeld, niet aan de bodemrechters is
voorgelegd;
Dat dit middel niet voor het eerst
aan het Hof kan worden voorgelegd en
dus niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn en dat de beslissing geen
onwettigheid bevat die eiser zou kunnen benadelen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel
bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorziening van Suzanne
Lechat:
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift a an di t arrest is gehecht;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel niet
kan worden aangenomen om de sub lA
aangegeven redenen in antwoord op
het identieke tweede middel dat door
eiser wordt aangevoerd;
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Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel niet
kan worden aangenomen om de sub IA
aangegeven redenen in antwoord op
het identieke eerste onderdeel van het
derde middel dat door eiser wordt aangevoerd;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel niet
kan worden aangenomen om de sub IA
aangegeven redenen in antwoord op
het identieke vijfde middel dat door eiser wordt aangevoerd;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn en dat de beslissing geen
onwettigheid bevat die eiseres zou
kunnen benadelen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningeri; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
1 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Delahaye.
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2e KAMER - 1 oktober 1997

1o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- VORMAANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE
APPELRECHTER- MODALITEITEN.

2° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERGEVOLGEN- 'IERECHTZITTING- BEKLAAGDE
NIET GEDAGVAARD OM TE VERSCHIJNENNIET VERSCHENEN BEKLAAGDE- GEVOLGEN.

3o GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET
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OPENBAAR MINISTERIE - 'IERECHTZITTINGBEKLAAGDE NIET GEDAGVAARD OM TE VERSCHIJNEN- NIET VERSCHENEN BEKLAAGDE
- HOF VAN BEROEP DAT DE BEKLAAGDE BIJ
VERSTEK VEROORDEELT- ONTVANKELIJK
VERKLAARD VERZET VAN DE BEKLAAGDEKOSTEN VEROORZAAKT DOOR HET VERZETGEVOLGEN.

4o VERZET -

STRAFZAKEN - PROCEDURE
VOOR DE FEITENRECHTER- HOGER BEROEP
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR
TERECHTZITTING BEMINISTERIE KLAAGDE NIET GEDAGVAARD OM TE VERSCIDJNEN- NIET VERSCHENEN BEKLAAGDE- HOF
VAN BEROEP DAT DE BEKLAAGDE BIJ VERSTEK
VEROORDEELT- ONTVANKELIJK VERKLAARD
VERZET VAN DE BEKLAAGDE -KOSTEN VEROORZAAKT DOOR HET VERZET- GEVOLGEN.

1o In strafzaken wordt, onder voorbehoud

van het geval van art. 205 Sv., de zaak bij
de appelrechter aanhangig gemaakt door
de verklaring van hager beroep en niet
door de dagvaarding om voor de rechter te verschijnen (1).

2° Wanneer; buiten het geval van art. 205
Sv., het hofvan beroep, op het hager beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij de correctionele rechtbank de
beklaagde veroordeelt, uitspraak doet bij
verstek ten aanzien van de beklaagde, die
niet regelmatig was gedagvaard om te
verschijnen in hager beroep, heeft het ontbreken van een regelmatige dagvaarding niet tot gevolg dat de zaak niet bij
het hof van beroep aanhangig is doch enkel dat de beklaagde niet bij verstek kan
worden gevonnist (2).
3° en 4° Wanneer; buiten het geval van art.
205 Sv., het hof van beroep, op het hager beroep van de beklaagde en van het
openbaar ministerie tegen het vonnis
waarbij de correctionele rechtbank de beklaagde veroordeelt, de beklaagde, die niet
regelmatig was geddgi.Jaard om te verschijnen in hager beroep, bij verstek heeft
veroordeeld, beslist het niet wettig, op het
ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde, dat het verstek aan de beklaagde
(1) Cass., 11 sept. 1990, A.R. nr. 3818 (AC.,
1990-91, nr. 15).
(2) Zie noot 1.
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te wijten is en dat de door het verzet veroorzaakte kosten te zijnen laste blijven (3).
(Art. 187 Sv.)
(GLAUDE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0666.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 april 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing, waarbij de strafvordering, wat betreft de overtredingen van het wegverkeersreglement,
van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende reglementering van de inschrijving van motorvoertuigen en de aanhangwagens en
van artikel 48 van de wet op de politie van het wegverkeer, ve:rjaard is verklaard;
Overwegende dat de voorziening, bij
gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
II. Wat de rest van de voorziening
betreft:
Over het middel, gesteld als volgt:
"gelet op het op 28 april 1997 door de negende kamer van de Correctionele Rechtbank te Luik gewezen vonnis; overwegende
dat die beslissing kennelijk door een procedurefout is aangetast; dat immers het
proces-verbaal van 6 januari 1997 de zaak
bij verstek verdaagt naar 3 februari 1997;
dat het proces-verbaal van diezelfde 3 februari 1997 eveneens vaststelt dat de beklaagde niet is verschenen en dat de debatten ab initio worden hervat; dat het
vonnis zal worden gewezen op 17 februari;
dat die beslissing door een gebrek is aangetast; dat immers, gelet op het feit dat de
conclusienemer niet was verschenen op de
terechtzitting van 6 januari 1997, het aan
de vervolgende partij stond hem te dagvaarden om op de terechtzitting van 3 februari 1997 te verschijnen; dat voor het
overige, de op verzet gewezen beslissing
van 28 april1997, nu zij met name gegrond is op de afwezigheid van de
conclusienemer op de terechtzittingen van
(3) Zie noot 1.
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6 januari 1997 en 3 februari 1997, eveneens door nietigheid is aangetast" :

Overwegende dat krachtens de devolutieve kracht van het hoger beroep, de strafzaak door de akte van hoger beroep bij de appEdrechter
aanhangig wordt gemaakt; dat de dagvaarding om voor die rechter te verschijnen slechts de waarde heeft van
een bepaling van de rechtsdag;
Overwegende dat, te dezen, de correctionele rechtbank van de zaak had
kennisgenomen door de hogere beroepen die eiser, beklaagde, en het openbaar ministerie hadden ingesteld;
Overwegende dat uit het nietdagvaarden van eiser om op de terechtzitting van 3 februari 1997 te verschijnen, niet is gebleken dat de zaak
bij de correctionele rechtbank niet aanhangig was, maar alleen dat eiser niet
op regelmatige wijze bij verstek kon
worden berecht;
Overwegende dat bijgevolg de correctionele rechtbank, op eisers ontvankelijk verklaarde verzet tegen het
verstekvonnis van 17 februari 1997,
uitspraak heeft kunnen doen over de
strafvordering, maar niet wettig heeft
kunnen beslissen dat het verstek aan
eiser te wijten was en dat de kosten
van het verzet te zijnen laste moesten blijven;
. Dat, in zoverre, het middel gegrond

IS;

En overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing geen enkele onwettigheid
bevat die eiser benadeelt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de kosten; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten van zijn voorziening en laat het
overige vierde ten laste van de Staat;
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verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Hoei,
zitting houdende in hoger beroep.
1 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fisher - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. P. Delbouille, Luik.
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1e KAMER- 2 oktober 1997
1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GELDING
TEN OPZICHTE VAN DERDEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- RECHTERLIJK GEWIJSDE STRAFZAAK GEZAG VAN
GEWIJSDE- GELDING TEN OPZICHTE VAN
DERDEN.

so

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTERLIJK GEWIJSDE
- STRAFZAKEN - GELDING TEN OPZICHTE
VAN DERDEN.

4 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GELDING
TEN OPZICHTE VAN DERDEN- ONVRIJWILLIGE SLAGEN EN VERWONDINGEN -ALCOHOLINTOXICATIE OF DRONKENSCHAP- ONDERSCHEIDEN STRAFFEN- SCHADE- OORZAKELIJK VERBAND VERZEKERAAR REGRESVORDERING.

1o, 2° en

so De krachtens artikel 4 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering bestaande regel dat beslissingen op de strafvordering niet opnieuw ter sprake mogen gebracht worden ter gelegenheid van een burgerlijk
proces, moet gelezen worden in samenhang met het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging en artikel 6.1
E. V.R.M.; het gezag van het strafrechtelijk gewijsde staat er niet aan in de weg
dat een partij in een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in
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zoverre zij geen partij was in dat geding
of er niet vrij haar belangen kon laten gelden (1) (2).
4 o Als de strafrechter onderscheiden straf

fen uitspreekt, enerzijds, wegens het besturen van een voertuig in staat van
alcoholintoxicatie of dronkenschap, anderzijds, wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen,
mag de verzekeraar van de veroordeelde,
die aan het slachtoffer van het ongeval bedragen heeft uitgekeerd, in een daarop
volgend burgerlijk geding het bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie of dronkenschap en de schade (S).
R.V.S. VERZEKERINGEN N.V. T. VERHOLLE)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd :
De bestreden beslissing heeft het vonnis van de eerste rechter bevestigd, dat de
regresvordering van eiseres tegen haar verzekerde, verweerder, op grond van zware
fout (art. 25.9 en 25.10 van de modelpolis),
had afgewezen.
Verweerder werd bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de strafrechter
veroordeeld tot onderscheiden straffen wegens het onopzettelijk toebrengen van letsels enerzijds en sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie en dronkenschap anderzijds.
De (door eiseres reeds vergoede) benadeelden stelden zich geen burgerlijke partij, zodat eiseres kon, noch mocht aanwezig zijn in het strafproces.
Ret bestreden arrest stelt dat de regresvordering ongegrond is omdat eiseres hoe
dan ook zich niet kon bemoeien met de toepassing van de strafwet, meer bepaald door
toepassing te eisen van artikel65 Sw. (een
enkele straf, waaruit meteen het oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie
en/of de dronkenschap en de schade valt af
te leiden). Redenen van openbare orde beletten, volgens het arrest, dat zelfs art. 6.1
(1) Zie Cass., 15 feb. 1991, voltallige terechtzitting, A.R. nr. 6764 (A. C., 1990-91, nr. 322, met
concl. adv.-gen. D'Hoore); 14 april1994, A.R. nr.
C.93.0131.F (ibid., 1994, nr. 178), en 14juni 1996,
A.R. nr. C.94.0449.F (ibid., 1996, nr. 234).
(2) Zie evenwel de conclusie O.M.
(3) Zie evenwel de conclusie O.M.
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E.V.R.M. de absolute regel van het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde zou kunnen ophe:ffen.
Deze verdragsbepaling geeft een ieder het
recht op een eerlijke behandeling van zijn
zaak, wat volgens de rechtspraak van Uw
Rof (Voltallige terechtzitting, 15 februari
1991, op conclusie van A. G. D'Roore, A. C.,
1990-91, nr. 322) o.m. inhoudt dat de partijen in een burgerlijk geding gelijke kansen moeten hebben om de door de andere
partijen aangedragen bewijzen te weerleggen. Dit verdragrechtelijk gewaarborgd
recht met directe werking primeert dus het
internrechtelijk algemeen rechtsbeginsel
van het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde.
Deze rechtspraak is volgens het bestreden arrest te dezen niet relevant: in die casus had de verzekeraar voor de strafrechter een louter feit (de plaats van het
ongeval) niet kunnen betwisten, terwijl, in
het onderhavige geval, eiseres niet eens het
recht had zich in te laten met de strafwet, zodat ze ook niet meer (voor de burgerlijke rechter) kon beweren dat haar
rechten geschonden waren.
Ret enig middel voert schending aan van
artikel6.1 E.V.R.M. en van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging door de appelrechter, omdat hij eiseres niet heeft toegelaten de afwezigheid van een causaal verband tussen het
besturen van zijn voertuig, door verweerder, in staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap en het ongeval te betwisten.
Ret motief waarop deze weigeringsbeslissing steunt, nl. dat eiseres in het
strafproces geen rechten ko:ri laten gelden en o.m. zich met de toepassing van de
strafwet zelf niet mocht bemoeien, is op
zichzelf geen voorvirerp van kritiek en voor
eiseres zelfs "niet relevant". Ook de omvang van het strafrechtelijk gewijsde zoals het bestreden arrest dat beschouwt,
staat in het middel als zodanig niet ter discussie. Ret middel. vecht de beslissing
slechts aan omdat de burgerlijke rechter
daarin eiseres niet toelaat hem een betwisting over haar rechten voor te dragen, nadat ze dat reeds voor de strafrechter niet
mocht doen, terwijl ze dit laatste wettelijk verbod niet kan noch wil betwisten. Ret
middel, dat enkel, behalve van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, de schending van art. 6.1
E.V.R.M. aarivm:irt, lijkt me derhalve o:ritvankelijk: Overigens was dat ook zo in
1991, wat het Rofniet belette, op grond van
de ontwikkelingen iri het middel, de in-
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houd van deze verdragrechtelijke bepaling met het begrip van het internrechtelijk
algemeen rechtsbeginsel van het gezag erga
omnes van het strafrechtelijk gewijsde afte
we gen.
Deze zaak verschilt evenwel van de zaak
die het voorwerp was van dit belangrijk arrest van 15 februari 1991, niet wezenlijk
om de door het bestreden arrest aangehaalde reden, maar omdat thans aan de
burgerlijke rechter gevraagd werd niet een
louter door de strafrechter vastgesteld feit
alsnog te mogen betwisten, maar een uit
het tot het penale beperkte dictum van de
strafrechter afgeleid civielrechtelijk gevolg: het oorzakelijk verband tussen (een)
als misdrijf weerhouden feit(en) en de
schade, wat een beoordeling inhoudt.
Bij arrest van 14 april1994 (A. C., 1994,
nr. 178) hebt U ook deze door het arrest
van 15 februari 1991 geformuleerde regel
- nl. dat art. 6.1 E.V.R.M. meebrengt dat
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde
aan derden, die geen partij waren in het
strafproces, slechts kan worden tegengeworpeh behoudens tegenbewijs - toegepast op de voorziening van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat geen
partij was in een stra:fproces maar voor de
burgerlijke rechter de dekkingsplicht van
de verzekeraar bewees : het gezag van het
strafrechtelijk gewijsde, waaruit het nietbestaan van een verzekeringsovereenkomst
werd afgeleid, kan aan het fonds niet tegengeworpen worden.
En het arrest van 14 juni 1996 (A.R. nr.
C.94.0449.F, A. C., 1996, rir. 234) besliste dat
een eerlijk proces hem niet gewaarborgd
was indien het de verzekeraar niet toegelaten was de feitelijke elementen waarop de
vrijspraak van de verzekerde gesteund was,
te betwisten.
Thans stelt zich de vraag of deze regel
ook hier geldt en, indien niet, welk het verschil is met de aangehaalde precedenten
dat het doortrekken van deze oplossing zou
beletten.
Op het vlak van de regel zelf zie ik dit
verschil niet : het komt me voor dat ook in
die precedenten enige beoordeling van de
straftechter aan de orde was, die de civiele rechter niet bond : het bepalen van de
plaats van een aanrijding waarover betwisting is, aangezien de oplossing van deze
betwisting noodzakelijk is voor de beoordeling van de verantwoordelijkheid; de beslissing dat er geen verzekeringsovereenkomst is; of het bepaleri van de
feitelijke elementen waarop een vrijspraak
gestetihd is. Wairrom zou deze vrijheid van
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de burgerlijke rechter niet bestaan als het
gaat over de beoordeling van een oorzakelijk verband tussen misdrijven en een
schadeverwekkende gebeurtenis, wanneer de strafrechte:i' niet eens kennis heeft
genomen van een daarop gestoelde burgerlijke rechtsvordering ?
Dat men deze regel zou toepassen lijkt
me nl. des te meer verantwoord wanneer
men dus niet eens de zekerheid heeft dat
het strafrechtelijk gewijsde zich inderdaad tot een dergelijke beoordeling uitstrekt, zoals het bestreden arrest dat beschouwt. Mij lijkt dat te dezen zelfs
helemaal niet het geval te zijn, waarbij het
antwoord dan wellicht voor de hand ligt :
dit arrest kan de kritiek van het middel
niet weerstaan... zonder hoofdbrekerij over
dat gewijsde. Roewel eiseres tegenspraak
heeft kunnen voeren en ook gevoerd heeft
over de omvang van het strafrechtelijk gewijsde, waarbij ze, volgens de vaststellingen van het arrest, zelfs stelde dat er geen
gewijsde was over dat oorzakelijk verband,
zodat de burgerlijke rechter volledig vrij
bleef, wordt haar toch - op grond van een
anders begrepen gewijsde - elke kans tot
weerlegging van een door de verweerder
(haar verzekerde) tegengeworpen middel
ontnomen. Ze heeft dan toch, minstens op
het vlak van de bewijsvoering, niet dezelfde kansen gehad als de verzekerde, die
reeds verweer heeft kunnen voeren voor de
strafrechter, en voor de burgerlijke rechter, qua bewijs, kan volstaan met het voorleggen van een vonnis van die strafrechter, die zich niet eens over de burgerlijke
aspekten van de zaak hoefde uit te spreken. De toegang tot de burgerlijke rechter aan een partij weigeren omdat ze hoe
dan ook reeds voor de strafrechter haar
rechten niet mocht laten gelden, lijkt me in
elk geval geen "eerlijke" behandeling van
haar zaak. Deze eerlijke behandeling slaat
toch op het geheel burgerlijk proces en niet
aileen op het debat over de toegang tot de
rechter.
Ik zou hier kunnen eindigen met het beshrit dat het middel gegrond lijkt, ware het
niet dat dit een al te beperkte conclusie zou
:iijn voor een ruime problematiek die de
voile aandacht van Uw Rof verdient.
Ret bestreden arrest houdt nl. een kluwen van beslissingen in m.b.t. gevoelige en
moeilijke rechtsvragen, die inderdaad voortvloeien uit de in ons recht aangehouden
dualiteit van rechtspraak en haalt bestaan
en orilvang van het gewijsde door mekaar,
alvorens tot de eindbeslissing te komen.
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Ret beslist o.m. dat "de niet-toepassing
van art. 65 Sw. (natuurlijk nieebrengt) dat
de dronkenschap/intoxicatie geen oorzaak
of mede-oorzaak is van het ongeval" en dat
"het bewijs erga omnes van het ontbreken van ieder causaal verband tussen het
ongeval en de dronkenschap/intoxicatie in
casu enkel (voortspruit) uit de loutere toepassing van de strafwet (... ) en niet uit in
de vroegere strafi>rocedure weerhouden motieven of feitelijke vaststellingen (. .. )".
Roewel het middel dus geen schending
aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag, erga omnes, van het
strafrechtelijk gewijsde (noch van artikel 65
Sw.) en zijn kritiek beperkt tot de weigering van de burgerlijke rechter het verweer van een partij betreffende haar burgerlijke rechten te aanhoren (terwijl diens
motief daarvoor zelfs "niet relevant" is) beslist het arrest toch dat de verdragsbepaling hier moet wijken voor dat internalgemeen rechtsbeginsel ... en dus dat het
interne recht het rechtstreeks toepasselijk verdragsrecht primeert! Ret beslist
voorafnamelijk als volgt: "Om redenen van
openbate orde en rechtszekerheid is iedereen gehouden door wat de strafrechter zeker en noodzakelijk besliste en dat daaruit voor sommigen bepaalde nadelige
gevolgen kunnen voortspruiten, is geen geldige basis om het soevereine beoordelingsrecht van de strafrechter achteraf uit te
hollen door een beroep te doen op het artikel6, lid 1, van het E.V.R.M. dat geen afbreuk kan doen aan wat de strafrechter
overeenkomstig de geldende strafwet besliste, noch aan de gevolgen die daaraan
noodzakelijkerwijze verbonden zijn. "Nochtans twijfelt, sedert Uw arrest van 27 mei
1971 (A.C., 1971, 959, met concl. proc.gen. Ganshof van der Meersch, Bull. en
Pas., 1971, 1,888, inzake Le Ski, waaraa:n
nog herinnerd werd door adv.-gen. D'Roote
in zijn voormelde conclusie voor het arrest van 15 februari 1991, I.e.; p. 644), niemand er nog aan dat de veraragsbepaling, die een directe werking heeft, voorrang
moet hebben op de nationale rechtsregels.
Ret is dus, m.i., zelfs in deze zaak, niet
zonder belang eraan te herinneren hoezeer de rechtspraak van het Rof, ill het kader van de :i'egresvordering van de verzekeraar - en in het licht van art. 65 Sw. de inhoud van dat gewijsde, waaraan het
arrest zo'n absoluut gezag verbiridt, nochtans op zeer genuanceerde wijze is gaan afbakenen, zodanig dat men wel mag zeggen dat het beginsel zelfbijzonder relatief
is geworden. De rechtspraak van . de
beroepshoven en rechtbankeri hollen het
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zelfs volledig uit (Vandenberghe, H., Van
Quickenborne, M., en Wynant, L., Overzicht van rechtspraak aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad 1985-1993, T.P.R., p.
1478-1481, nrs. 170-170; Gent, 21 oktober 1994, R. W., 1994-1995, 1297). In de
meeste ons omringende landen is het bedoeld beginsel zelfs onbekend, werd het
zeer afgezwakt ofhelemaal verlaten (zie de
voormelde conclusie vanA.G. D'Hoore, l.c.,
p. 645).
Nadat procureur-generaal Ganshofvan
der Meersch, met verwijzing naar opgemerkte studies van drie eminente leden van
het Hof, herinnerd had aan het algemeen
aanvaard, doch ongeschreven, beginsel van
de preeminentie van de publieke vordering op de burgerlijke rechtsvordering, omdat de eerste betrekking heeft op openbare belangen, terwijl de tweede slechts
private belangen betreft, voegde hij daar
meteen aan toe dat, ondanks de rijke literatuur, over de draagwijdte van dat beginsel, d.w.z. de grenzen die, in de beslissing
van de strafrechter, zich aan de burgerlijke rechter opdringen, nogal wat vragen
bleven rijzen (conclusie voor Cass., 21 mei
1970, Pas., 1970, 827). Hij herinnerde aan
de rechtspraak van het Hof dat het gezag
van gewijsde slechts verbonden wordt aan
wat de strafrechter zeker en noodzakelijk
besliste en dat daarbij niet alleen het dictum maar ook de noodzakelijke motieven
die het ondersteunen dienen in aanmerking genomen te worden.
De artikelen 58 t.e.m. 65 Sw. hebben betrekking op de samenloop van verscheidene misdrijven en de in die gevallen toe te
passen straftoemeting, dus op het onderling verband tussen die misdrijven ... en
niet op het oorzakelijk verband tussen een
misdrijf of meerdere misdrijven en daaruit ontstane schade, die nl. slechts in voorkomend geval de burgerlijke rechtsvordering betreft.
Luidens (het toepasselijk) artikel 65 Sw.
moet de rechter een straf uitspreken : 1.
wanneer een zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert; 2. wanneer verschillende
misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet. Wanneer hij dat dus niet
doet, betekent dit dat, doordat hij de regelen van de meerdaadse samenloop toepast, het voor hem niet vaststaat dat het
hetzelfde feit ofhetzelfde opzet is, m.a.w.
dat hij bijgevolg noodzakelijk beslist- mogelijks enkel omdat hij geen zekerheid heeft
over de uniciteit van het strafbaar gedrag
en/of zich, zonder dat uit te drukken, bewust is van de gevolgen op burgerrechtelijk vlak, bv. wegens de waarschijnlijk-
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heid van een regresvordering van de
verzekeraar, die hij aldus schept en dus uitermate behoedzaam te werk gaat - dat er
twee onderscheiden strafbare feiten zijn, bv.
enerzijds het, door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg, toebrengen van letsels, dus lichamelijke (en eventueel andere) schade, anderzijds een ("aflopende")
verkeersinbreuk ofhet ("voortdurend") sturen in staat van alcoholintoxicatie en/of
dronkenschap. Maar ook niet meer. Dit betekent dus niet dat de strafrechter, in dat
geval, "noodzakelijk" heeft beslist dat deze
toestand van de beklaagde zelfs niet gedeeltelijk heeft kunnen bijdragen tot zijn
onvoorzichtigheid.
Volgens de bij arresten van 19 september 1968 (A.C., 1969, 72) en 21 mei 1970
(l.c.) gevestigde rechtspraak van het Hof
volgt uit het uitspreken, door de strafrechter, van twee onderscheiden straffen wegens (bv.) onopzettelijke letsels en/of een
verkeersovertreding enerzijds en dronkenschap anderzijds in beginsel dat de toestand van dronkenschap als vreemd aan
het misdrijf van onvoorzichtigheid moet
worden beschouwd. Maar dit geldt dus
slechts in beginsel. In zijn reeds vermelde
conclusie voor laatstgenoemd arrest (l.c., p.
836) stelt P.G. Ganshofvan der Meersch
dat dit niet steeds het geval is en dat de
burgerlijke rechter o.m. oog moet hebben
voor wat de strafrechter "zeker" beslist
heeft. Ret arrest 27 november 1970 (A. C.,
1971, 293) leert dat de burgerlijke rechter gebonden is door de beslissing van de
strafrechter die geen met het toepassen van
twee afzonderlijke straffen strijdige redenen inhoudt en dus impliciet een oorzakelijk verband tussen de (afzonderlijke) fout
(i.e. sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie) en het ongeval uitsluit.
De arresten van 12 maart 1984 (A.R. nr.
4231, A. C., 1983-84, nr. 399) en 18 juni
1987 (A.R. nr. 7637,AC., 1986-87, nr. 640)
versoepelden deze regel als volgt : de strafrechter die, in hetzelfde geval, niet bepaalt welk van de misdrijven de oorzaak
van het verkeersongeval en de schade is,
"sluit" elk oorzakelijk verband tussen het
misdrijf sturen in staat van dronkenschap
en alcolholintoxicatie en de schade "niet
noodzakelijk uit".
En het arrest van 11 maart 1988 (A.R.
nr. 5663,AC., 1987-88, nr. 435) stelt zelfs
dat, steeds in hetzelfde geval, de strafrechter, die geen uitspraak heeft moeten doen
en zich niet heeft uitgesproken over de
schade en over de oorzaak van de schade,
niet beslist dat de toestand van de
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beklaagde noch de oorzaak noch een van de
oorzaken van het ongeval is geweest.
Het arrest van 22 juni 1989 (A.R. nr.
8427, A. C., 1988-89, nr. 625) beslist dat de
burgerlijke rechter, steunend op de motieven van de strafrechter, niettemin kan beslissen dat het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de staat van
dronkenschap en het doden niet bewezen is
(zie evenwel de noot E.K. onder dit arrest).
En het arrest van 6 mei 1993 (A.R. nr.
9428, A. C., 1993, nr. 222) stelt dat de burgerlijke rechter zijn beoordelingsvrijheid
eveneens behoudt wanneer hij in de motivering van de strafrechter een tegenstrijdigheid meent te ontdekken, doordat, valgens deze motivering, de staat van
dronkenschap geen oorzakelijk verband met
het ongeval vertoonde.
Tenslotte moet de aandacht toch gevestigd worden op de vervanging - hoewel te
dezen niet toepasselijk - van artikel 65
Sw. door artikel 45 van de wet van 11 juli
1994, waardoor zelfs de strafrechter kan geroepen worden met mogelijks hetzelfde opzet gepleegde feiten te beoordelen na een
andere strafrechter en alsdan met de door
deze reeds uitgesproken straffen moet rekening houden. Hoewel deze regel geen betrekking heeft op "een zelfde feit" maar op
verschillende opeenvolgende en voortgezette misdrijven!feiten, plaatst hij de zoeven
overlopen rechtspraak meteen toch in een
ander perspektief en de vraag rijst m.i. zelfs
of die - mede gelet op de voormelde uitholling - niet moet verlaten worden : het
strafrechtelijk gewijsde, meer bepaald de
reeds toegepaste straftoemeting, is een factor van een nieuwe beoordeling. Houdt een
bepaalde straftoemeting een andere boodschap in voor een burgerlijke rechter dan
voor een "tweede" strafrechter?
Het bestreden arrest beslist dat door de
afzonderlijke bestraffing er dus erga omnes uitgemaakt is dat het causaal verband ontbreekt tussen de alcoholintoxicatie/
dronkenschap en het ongeval (en geeft een
reden daartoe die evenmin bekritiseerd
wordt).
Er weze, om samen te vatten, herinnerd
aan de in het zoeven aangehaald arrest van
6 mei 1993 en laatst in het arrest van 24
januari 1997 (A.R. nr. C.94.119.N, supra nr.
45) opnieuw geformuleerde algemene regel dat het gezag van gewijsde in strafzaken nl. aileen geldt voor hetgeen zeker en
noodzakelijk door de strafrechter is beslist met betrekking tot het bestaan van de
aan'de beklaagde ten laste gelegde feiten
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en rekening houdend met de motieven die
de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.
Ook na bedoelde wetswijziging dient het
respect voor de beslissing van de rechter,
meer bepaald van de strafrechter, beslissing die dus bij uitstek de openbare orde
aanbelangt - een van de nog zeldzame
maar ook zekerste waarborgen voor een democratische samenleving - hoog te worden gehouden, in ieder geval op het zuiver penaal vlak. Maar dit overzicht toont
m.i. toch ook aan dat het gezag van diens
beslissing door de rechtspraak van Uw Hof
enigszins "gedemystifieerd" werd en in elk
geval geen hinderpaal mag zijn voor de uitoefening van de door het E.V.R.M.- althans door zijn artikel6.1- gewaarborgde
rechten van derden, dus op civielrechtelijk vlak.
Omdat het - zoals in het precedent van
1991 - zelfs geen schending van het bedoeld algemeen rechtsbeginsel aanvoert,
laat het middel, m.i., het Hof echter niet toe
er een, met deze verdragsbepaling overeenstemmende, beperkte draagwijdte aan
te geven en dus, eerder dan, zoals in 1991,
een confiictsituatie in het voordeel van de
intemationale norm op te lassen (zoals prof.
Rigaux dat, in zijn noot onder het arrest
van 15 februari 1991 (R.C.J.B., 1992, 1017 inz. 17) voorstelde). Dit beginsel is inde~daad in geen enkele wettekst uitdrukkelijk geformuleerd, maar wordt o.m. uit
artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering afgeleid. Valgens de vaste rechtspraak van het Hof
(Cass., 12 september 1991, A.R. nr. 9099,
A.C., 1991-92, nr. 19) verbiedt deze bepaling dat beslissingen op de strafvordering
opnieuw worden betwist ter gelegenheid
van een burgerlijk proces : ze hebben gezag van gewijsde "erga omnes".
De kans lijkt me dus nog niet geboden
om het principe reeds naar een folkloristisch museum te brengen, zoals A. G. Em.
R. Declercq (Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging, in : Strafrecht voor rechtspractici, IV, 240) het kleurrijk uitdrukte.
Laten we in elk geval de deur niet openzetten voor schokkende extremen, zoals in
de Noord-Amerikaanse rechtspraak, waarbij verrassende, zo vrijsprekende als veroordelende, jury-uitspraken onmiddellijk
worden tegengesproken door een beslissing van de rechter.
Misschien ligt een toekomstige oplossing op een ander vlak. Tot zolang er wettelijke hinderpalen en derhalve redenen
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blijken te bestaan om niet alle belanghebbenden samen, met al hun middelen, toegang tot een zelfde rechter te bieden om
van hem een globale oplossing te bekomen, waarbij vele gewijsde-conflicten, over
wat een andere rechter al dan niet zeker en
noodzakelijk mag hebben beslist, vanzelf in
dat museum zouden belanden, kan men
van dat beginsel, bij deze gelegenheid,
hoogstens (impliciet?) zeggen wat het niet
vermag te doen, zodat het een duidelijker
"verdragvriendelijk" imago. krijgt en bv..
(slechts) zeggen dat het derden, die dus
geen partij waren in strafproces, niet mag
beletten, op gevaar van miskenning van
hun recht op een eerlijke behandeling van
hun zaak, een door een partij, uit een strafrechtelijk dictum afgeleid, aangedragen ']uridisch feit" te weerleggen.
De oplossing in de zin van het arrest van
15 februari 1991 dringt zich m.i. dus zeker opals de toepassing van artikel 6.1
E.V.R.M. geweerd wordt om reden van een
internrechtelijk rechtsbeginsel waarvan de
draagwijdte in het algemeen reeds zeer relatief is, waarvan de toepasselijkbeid te dezen zelfs niet eens vaststond en waarvan,
zoals in dat precedent, de schending ook
niet wordt aangevoerd. Zoals het reeds vermelde arrest van 14 aprii 1994 het overweegt, lijkt me aileen al de schending van
deze verdragsbepaling tot vernietiging van
de bestreden beslissing te kunnen leiden,
terwijl het recht van verdediging me nl. op
zichzelf niet lijkt te zijn geschonden : enerzijds wordt dit recht als zodanig niet expliciet in artikel 6.1 E.V.R.M. vermeld, zodat het, hoewel het daaruit natuurlijk wel
kan afgeleid worden, daarvan toch niet afhankelijk is, terwijl artikel6.3 E.V.R.M. het
wel uitdrukkelijk voorziet in strafzaken; anderzijds liet het hof van beroep eiseres wel
toe haar argumenten uiteen te zetten,
krachtens welke zij vermocht alsnog haar
betwisting ten gronde aan (deze) burgerlijke rechter voor te leggen en heeft dat hof
deze argumenten op gemotiveerde wijze,
doch niet op grond van een ambtshalve
aangevoerd middel, afgewezen.
De verzekerde voert een bewijs aan dat
enkel steunt op een dictum van de strafrechter op louter strafrechtelijk vlak, terwijl geen bijzondere motivering als noodzakelijke grondslag hieraan voorafgaat. De
wet laat de verzekeraar slechts toe voor de
strafrechter tussen te komen, voor zover tegen de verzekerde een burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de door een
motorrijtuig veroorzaakte schade wordt ingesteld (art. 14, §1, vijfde lid en § 2,
W.A.M.-wet; Cass., 27 oktober 1992, A.R. nr.
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5356, A. C., 1991-92, nr. 698, en 19 januari
1994, A.R. nr. P.93.110l.F, A. C., 1994, nr.
31, m.b.t. het art. 9 van de wet van 1 juli
1956, waarvan voormeld art. 14 in hoofdzaak de bepalingen overneemt), maar in
dat geval kan hij geen rechten tegen de verzekerde doen gelden (art. 14, §2, tweede lid,
W.A.M.). En voor de burgerlijke rechter zou
het vonnis van de strafrechter hem terug
beletten zijn burgerlijke verplichting, m.n.
zijn dekkingsplicht t.o.v. zijn verzekerde,
aan te vechten, terwijl dit vonnis nl., op
strafrechtelijk gebied, erga omnes en dus
uiteraard ook hem tegenstelbaar is en er,
op burgerrechtelijk gebied, geen geding was
en hij dus ook daarin niet kon geroepen
worden noch partij zijn (art. 14, § 1, eerste lid, W.A.M.). De verzekeraar kan dus
voor geen enkele rechter zijn rechten doen
gelden. Dit is vanzelfsprekend niet verenigbaar met art. 6.1 E.V.R.M., welke schending, zoals gezegd, volstaat.
Het bedoeld beginsellijkt me dus ook in
deze zaak voor de verdragsbepaling te moeten wijken (en slechts eventueel een met
het Verdrag verenigbare beperkte uitlegging te kunnen krijgen): hoewel men aldus, zij het slechts theoretisch, een -}outer uit de toepassing van de strafwet
afgeleide - beoordeling door de strafrechter, maar waaraan geen bijzondere, noodzakelijke motivering voorafgaat, opnieuw in
geding kan brengen, lijkt me de verzekeraar- die voor de strafrechter geen enkele kans had - alleszins voor de (burgerlijke) rechter geen gelijke kansen te
hebben als zijn verzekerde indien men hem
niet toelaat het door deze aangedragen bewijs van een louter uit het bestaan van een
strafrechtelijke veroordeling of uit die toepassing van de strafwet afgeleid gegeven,
nl. dat er geen oorzakelijk verband is tussen fout en schade, te weerleggen, in elk geval wanneer, zoals te dezen, de strafrechter zich hierover niet expliciet - en, m.i.
zelfs niet impliciet - heeft uitgesproken.
Het middel afgeleid uit de schending van
art. 6.1 E.V.R.M. lijkt me dus gegrond en ik
concludeer derhalve tot vernietiging van het
bestreden arrest.
ARREST

(A.R. nr. C.94.0030.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
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schending van artikel6, lid 1, van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955, en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing de regresvordering van eiseres, gesteund op artikelen 24 en 25, 10",
van de tussen partijen geldende modelpolis tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen en
op artikel16 van de Verzekeringswet van
11 juni 1874, ongegrond verklaart en het
vonnis a quo bevestigt, dit op grond van de
volgende overwegingen : "In deze aanleg
wordt door (eiseres) nu ook aangevoerd dat
het door de eerste rechter toegepaste
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde
erga omnes hoe dan ook in strijd is met de
beginselen vastgelegd in artikel 6, lid 1,
E.V.R.M. omdat zij, (eiseres), in de strafprocedure niet tussengekomen zijnde, zij
voor de strafrechter ook niet in de gelegenheid is geweest haar standpunt nopens het causaal verband tussen het ongeval en de dronkenschap/intoxicatie voor
te dragen; dat, waar zij ingevolge art. 6, lid
1, voornoemd recht heeft op een eerlijke behandeling van haar zaak bij het vaststellen van haar burgerlijke rechten en verplichtingen, zulks ook impliceert dat zij
thans in onderhavig geding nog de
gelegenheid moet krijgen de dronkenschap/ zware fout en het causaal verband
daarvan met het ongeval te bewijzen en
derhalve het door (verweerder) aangevoerde bewijs, zijnde het gezag van gewijsde nopens het ontbreken van dit causaal verband te weerleggen. In feite
beklaagt (eiseres) er zich over dat de strafrechter bij de bestraffing van voormelde inbreuken a) en b-e) geen toepassing heeft gemaakt van art. 65 Sw. en derhalve
afzonderlijke stra:ffen heeft uitgesproken
daar hij de ideiHe samenloop tussen de bewezen verklaarde misdrijven a) en b-e) verwierp. (Eiseres) maakt gewag van een
schending van haar rechten van verdediging en het haar ontnemen van gelijke kansen bij de verdediging van haar burge(r)lijke rechten. Van een schending van
rechten zou slechts sprake kunnen zijn in
de mate waarin (eiseres) de mogelijkheid
werd ontnomen die rechten uit te oefenen die ze rechtens ook had kunnen en mogen uitoefenen. 'lbegepast op onderhavig geding beduidt zulks dat (eiseres) minstens
het recht had moeten bezitten zich tegen de
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niet-toepassing van art. 65 Sw. te verzetten indien ze in de strafprocedure aanwezig ware geweest en derhalve ook te vorderen dat er slechts een enkele straf ZOU
worden uitgesproken wegens de misdrijven a) en b-e). (Eiseres) kwam in de strafprocedure niet tussen omdat ze de slachto:ffers van het ongeval reeds had vergoed.
Maar zelfs indien ze in de strafprocedure
(vrijwillig) was tussengekomen, dan nog
had ze hoegenaamd geen enkel recht om
zich te bemoeien met de toepassing van de
strafwet of om enige invloed uit te oefenen op het strafrechtelijk aspect van de
strafzaak door toepassing te eisen van art.
65 Sw. Op dit stuk is enkel het Openbaar
Ministerie bevoegd. Toepassing eisen van
artikel 65 Sw. zou er trouwens op neer komen dat de (eiseres)-verzekeraar voor het
strafgerecht een agressieve houding tegen haar verzekerde zou aannemen, wat
strijdig is met artikel 9, vierde lid, in fine,
van de wet van 1 juli 1956. De strafrechter van zijn kant beoordeelt souverein of er
al dan niet redenen zijn om artikel 65 Sw.
toe te passen. Het kan niet aangenomen
worden dat een derde, in casu (eiseres), die
zich in welke mate ook geschaad voelt door
de toepassing die de strafrechter van de
strafwet heeft gemaakt, achteraf in een
burgerlijk geding zou mogen gaan betwisten wat de strafrechter souverein heeft beslist op louter strafrechtelijk gebied. Om redenen van openbare orde en rechtszekerheid is iedereen gehouden door wat de
strafrechter zeker en noodzakelijk besliste
en dat daaruit voor sommigen bepaalde nadelige gevolgen kunnen voortspruiten, is
geen geldige basis om het souvereine
beoordelingsrecht van de strafrechter achteraf uit te hollen door een beroep te doen
op het artikel 6, lid 1, van het E.V.R.M. dat
geen afbreuk ka,n doen aan wat de strafrechter overeenkomstig de geldende strafwet besliste noch aan de gevolgen die daaraan noodzakelijkerwijze verbonden zijn.
Een verwijzing naar het cassatiearrest dd.
15 februari 1991 (R.W. 91/92 - p. 15) is in
casu niet relevant. In onderhavige zaak
gaat het om een loutere toepassing van de
strafwet, nl. het artikel 65 Sw., en de gevolgen die daaraan verbonden zijn. In de
zaak welke het voorwerp uitmaakt van gemeld cassatiearrest ging het om een partij die in een burgerlijk geding tot schadevergoeding werd veroordeel!} op grond van
het strafrechtelijk gewijsde verbonden aan
de materiele vaststellingen die de strafrechter in een eerder gevoerd strafgeding
- maar buiten de aanwezigheid van de eiser in cassatie - had gedaan nopens de
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juiste plaats der aanrijding en die de aansprakelijkheid van deze partij impliceerden. In het Cassatiearrest werd beslist dat
aan de eiser in Cassatie niet de mogelijkheid mocht ontzegd worden het tegenbewijs te leveren van dit feitelijk gegeven dat
nochtans bekleed was met het gezag van
het rechterlijk gewijsde erga omnes omdat anders het bij artikel 6, lid 1, van het
E.V.R.M. (g)enoemd recht op een eerlijke
behandeling van de zaak zou geschonden
zijn. Indien de eiser in cassatie in het eerder gevoerd strafgeding aanwezig ware geweest, dan had hij inderdaad het recht en
de mogelijkheid gehad zijn argumenten en
verdediging voor te dragen i. v.m. de precieze plaats van het ongeval. Thans hee:ft
deze partij dit recht niet kunnen uitoefenen en kan dus gesproken worden van een
schending van recht van verdediging en ongelijke kansen. In onderhavige zaak echter had zelfs een in de strafprocedure aanwezige (eiseres) niet eens het recht gehad
zich met de toepassing van de strafwet in
te laten zodat ze ook niet meer kan beweren dat haar rechten geschonden werden.
Het voormeld Cassatiearrest is ten andere uiteindelijk slechts de bevestiging van
sedert lang bestaande rechtspraak, nl. dat
motieven en beschouwingen in een vrijsprekend strafvonnis m.b.t. de fout van een
derde geen gezag van strafrechtelijk gewijsde hebben. Het kan door de verzekeraars mogelijks betreurd worden dat het artikel 9-4" lid der wet van 1 juli 1956 hen
geen ruimere tussenkomstmogelijkheden
geeft en o.m. geen agressieve tussenkomst
tegenover de verzekerde toelaat. Er kan
echter slechts rekening gehouden worden
met de huidige stand der wetgeving. Zodoende kunnen de gevolgen van een souvereine beoordeling nopens het al dan niet
toepassen van artikel 65 Sw., door (eiseres) niet omzeild worden door voor de burgerlijke rechter aanspraak te maken op de
uitoefening van een recht dat ze nooit hee:ft
bezeten, nl. te eisen dat tegenover haar verzekerde toepassing zou gemaakt worden
van artikel65 van het Strafwetboek. Natuurlijk brengt de niet-toepassing van art.
65 Sw. in casu mede dat de dronkenschap/
intoxicatie geen oorzaak of mede-oorzaak is
van het ongeval maar dit is het gevolg van
het tegenover elkeen geldend rechtsbeginsel dat de toepassing van de art. 418 en 420
Sw. iedere fout omvat, zelfs de lichtste, hoe
ze ook kan worden omschreven of bepaald.
Het bewijs erga omnes van het ontbreken van ieder causaal verband tussen het
ongeval en de dronkenschap/intoxicatie
spruit in casu enkel voort uit de loutere toe-
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passing van de strafwet tegen de huidige
gei:ntimeerde, voorheen beklaagde, en niet
uit in de vroegere strafprocedure weerhouden motieven of feitelijke vaststellingen die
voor huidige (eiseres) bezwarend ofnadelig kunnen zijn en waartegen ze zich niet
heeft kunnen verdedigen of die ze niet heeft
kunnen weerleggen hoewel een eerlijke behandeling van haar zaak dit had vereist"
(pp. 3-6 van het bestreden arrest),
terwijl artikel6.1 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, eenieder het recht
geeft op een eerlijke behandeling van zijn
zaak bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen; dit onder
meer inhoudt dat de partijen in een burgerlijk geding gelijke kansen moeten hebben om de door de andere partijen aangedragen bewijzen te weerleggen;
Artikel6.1 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden rechtstreekse werking bezit en voorrang heeft op
het internrechtelijk algemeen rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde, wanneer de toepassing van dit algemeen rechtsbeginsel in
strijd komt met dit artikel6.1 van genoemd
Verdrag;
Te dezen verweerder door de strafrechter was veroordeeld, zoals door het hof van
beroep vastgesteld, wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen (a), het besturen van een voertuig
in staat van alcoholintoxicatie (b) en het besturen van een voertuig in staat van dronkenschap (c); voor tenlasteleggingen a enerzijds en b en c anderzijds een afzonderlijke
boete werd opgelegd; Eiseres, die niet was
kunnen tussenkomen in de strafprocedure,
evenmin voor de burgerlijke rechter werd
toegelaten de afwezigheid van een causaal verband tussen de dronkenschap en de
alcoholintoxicatie enerzijds en het ongeval anderzijds te betwisten, en op geen enkele manier haar argumenten omtrent dit
causaal verband heeft kunnen naar voor
brengen;
De overweging dat eiseres, volgens de bewoordingen van het bestreden arrest, geen
enkel recht hee:ft om zich te bemoeien met
de toepassing van de strafwet of om enige
invloed uit te oefenen op het strafrechtelijke aspect van de strafzaak door toepassing te eisen van artikel 65 van het
Strafwetboek - waaruit het hof van beroep besluit dat van een schending van
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rechten slechts sprake zou kunnen zijn in
de mate waarin eiseres de mogelijkheid
werd ontnomen die rechten uit te oefenen die ze rechtens ook had kunnen en mogen uitoefenen (arrest, p. 3 in fine - p. 4)
- te dezen niet relevant is en geen afbreuk doet aan de omstandigheid dat eiseres het feit van de afwezigheid van het
causaal verband tussen het besturen van
een autovoertuig in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie enerzijds en het
ongeval anderzijds niet kon noch mocht betwisten,
zodat het hof van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte eiseres niet toelaat de afwezigheid van het cansaal verband tussen het besturen van een
autovoertuig in staat van alcoholintoxicatie
en dronkenschap enerzijds en het ongeval anderzijds te betwisten (schending van
artikel6.1 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden en van het
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging) :
Overwegende dat, in de regel, krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, beslissingen op de strafvordering
niet opnieuw ter sprake mogen gebracht worden ter gelegenheid van een
burgerlijk proces;
Dat die regel evenwel moet gelezen worden in samenhang met het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging en artikel 6, lid 1, van
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden dat inhoudt dat eenieder het recht heeft op
een eerlijke behandeling van zijn zaak
bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen;
Dat het gezag van het strafrechtelijk gewijsde er niet aan in de weg
staat dat een partij in Gen later burgerlijk proces de kans moet hebben de
gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen
partij was in het str~fgeding of er niet
vrij haar belangen kon laten gelden;
Overwegende dat, als de strafrechter onderscheiden straffen uitspreekt,
enerzijds, wegens het besturen van
een voertuig in staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap, ander-
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zijds, wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen,
de verzekeraar van de veroordeelde,
die aan de slachtoffers van het ongeval bedragen heeft uitgekeerd, in een
daarop volgend burgerlijk geding het
bewijs mag leveren van het oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie of dronkenschap en de
schade;
Overwegende dat het arrest oordeelt : "Toepassing eisen van artikel 65
Sw. zou er trouwens op neerkomen dat
de (eiseres)-verzekeraar voor het strafgerecht een agressieve houding tegen haar verzekerde zou aannemen,
wat strijdig is met artikel 9, vierde lid,
in fine, van de wet van 1 juli 1956. (... ).
Het kan niet aangenomen worden dat
een derde, in casu (eiseres), die zich in
welke mate ook geschaad voelt door de
toepassing die de strafrechter van de
strafwet heeft gemaakt, achteraf in
een burgerlijk geding zou mogen gaan
betwisten wat de strafrechter souverein heeft beslist op louter strafrechtelijk gebied. (... ) Zodoende kunnen de gevolgen van een souvereine
beoordeling nopens het al dan niet toepass en van artikel 65 Sw., door (eiseres) niet omzeild worden door voor de
burgerlijke rechter aanspraak te rnaken op de uitoefening van een recht
dat ze nooit heeft bezeten, nl. te eisen dat tegenover haar verzekerde toepassing zou gemaakt worden van artikel 65 van het Strafwetboek";
Dat het arrest aldus door aan het
gezag van het strafrechtelijk gewijsde
dergelijke draagwijdte te geven, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
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2 oktober 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Vero-qgstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (4) van de
h. Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Hutzler.

1o en 2° De voorlopige tenuitvoerlegging van

een op vordering van een der schuldeisers uitgesproken faillissementsvonnis
geschiedt niet in opdracht van die schuldeiser tnaar van de curator die voor alle
schuldeisers in de boedel optreedt (1).
(Art. 1398, tweede lid, Ger.W.; artt. 465,
466 en 4 70 Faillissementsweg~)

(VULSTOFFEN EXPLOITATIE B.V.B.A
T. GENERALE BANK N.Vl
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KAMER-

2 oktober 1997

ARREST

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE
ZAKEN
ALLERLEI
FAILLISSEMEN'l'SVONNIS- TENUITVOERLEGGING- LASTGEVER- CURATOR

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
RECHTSPLEGING
FAILLISSEMENTSVONNIS - TENUITVOERLEGGING- LASTGEVER- CURATOR

(4) De strekking van het arrest blijkt te zijn,
te willen beletten dat de gelding van het strafrechtelijk gewijsde blijft verschillen, zowel voor
de feitenrechter als in een voorziening in cassatie: een partij die de schending van art. 6.1
E.V.R.M. (of een andere norm die deze gelding zou
kunnen opheffen) aanvoert, kan dat gewijsde niet
tegengeworpen worden; doet ze dat niet, dan blijft
het gewijsde gelden. B:oewel dit verschil inderdaad niet aannemelijk is, was het O.M. van oordeel- behoudens ook dat het recht van verdediging in deze zaak niet geschonden was - dat
het Hofniet, op grond van deze voorziening, de
gelding erga omnes van dat gewijsde kon gaan beperken zodat ze met de vermelde verdragsbepaling verenigl:>aar werd, omdat het middel dit niet
toeliet en het bedoeld internrechtelijk algemeen
rechtsbeginsel op louter strafrechtelijk vlak onaangetast diende te blijven. Nu ook de rechter uiteraard deze gelding (en de rechtspraak van het
Hof) moet keri.nen en niet slechts afhankelijk is
van een door een partij opgeworpen middel, stelde
het 0 .M. derhalve voor -in a:!Wachting van een
geschikte gelegenheid - de oplossing van het in
voltallige terechtzitting uitgesproken arrest van
15 februari 1991, gevolgd in de arresten van 14
april 1994 en 14 juni 1996 (zie voetnoot 1) en
waarop de voorziening gesteund was, ook hier toe
te passen : een beslechting va:p. een normenco:ofiict. Overigens besluit het arrest dat het middel gegrond is, niet uitdrukkelijk omdat de in het
middel aa:p.gevoerde verdragsbepaling en rechtsbeginselen geschonden zijn, maar omdat de bestreden beslissii:J.g, "door aan het gezag van het
strafrechtelijk gewijsde dergelijke draagwijdte te
geven, 'niet naar recht verantwoord' is".

(A.R. nrs. C.95.0233.N, C.95.033l.N
en C.95.0332.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 oktober 1993 en 26
januari 1995 gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven onder de nummers
C.95.0233.N,
C.95.033l.N en
C.95.0332.N in.gesteld zijn in dezelfde
zaak; dat de voorzieningen moeten
worden gevoegd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat: 1. de N.V. Generale Bank
op 7 juni 1983 een verzoekschrift heeft
neergelegd waarin zij de faillietverklaring van de B.V.B.A. Vulstoffen Exploitatie heeft gevorderd; 2. de Rechtbank van Koophandel te Tongeren de
B.V.B.A. Vulstoffen Exploitatie failliet heeft verklaard bij vonnis van 8
juni 1983 en het verzet van die vennootschap tegen dit vonnis op 28 november 1983 ongegrond heeft verklaard; 3. het Hof van Beroep te
Antwerpen de afwijzing van het verzet heeft bevestigd bij arrest van 15 januari 1985; 4. het arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen vernietigd is
bij arrest van dit Hof van 6 februari
(1) Zie Cass., 24 mei 1996, A.R. nr. C.95.0081.F
(A.C., 1996, nr. 190).
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1987; 5. het Hofvan Beroep te Brussel, op verwijzing, de initiele vordering tot faillietverklaring niet ontvankelijk heeft verklaard bij arrest van 11
januari 1989 en in datzelfde arrest een
vordering tot schadevergoeding ingesteld door eiseres heeft aangehouden;
Dat de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen van het Hof van
Beroep te Brussel in verband met de
vordering tot schadevergoeding;
I. Op de voorziening van de B.V.B.A.
Vulstoffen Exploitatie :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 442, 444, 465,
466,468, 469 en 470 van de Faillissementswet van 18 april 1851, die titel I van hoek
III van het Wetboek van Koophandel vormt,
17, 18 en 1398, lid 2 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest, eiseres' vordering, gesteund op de theorie van de foutloze risico-aansprakelijkheid, verwerpt op
grond: "dat artikel1398, lid 2 Ger.W. voorziet dat de tenuitvoerlegging van een vonnis dat voorlopig uitvoerbaar is, hetzij
krachtens de wet, hetzij omdat zulks door
de rechter is toegestaan, aileen geschiedt op
risico van de partij die daartoe last geeft;
dat wanneer achteraf de uitgevoerde beslissing wordt hervormd, de uitvoerder op
grond van voormelde bepalingen gehouden is tot, enerzijds, de teruggave van hetgeen hij ontvangen heeft ingevolge de uitvoering en, anderzijds, tot vergoeding van
de schade die desgevallend werd veroorzaakt ingevolge de achterafvoorbarig gebleken tenuitvoerlegging; dat deze laatste verplichting bestaat ongeacht of diegene
die tot tenuitvoerlegging overgaat hierbij
een fout heeft begaan in de zin van artikel 1382 B.W. ( ... ); dat artikel 465, lid 1
Faill.W. bepaalt dat ieder vonnis dat ter
zake van faillissement wordt gewezen, uitvoerbaar is bij voorraad; dat evenwel niet
ieder vonnis dat ter zake van faillissement wordt gewezen, zoals Vulex terecht
opmerkt in conclusies, een vonnis van faillietverklaring is; dat wanneer evenwel het
een vonnis betreft van faillietverklaring, artikel444 GerW. daarenboven voorziet dat
vanaf dat vonnis de gefailleerde van rechtswege het beheer over al zijn goederen verliest; dat uit het samen lezen van de artikelen 465 en 444 Faill.W. volgt dat verzet
ofhoger beroep tegen een vonnis van fail-
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lietverklaring de tenuitvoerlegging niet
schorsen in afwijking op artikel 1397
Ger.W. en dat een vonnis van faillietverklaring van rechtswege gevolgen teweegbrengt, m.a.w. ongeacht de tussenkomst
van bijvoorbeeld de schuldeiser die het faillissement gevorderd heeft; dat precies om
dit laatste gezegd wordt dat het vonnis van
faillietverklaring constitutief is; dat hieruit alleen al volgt dat artikel 1398, lid 2
Ger.W. geen toepassing vindt in geval van
vonnis van faillietverklaring nu er in dat
geval geen mogelijkheid is van gedwongen tenuitvoerlegging door iemand 'die
daartoe last geeft'; dat het hervormend vonnis of arrest dan ook geen titel vormt voor
de in voormelde wetsbepaling opgenomen
herstelplicht; dat daarenboven nog dient
opgemerkt dat in geval een faillissement
ongedaan wordt gemaakt er uiteraard geen
restitutieplicht kan zijn in hoofde van de
schuldeiser op wiens vordering het faillissement eventueel werd uitgesproken; dat
immers deze schuldeiser niet de 'begunstigde' is van het vonnis van faillietverklaring die het geheel van de schuldeisers
ten goede komt en hij niets rechtstreeks
ontvangt in uitvoering van dit vonnis; tenslotte dat wanneer het vonnis van faillietverklaring zijn gevolgen meebrengt zonder enige tussenkomst van de schuldeiser
die het faillissement heeft gevorderd, er
evenmin sprake kan zijn van enige zelfs
foutloze risico-aansprakelijkheid in hoofde
van deze laatste; dat in dat geval de schade
die de ex-gefailleerde ondergaat niet het gevolg is van enige handeling van gedwongen uitvoering gesteld door de schuldeiser;
dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat de vordering van Vulex ongegrond is in zoverre zij
steunt op een restitutie- en herstelplicht in
hoofde van de Generale Bank voortvloeiende uit het ongedaan maken van het
faillissement",
terwijl blijkens artikel1398, lid 2 van het
Gerechtelijk Wetboek de tenuitvoerlegging van het vonnis, dat voorlopig uitvoerbaar is, geschiedt op risico van de partij die
daartoe last geeft, zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naar gelang het vonnis door de rechter voorlopig uitvoerbaar
werd verklaard op uitdrukkelijk verzoek
van een partij, dan wel van rechtswege uitvoerbaar is ingevolge de wet; voormeld artikel evenmin de wijze als het ogenblik,
waarop tot de tenuitvoerlegging last wordt
gegeven, bepaalt; deze regeling onder meer
geldt ten aanzien van de in artikel 465 van
de Faillissementswet bedoelde vonnissen; luidens dit artikel 465 ieder ter zake
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van een faillissement gewezen vonnis uitvoerbaar is bij voorraad; deze wetsbepaling geen onderscheid maakt tussen het eigenlijke vonnis van faillietverklaring en
enig ander vonnis, naderhand gewezen ter
zake van dat faillissement; bij gebreke van
afwijkende bepaling de regeling van artikel 1398, lid 2 van het Gerechtelijk Wethoek derhalve evenzeer geldt ten aanzien
van het faillissementsvonnis; wellicht het
vonnis van faillietverklaring, eens uitgesproken, voor gevolg heeft dat de gefailleerde van rechtswege, te rekenen van de
uitspraak, het beheer over zijn goederen
verliest; dit van rechtswege uitvoerbaar karakter van het faillissementsvonnis weliswaar enkel inhoudt dat na het inleiden van
de vordering vanwege de initiatief nemende
partij geen nieuwe wilsuiting is vereist opdat het vonnis in geval van welslagen zou
worden ten uitvoer gelegd door de door de
wet en in het vonnis aangewezen personen; het hier een gevolg betreft dat onlosmakelijk is verbonden met de vordering in
faillietverklaring en dat door de eisende
partij bij het inleiden van de vordering gekend en door haar gewild is; de schuldeiser, die aan de grondslag van het vonnis van faillietverklaring ligt, in dergelijke
hypothese bijgevolg moet worden aangezien als de partij die last gaf tot tenuitvoerlegging van het vonnis van faillietverklaring en derhalve het risico draagt van de
tenuitvoerlegging wanneer naderhand het
vonnis van faillietverklaring, dat op zijn
vordering werd gewezen, wordt tenietgedaan, en dit ongeacht de hoegrootheid van
het persoonlijk voordeel dat hij uit de tenuitvoerlegging van het vonnis van faillietverklaring haalt, dat in alle geval in het gemeenschappelijk belang der schuldeisers
wordt gewezen,
zodat het bestreden arrest niet wettig
kon beslissen dat artikel1398, lid 2 van het
Gerechtelijk Wetboek ter zake geen toepassing vond (schending van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 1398 van bet Gerechtelijk Wethoek, de tenuitvoerlegging van een
vonnis waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging is toegestaan, aileen op risico geschiedt van de partij die daartoe last geeft;
Dat als bet faillissement op vordering van een der schuldeisers wordt
uitgesproken, de voorlopige tenuitvoerlegging van bet faillissementsvonnis geschiedt, niet in opdracht van
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die schuldeiser maar van de curator
die voor alle schuldeisers in de hoedel optreedt;
Dat bet middel faalt naar recht;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de pleitnota's op 15 oktoher
en 22 oktoher 1996 ter griffie van bet
Hof neergelegd, voegt de zaken ingeschreven onder de nummers
C.95.0233.N, C.95.033l.N en
C.95.0332.N; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
2 oktober 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Geinger, Van
Ommeslaghe, De Gryse en De Bruyn.
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KAMER -

3 oktober 1997

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCIDL- VORM- BETALING VAN HET ROLRECHT.

In burgerlijke zaken is nietig de akte van
hager beroep die niet op de rol is ingeschreven wegens niet-betaling, ter griffie, van het rolrecht, ook al is de zaak ingeschreven op een wachtregister (1). (Art.
1060 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 9 nov. 1973 (A.C., 1974, 285).
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(AANNEMINGEN WEGENBOUWONDERNEMING P.B.
HUBERTS- VENN. NAAR NEDERLANDS RECHT, GYSEN T. SOCIETE BELGE DE MATERIEL DE GENIE
CIVIL N.V., COFITECHNIC- VENN. NAAR FRANS
RECHT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0309.F)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hofvan 22 september 1994;
Gelet op het bestreden arrest, op 29
februari 1996 gewezen door het Hof
van Beroep te Bergen, uitspraak
doende als rechtscollege waarnaar de
zaak verwezen is;
Over het middel : schending van de artikelen 12, 700, 711, 712, 714, 715, 716 tot
718, 860, 861, 862, 1059, 1060 van het Gerechtelijk Wetboek, 862, 1060 v66r de wijziging ervan bij de wet van 3 augustus
1992, 268, 269 van het koninklijk besluit
nr. 64 van 30 november 1939 houdende het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en
gri:ffierechten, v66r de wijziging ervan bij de
wet van 24 december 1993, 5 van het koninklijk besluit van 13 december 1968 betreffende de uitvoering van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten en
het houden van de registers in de griffies
der hoven en rechtbanken en 149 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na eraan te hebben
herinnerd dat "de akte van hager beroep
aan de twee (verweersters) regelmatig is
betekend op 21 juni 1989, en de rechtspleging in hager beroep bijgevolg vanaf die dag
en binnen de wettelijke termijn tussen de
partijen regelmatig is ingesteld, onder voorbehoud van de bij de artikelen 716, 1059 en
1060 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste inschrijving op de algemene rol'' en
dat "uit de processtukken blijkt, enerzijds,
dat de voor (eiser) optredende gerechtsdeurwaarder in een brief van 13 juli 1989,
die de volgende dag op de gri:ffie van het
Hof van Beroep te Brussel is ingekomen,
wel degelijk verzocht heeft om de zaak op
de rol in te schrijven, 'waarvoor ik u het bedrag van 3.145 B.F. start"', evenwel beslist dat het hager beroep van eiseres geen
gevolg heeft en bijgevolg niet ontvankelijk is, zodat het hager beroep van eiseres
moet worden afgewezen, en dat de zaak
voor het overige naar de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel wordt verwezen, op
grand dat eiser "het rolrecht bij vergissing gestort heeft op de postchequerekening
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van de Rechtbank van Eerste Aanleg (en
niet van het Hofvan Beroep) te Brussel, zodat de zaak wegens het feit dat het griffierecht onbetaald bleef, jarenlang is ingeschreven gebleven in het voorlopige
wachtregister (onder het nummer NB 86/
89, 'NB' wat betekent 'niet betaald') overeenkomstig de schriftelijke richtlijnen die
de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te Brussel, ingevolge de onderrichtingen van de minister van Justitie zelf, op 17
mei 1973 aan de hoofdgri:ffiers gegeven
heeft", zodat ''het dus vaststaat dat de zaak
niet binnen de bij de artikelen 716 en 1060
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn op de algemene rol is ingeschreven in
de zin van de artikelen 711, 713, 716, 1059
en 1060 van het Gerechtelijk Wetboek ; (. .. )
dat de niet-inschrijving op de rol te wijten is (aan de eisers), die behoorden te weten dat, bij ontstentenis van betaling van
het gri:ffierecht, inschrijving op de rol, inzonderheid krachtens de artikelen 268 en
269 van het Wetboek van registratie-,
hypotheek- en griffierechten, uitgesloten
was; (. .. ) dat, daarentegen, de griffier niet
kan worden verweten dat hij de zaak niet
heeft ingeschreven, nu, enerzijds, artikel
711, tweede lid, 4', van het Gerechtelijk
Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat elke inschrijving het bij de inschrijving gei:nde
recht vermeldt en, anderzijds, de betrokken partijen gehouden zijn een voldoende
voorschot ten belope van het bedrag van de
rechten aan de gri:ffier in consignatie te geven (. ..); dat dat noodzakelijk verb and tussen de inschrijving op de algemene rol en
de betaling van het recht bestaat van bij de
invoering zelfvan het gri:ffierecht op de inschrijving op de rol, welk griffierecht een
werkelijke belasting is die wordt betaald bij
de inschrijving door de griffier (. .. ); (. .. ) dat
de gri:ffie van het hof van beroep zich gedragen heeft naar het bepaalde in artikel
711 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het
in zijn geheel is gesteld, nu moet worden
aangenomen dat de gri:ffie de zaken 'in de
volgorde van binnenkomst' moet inschrijven, zodra zij op regelmatige wijze (d.i. na
of gelijktijdig met de betaling van het rolrecht) bij hem worden aangebracht; dat de
griffier evenmin het bepaalde in artikel
716, tweede lid, heeft geschonden, nu hij ertoe gehouden was, aangezien hij daartoe
uitdrukkelijk was aangezocht en het recht
betaald was (wat de eerste verweerster op
24 november 1992 gedaan heeft), om de
zaak op de algemene rol in te schrijven; (... );
dat er te dezen moet worden vastgesteld
dat (... ) de zaak niet binnen de termijn die
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was bepaald bij artikel 1060 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het op dat ogenblik van kracht was, op de algemene rol is
ingeschreven, om redenen die noch met een
tekortkoming van de griffie, noch met overmacht, noch met toeval te maken hebben;
(. .. ) dat bijgevolg lui dens het voornoemde
artikel 1060, het hoger beroep geen gevolg heeft en als niet bestaande moet worden beschouwd (. .. ); dat bijgevolg de partijen, vanaf het verstrijken van de
wettelijke termijn, de zaak niet meer bij het
hof aanhangig konden maken door de inschrijving ervan op de algemene rol, nu
vanaf dat ogenblik de procedure die wordt
ingeleid door de betekening van de akten
van beroep geen rechtsgevolgen meer kan
hebben (. .. ); dat, ten slotte, in de veronderstelling dat artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek te dezen theoretisch als toepasselijk moet worden beschouwd, dan nog
vastgesteld moet worden dat voornoemd artikel, zoals het bij de wet van 3 augustus
1992 is gewijzigd, hier niet van toepassing kan zijn, aangezien de in artikel 1060
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn verstreken was v66r de inwerkingtreding van voornoemde wet",
terwijl, eerste onderdeel, artikel1060 van
het Gerechtelijk Wetboek, v66r de wijziging ervan bij de wet van 3 augustus 1992,
bepaalt : "de akte van hoger beroep heeft
geen gevolg, indien de eiser de zaak niet op
de rol heeft laten inschrijven v66r de datum van verschijning in de akte vermeld of
v66r het verstrijken van de daarin vermelde termijn"; artikel 711 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat op de griffie van ieder gerecht een algemene rol
gehouden wordt, waarop iedere zaak in
volgorde van binnenkomst ingeschreven
wordt, en dat iedere inschrijving een volgnummer krijgt en, onder andere, het volgende vermeldt: "4" het recht dat bij de inschrijving ge!nd is"; artikel 716, eerste en
tweede lid, uitdrukkelijk bepaalt dat "de zaken uiterlijk de dag v66r de zitting waarvoor de dagvaarding is gedaan, op dealgemene rol worden ingeschreven. De zaak
kan niet op de algemene rol worden ingeschreven wanneer die termijn verstreken
is"; de dagvaarding krachtens artikel 717
nietig is, "indien de zaak niet ingeschreven is op de algemene rol voor de zitting die
aangegeven is" in de akte; de akte slechts
nietig is en de zaak niet bij de rechter aanhangig is gemaakt, wanneer de dagvaarding of de akte van hoger beroep niet binnen de bij de artikelen 716 en 1060 van het
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn gevolgd wordt door een inschrijving,
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in volgorde van binnenkomst, op de algemene rol van de griffie; de artikelen 268 en
269 van het koninklijk besluit nr. 64 van 30
november 1939 houdende het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten,
v66r de wijziging ervan bij de wet van 24
december 1993, aileen bepalen dat "onder de benaming van griffierecht een belasting gevestigd wordt op de hiernavolgende door de hoven en rechtbanken
gedane verrichtingen : 1" ter rolbrengen van
de zaken en de inschrijving in het register van de verzoekschriften (. .. )" (artikel
268) en "voor het ter rolbrengen van elke
zaak wordt geheven (... )" (artikel 269); artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 december 1968 betreffende de uitvoering van
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten en het houden van de registers in de griffies van hoven en rechtbanken, uitsluitend ertqe strekt de wijzen van
betaling van de griffierechten door de partijen en door de griffiers vast te leggen;
geen enkele van de voornoemde bepalingen de inschrijving van een zaak op dealgemene rol, die moet geschieden op het
ogenblik dat de akte aan de griffier wordt
overgelegd, onderwerpt aan de voorwaarde
dat de griffierechten worden betaald binnen de bij de artikelen 716 en 1060 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijnen; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat
het hoger beroep van eiseres niet binnen de
wettelijke termijn is ingeschreven op de algemene rol, omdat het griffierecht niet binnen de voornoemde termijn aan de griffier is overgemaakt, aan de artikelen 711,
716 en 1060 van het Gerechtelijk Wethoek een voorwaarde toevoegt die in die bepalingen niet staat, een nietigheid uitspreekt die niet uitdrukkelijk bij wet is
bepaald en zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 12, 700, 711, 716, 717, 718, 860, 861,
862, 1059 en 1060 van het Gerechtelijk
Wetboek, de artikelen 862 en 1060 v66r de
wijziging ervan bij de wet van 3 augustus 1992, 268 en 269 van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek van de registratie-,
hypotheek- en griffierechten, v66r de wijziging ervan bij de wet van 24 december
1993, en 5 van het koriinklijk besluit van
13 december 1968 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies der hoven en rechtbanken);
tweede onderdeel, het arrest, nu het beslist dat de griffie van het Hof van Beroep
te Brussel, bij de ontvangst van de brief
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van 13 juli 1989, waarin eiser de binnen de
wettelijke termijn aan de verweersters betekende aide van boger heroep aan de griffie vertoonde en om de inschrijving van het
boger heroep van eiseres op de algemene rol
verzocht, de zaak op een wachtregister kon
inschrijven in plaats van ze op de in artikel 711 van het Gerechtelijk Wethoek hedoelde algemene rol in te schrijven, de hegrippen algemene rol en inschrijving op de
rol, zoals zij voortvloeien uit de artikelen
711 en volgende van het Gerechtelijk Wethoek, miskent; naast de algemene rol die
krachtens artikel 711 moet worden gehouden, er geen andere rol hestaat dan de rol
van de zaken in kort geding, de rol van de
verzoekschriften, de hijzondere rollen van
de kamers waaraan de zaken worden toegewezen en de rol van de vakantiezittingen;
het arrest hijgevolg de artikelen 711, 712,
714 en 715 van het Gerechtelijk Wethoek
schendt en niet wettig heslist dat de akte
van boger heroep niet tijdig op de algemene ri:Jl is ingeschreven en derhalve nietig is, waardoor het hovendien de artikelen 716, 717, 718, 860, 861, 862, 1059 en
1060 van het Gerechtelijk Wethoek, de artikelen 862 en 1060 v66r de wijziging ervan hij de wet van 3 augustus 1992,
schendt;

derde onderdeel, eiseres zich in haar
hoofdconclusie in boger beroep heriep op artikel861 van het Gerechtelijk Wethoek en
hetoogde dat, "zelfs in de veronderstelling dat de inschrijving op de rol niet hinnen de wettelijke termijn is geschied quod non-, (de verweersters) hierdoor
niet zijn benadeeld, aangezien zij wel degelijk op de hoogte waren van het door eiseres hinnen de wettelijke termijn ingestelde hogei' beroep, op de hoogte zijn
gehracht van het rolm.immer dat de griffie van het Hofvan Beroep te Brussel aan
die zaak gegeven had en, ten slotte, conclusie over de grond van de zaak hehhen
genomen en hun conclusie hij het door de
griffie aangelegde dossier van de rechtspleging hehhen gevbegd"; eiseres in haar
antwoord op de aahvullende conclusie van
de eerste verweerster eraan toevoegde dat
"(de eerste verweerster), het in artikel861
vail het Gei'echtelijk Wethoek vastgelegde
heginsel ('geen nietigheid zonder schade')
tracht te omzeilen door te heweren dat zij
schade heeft geleden op grond, enerzijds,
dat het door haar aan de griffie van het Hof
van Beroep te Brussel gerichte verzoek om
een hepaling van de recbtsdag gedurende
negentien maanden zonder gevolg is gebleven, anderzijds, dat de door haar in Nederland hegonnen procedure van

903

uitvoerhaarverklaring van bet heroepen
vonnis, door (eiseres) zo veel mogelijk is
vertraagd wegens het hangende boger heroep ; ( ... ) dat de schade, die zij zogezegd
zou hehhen geleden ten gevolge van de vertraging in de hehandeling van de zaak voor
bet Hof van Beroep te Brussel, geenszins te
wijten is aan de niet-inschrijving op de rol,
maar aan de laattijdige ontdekkihg van die
vermeende onregelmatigheid; ( ... ) dat de
schade die zogezegd zou zijn ontstaan ten
gevolge van de procedure van uitvoerhaarverklaring, evenmin te maken beeft met de
vermeende onregelmatigheid van de akte
van boger heroep; (... ) dat de (door de eerste verweerster) aangevoerde schade overigens volkomen dezelfde zou zijn, ongeacht of bet boger heroep niet ontvankelijk
dan wel ontvankelijk en ongegrond zou
worden verklaard; dat (eiseres) in heide gevallen (... ) zou worden veroordeeld om haar
moratoire interest op de hoofdveroordeling
te hetalen, teneinde haar te vergoeden voor
de scbade die (de eerste verweerster) geleden heeft ten gevolge van vertraging
waarmee (eiseres) haar verplicbtihgen is
nagekomen; dat de schade in dat geval dus
vergoed zou zijn, onverschillig of de vermeende onregelmatigheid al dan niet moet
worden gestraft met de nietigbeid van het
boger heroep; (... ) zo alleen de vertragirig
die te wijten is aan het dehat over de nietigheid van de akte, een voldoende reden
zou zijn om te spreken van schade in de zin
van artikel861 van het Gerecbtelijk Wethoek, die hepaling geen enkele praktische
draagwijdte meer zou behhen"; zij ten slotte
preciseerde dat "( ... )(de verweersters) niet
alleen bet hewijs van zodanige schade niet
leveren, maar ook niet beweren dat te doen
of de aard ervan te omschrijveh, wat hunnerzijds gelijkstaat met de hekentenis dat
zij geen enkele schade hehben geleden ten
gevolge van die zogezegde nietigbeid"; zij
voorts erop wees "dat hijgevolg niet zonder reden kan worden hetoogd dat de inschrijving van de akte van boger beroep op
de rol veel meer weg heeft van een vormvereiste dat hijdraagt tqt de geldigheid van
die akte- de akte van boger heroep- dan
ze te maken heeft met de hij artikel 862,
§ 1, r 'op stra:ffe van nietigbeid ofverV'al
voorgeschreven termijn', en, hijgevolg, de
niet-inachtneming van artikel 1060 veeleer te heschouwen is als een echte hetrekkelijke nietigheid, die niet kan worden riitgesprokeii als de (vetweersters) geim
scbade hebhen geleden", "het enige, hbg
overblijvende 'prohleem' dienaangaande dns

904

HOF VAN CASSATIE

is te weten of voornoemde nietigheid voortvloeit uit een verzuim of een onregelmatigheid 'betre:ffende de op stra:ffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijnen'
in de zin van artikel862, § 1, 1', van het
Gerechtelijk Wetboek, dan wel, of zij, zoals de meest recente rechtsleer aanneemt
(.00), een verzuim of een onregelmatigheid
is betre:ffende 'een vorm die bijdraagt tot de
geldigheid van de akte van rechtsingang',
in casu de akte van hager beroep (van eiseres)", "(.oo) artikel 862 (van het Gerechtelijk Wetboek), in zoverre het afwijkt van
het in artikel 861 (van voornoemd wetboek) bedoelde algemeen rechtsbeginsel,
'strikt moet worden uitgelegd en niet bij
analogie kan worden toegepast' (.oo); de ratio legis ervan alleen erin bestaat de schendingen van de 'grondbeginselen betreffende de inrichting zelfvan de rechterlijke
macht', enerzijds, de schendingen 'van de
regels die de voorwaarden bepalen voor de
uitoefening van het vorderingsrecht', anderzijds, aan het voornoemde beginsel te
onttrekken (.oo); het evenwel vaststaat dat
de bij artikel 1060 van het Gerechtelijk
Wetboek vereiste inschrijving van de akte
van het hager beroep op de rol v66r de datum van verschijning niet tot de laatstgenoemde categorie behoorto Er bovendien redenen zijn om aan te nemen dat zij
evenmin tot de eerste categorie behoren (.00);
(.oo) krachtens de artikelen 717 en 1060 van
het Gerechtelijk Wetboek, de akte van
rechtsingang die niet binnen de bij die artikelen bepaalde termijn op de rol is ingeschreven, weliswaar 'geen gevolg' heeft en
niet 'nietig' is, maar die sanctie neerkomt
op een nietigheid, en (. oo) onderworpen is
aan de in de artikelen 860 tot 867 van het
Gerechtelijk Wetboek neergelegde algemene leer van de nietigheden; eiser tevens betoogde dat "(de nietigheid) door een
partij alleen kan worden aangevoerd, in zoverre zij haar belangen heeft geschaad, bijvoorbeeld omdat een beslissing tegen haar
werd gevorderd v66r het verstrijken van de
voormelde termijn; (. 00) zulks niet het geval is, aangezien het arrest van het Hof van
Beroep te Brussel op tegenspraak is gewezen ten aanzien van de personen die partij waren voor de eerste rechter; dat zij dus
noch enige schade noch enige schending
van hun rechten en belangen kunnen aanvoeren"; het arrest, nu het beslist dat de
akte van hager beroep van eiseres nietig is
en het hager beroep niet ontvankelijk is, in
geen van zijn gronden antwoordt op de
hierboven weergegeven passages uit de conclusies van de eisers, ten betoge dat die nietigheid niet kon worden uitgesproken met
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toepassing van de artikelen 861 en 862 van
het Gerechtelijk Wetboek; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve artikel 149 van de
Grondwet schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het te dezen toepasselijk artikel1060 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de akte van
hoger beroep geen gevolg heeft, indien eiser de zaak niet op de rol heeft
laten inschrijven v66r de datum van
verschijnillg in de akte vermeld ofv66r
het verstrijken van de daarin vermelde
termijn;
Dat, krachtens artikel 711 van voornoemd wetboek, iedere inschrijving op
de algemene rol 000 4• het recht dat bij
de inschrijving ge'ind is, vermeldt;
Dat artikel 15 van het koninklijk besluit van 13 december 1968 betreffende de uitvoering van het Wetboek
van registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies der hoven en
rechtbanken bepaalt dat elke inschrijving op de algemene rol de bij artikel 711 van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven aanduidingen bevat;
Overwegende dat uit die wettelijke
bepalingen blijkt dat de appellant v66r
het verstrijken van de in zijn akte van
hoger beroep vermelde termijn of v66r
de datum van verschijning het nodige moest doen om de zaak regelmatig op de algemene rol te laten inschrijven, wat de betaling van de
rechten inhoudt;
Overwegende dat het arrest, nu het
vaststelt dat de appellant de rechten
niet tijdig heeft betaald, wettig beslist dat het hoger beroep geen gevolg heeft;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde wettelijke bepalingen blijkt dat
het arrest terecht beslist dat de zaak
niet op de algemene rol kon worden ingeschreven, daar het recht niet was
betaald;
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Dat de vraag of de akte van hager
beroep al dan niet kon worden ingeschreven op een wachtregister, geen
weerslag heeft op de geldigheid van de
akte van hager beroep;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, nu het
overweegt dat "luidens artikel 1060,
het hager beroep geen gevolg heeft en
als niet bestaande moet worden beschouwd", antwoordt op de in het middel weergegeven conclusies;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
3 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten :mrs. T'Kint en Nelissen Grade.
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van wedrenagentschappen, d.w.z. weddenschappen waarbij de wedders tegen
het agentschap spelen, met uitsluiting van
onderlinge weddenschappen. (Art. 66, §
2, 3°, W.I.G.B.)
2° Onderlinge weddenschappen zijn weddenschappen waarvan de in Belgie en in
Frankrijk ingezamelde inzetten verenigd worden en door een enkele instantie worden verdeeld; in Belgie zijn die niet
toegelaten wanneer ze betrekking hebben op wedrennen in het buitenland. (Art.
66, § 2, 3°, W.I.G.B.)
3° De commissionair moet instaan voor de
uitvoering van de overeenkomst die voor
de rekening van een committent is gesloten; hij moet daarvoor evenwel in zijn eigen naam optreden en zich persoonlijk
verbinden t.a.v. de derden met wie hij de
overeenkomst sluit (1). (Art. 12 wet 5
maart 1872.)
(TIERCE FRANCO BELGE N.V
T. DERBY N.V, TIERCE LADBROKE N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0310.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Nr. 384
1e

KAMER-

3 oktober 1997

1 o BE LASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN- PAARDENWEDRENNEN
- WEDRENNEN IN RET BUITENLAND - 'lDEGELATEN WEDDENSCHAPPEN - BEPERKINGEN.

2° BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN- PAARDENWEDRENNEN
- ONDERLINGE WEDDENSCHAPPEN- BEGRIP.

3° COMMISSIE- VERPLICHTINGEN VAN DE
COMMISSIONAIR

1o De enige toegelaten weddenschappen op

paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden, zijn die waarvan de
winsten worden bepaald volgens een conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen en waarvan de aanneming voorbehouden is aan de exploitanten

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 66, § 2, van het Wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (W.I.G.B.) gewijzigd bij
artikel 15 van de wet van 28 december
1973, 23, 11", en 93 van de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en de bescherming van de
consument,
doordat het arrest dat het beroepen vonnis wijzigt, behalve in zoverre het de vordering tot staking ontvankelijk verklaart en
de kosten begroot, "vaststelt dat (eiseres), door op het Belgische grondgebied, ofwei in haar eigen naam ofwel in naam of
voor rekening van de G.I.E. Pari mutuel urbain of van enige andere persoon, weddenschappen aan te nemen op de Franse wedrennen volgens het systeem van de
'onderlinge weddenschappen' (centralisatie en opneming van de inzetten in de
(1) Zie Cass., 22 okt. 1976 (A.C., 1977, 229);
R.PD.B., Cplt. III, V° Commission, nr. 4.
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verrichtingen van de Franse P.M.U.), inzonderheid die m.b.t. de weddenschappen 'Tierce', 'Quarte+' en 'Quinte+' op een
van de paardenwedrennen die in Frankrijk wekelijks op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag worden gelopen, een met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
stelt, die verboden is bij artikel 93 van de
Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991;
vaststelt dat de reclame die (eiseres) maakt
om de voornoemde onderlinge weddenschappen in Belgie te promoten of te laten uitschijnen dat (eiseres) in haar agentschappen of elders in Belgie onderlinge
weddenschappen op Franse wedrennen exploiteert, aanneemt of inzamelt, verboden is bij artikel23, 11°, van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991; beveelt de
staking van die daden vanaf de betekening van de beslissing, zulks op straffe van
een dwangsom van 100.000 frank per vastgestelde overtreding met ingang van de
achtste dag na die betekening; veroordeelt eiseres in de kosten van de twee gedingen (... )", op grond: "dat artikel66, § 2,
van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 28 december 1973, bepaalt: Enkel volgende
weddenschappen op paardenwedi"Emnen
zijn toegelaten: 1. de 'onderlinge weddenschappen' op paardenwedre:hnen die in Belgie plaatsvinden. De aanneming vail die
weddenschappen is voorbehouden aan de
inrichter van de koers waarop de weddenschap wordt aangegaan; 2. de weddenschappen 'bij notering' op paardenwedrennen die in Belgie plaatsvindeil in de
gevalleil te bepalen door de minister van
Financien of zijn gedelegeerde; 3, de weddenschappen met verdeling, hetzij volgeils de resultaten van de 'onderlinge' weddenschapperi aangenomeil biriilen de
omheining der renbaan; hetzij volgens een
conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen, in verband met de paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvi:hden. De aanneming vail die weddenschappen is voorbehouden aan de
exploitanten van de daattoe toegelaten
agentschappen; dat de rechter, om te kunne:tl bepalen of de litigieU:ze weddenschappen m.b.t. paardenwedrennen in het buitenland al dan niet klmneil behoren tot de
enige weddenschappen op paardenwedrennen die toegelaten zijn, bij gebtek
aan eeii wettelijke definitie, moet nagaan
water dieilt verstaan onder 'de weddeilschappen met verdeling, hetzij volgens de
resultaten vart de 'oiiderlinge' weddenschappen aangenomen binneil de omhei-
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ning der renbaan, hetzij volgens een conventionele notering waarnaar de partijen
verwijzen'; dat het voor de interpretatie van
die tekst nodig is zich niet te beperken tot
de gangbate betekenis van elke term afzonderlijk, maar veeleer de betekenis van
die termen te achterhalen in hun geheel en
in hun verband met de algemene context
van de wet waarin ze voorkomen; dat die
algemene context kan worden bepaald aan
de hand van de parlementaire voorbereiding en de wordingsgeschiedenis van de
wet; dat bij de bespreking van de artikelen van de wet van 28 december 1973 door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
welke tekst niet geamendeerd werd wat betreft artikel15 tot wijziging van voomoemd
artikel 66 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de minister van Financien devolgende verklaring heeft gegeven (Gedr. St.
zitting 1973-74, 694, no 8, p. 30 en 31): 'De
minister van Financien preciseert dat de inrichter van onderlinge weddenschappen als
tussenpersoon optreedt tussen de wedders door de inzetten te verenigen eil het
bedrag ervan te verdelen onder de winnende wedders, na vooraf eert bepaald percentage van de inzetten te hebben afgehouden om de belastingen op het spel eil de
weddenschappen te betalen (in de toekomst
om het Nationaal Sportfonds te stijven), de
inrichtingskosten te dekken en zich een
winst toe te kennen. De weddenschappen
bij "notering" worden daarentegen geexploiteerd door een vijftigtal bookmakers.
Terzake spelen de bookmakers en de wedders tegen elkaar; de eerste waarborgt aan
de tweede - voor zover deze laatste op het
winneilde paard heeft ingezet - de terugbetaling van de inzet verhoogd met zoveel maal het bedrag van de inzet als bepaald in de notering die tussen heri werd
overeengekomen bij het aangaan van de
weddenschap (bv. 4 maal indien de notering voor het beoogde paard 4 tegen 1 bedraagt). De weddenschappen die in agentschappen worden ingericht zijn ten slotte
een variant van de weddenschappen bij notering, in die zin dat de agentschaphouder
tegen iedere wedder afzonderlijk speelt en
aari de wirinende spelers dezelfde opbrengst
garandeert als de "onderlinge" weddenschappen ingericht binnen de omheining
van de wedrenbahen; de opbrengst is evenwei beperkt tot bepaalde maxima'; dat in
het licht van die uitleg ontegensprekelijk
uit de bewoordingen van artikel66, § 2; 3°,
van het Wetboek van de met inkonistenbelastihgen gelijkgestelde belastingen volgt
dat de weddenschappen waarvan Sprake,
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deze zijn waarbij de spelers niet tegen elkaar spelen, zoals bij de "onderlinge" weddenschappen, maar wel tegen het agentschap waartoe zij zich richten; dat immers
de reden waarom de winsten van die weddenschappen moeten worden bepaald volgens een conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen, precies ligt in
het feit dat het niet gaat om onderlinge
weddenschappen of weddenschappen in de
vorm van onderlinge weddenschappen
waarvoor er geen notering hoeft te worden overeengekomen, aangezien het bij die
weddenschappen de regel is dat de spelers onder elkaar wedden, waarbij het totale bedrag van hun inzetten, na verschillende afhoudingen, onder de winnaars
wordt verdeeld; dat de 'conventionele notering' dus niet geldt voor de onderlinge
weddenschappen, maar eigen is aan de
techniek van weddenschappen bij notering of daarmee verwante weddenschappen, zoals die welke door de agentschappen worden aangenomen, zodat uit het
gebruik van die termen in de wettekst de
bedoeling van de wetgever blijkt; dat het
kenmerk van die weddenschappen hierin
bestaat dat de agentschaphouder tegen elke
speler afzonderlijk speelt en persoonlijk verplicht is om aan de winnende wedders de
winsten uit te betalen die bepaald worden volgens een conventionele notering
waarnaar de partijen verwijzen; dat zulks
de toelichting van de minister van Financiiin op de agentschappen aan het einde
van zijn voornoemde verklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, uitlegt; dat de bij de interpretatie van artikel66, § 2, 3·, van het Wetboek van de met
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen te hanteren maatstaf weliswaar
niet het risico is dat de agentschaphouder
nee:int maar wel de conventionele notering die impliceert dat de exploitant van
het agentschap zelf speelt tegen iedete speler afzonderlijk en aldus zelf een financiele verbintenis aangaat, metals enig risico de financiele gevolgen van die
verbintenis, ook al kan dat gegeven meespelen bij de beoordeling van de aard en het
bestaan van die verbintenis; de agentschaphouder aidus, aangezien hij zelf tegen elke
speler speelt, in bepaalde gevallen aan de
winnende wedders meer moet betalen dan
het bedrag van de ingezamelde inzetten en
zijn risico daarin bestaat, terwijl bij de onderlinge weddeilschappen aileen het totale bedrag van de inzetten onder de winnaars wordt verdeeld; de wetgever
bijgevolg, door onder de weddenschappen
op wedrennen in het buitenland aileen die

907

te aanvaarden waarvan de winsten worden bepaald volgens een conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen en
aileen aan de agentschaphouders het recht
toe te kennen die weddenschappen aan te
nemen, kennelijk enkel die weddenschappen heeft willen toelaten waarbij de wedders spelen tegen het agentschap waartoe zij zich richten, met uitsluiting dus van
de onderlinge weddenschappen; dat, indien de wetgever de toegelaten weddenschappen op wedrennen in het buitenland
had willen uitbreiden tot de "onderlinge"
weddenschappen, hij dat zeker zou hebben gepreciseerd, zoals hij in artikel 66,
§ 2, 1·,van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen heeft gedaan voor de wedrennen die
in Belgie plaatsvinden; dat alles wat voorafgaat zowel geldt voor de weddenschappen met verdeling volgens de tesultaten
van de onderlinge weddenschappen die
worden aangeilomen binnen de omheining van de renbanen in het buitenland, als
voor de weddenschappen volgens een conventionele notering waarnaar de partijen
verwijzen; dat onder conventionele notering moet worden verstaan een overeenkomst tussen de partijen over de bepaling en de berekening van de opbrengst aan
de hand van een afgesproken gegeven; dat
de partijen aldus kunnen overeenkomen
dat die opbrengst dezelfde zal zijn als die
van de onderlinge weddenschappen, met of
zonder maxima; dat de gewone verwijzing naar de resultaten van de onderlinge
weddenschappen, ongeacht of die binnen of
buiten de omheining van de nmbarien worden aangenomen, derhalve maar een conventionele notering als een andere is aangezien ze dient om de winst te bepalen die
de agentschaphouder zal uitbetalen a&n de
winnende wedders met wie hij heeft gespeeld; dat de term 'verdeling' die de wet
gebtuikt om het begrip 'weddenschappen
met verdeling' te definieren, gelet op wat
voorafgaat, niet in de gangbare betekenis
van het woord kan worden opgevat, namelijk als de verdeling van een totaal bedrag of geheel; dat het verdelen van een totaal bedrag eigen is aan de onderlinge
weddenschappen of aan de weddenschappen in de vorm vail onderlinge weddenschappen en dus met verenigbaar is met de
weddenschappen volgens een conventionele notering waarbij de inzetten niet worden verenigd om achteraf onder de winnende weddets te worden verdeeld; dat
aldus de term 'verdeling', ook al is die ongelukkig gekozen, wanneer hij in de hierboven omschreven context wordt geplaatst,
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zonder enige twijfel enkel de betekenis kan
hebben van 'betaling' of'verrekening' van
de opbrengst van de weddenschap in verhouding tot de conventionele notering; dat
die analyse wordt bevestigd door de wordingsgeschiedenis van de wet (... )",

terwijl, krachtens artikel 66, § 2, van het
Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gewijzigd bij
artikel 15 van de wet van 28 december
1973, in Belgie enkel volgende weddenschappen op paardenwedrennen zijn toegelaten, behoudens in de door de minister van Financien bepaalde gevallen - in
casu enkel binnen de omheining van de
renbanen - de weddenschappen bij notering op paardenwedrennen die in Belgie
plaatsvinden (2"), "de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in Belgie plaatsvinden" (1"), weddenschappen
waarvan de aanneming is voorbehouden
aan de inrichter van de koers waarop de
weddenschap wordt aangegaan en "de weddenschappen met verdeling, hetzij valgens de resultaten van de 'onderlinge' weddenschappen aangenomen binnen de
omheining der renbanen, hetzij volgens een
conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen, in verband met de paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden" (3"), weddenschappen waarvan de
aanneming voorbehouden is aan de exploitanten van de daartoe toegelaten agentschappen; weddenschappen op buitenlandse wedrennen dus toegelaten zijn
wanneer het gaat om (1) weddenschappen met verdeling, (2) volgens een conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen; dat de term "verdeling" in de
gangbare betekenis van het woord betekent: de verdeling van een hoeveelheid of
een geheel, in het algemeen volgens precieze afspraken, teneinde gedeelten toe te
kennen; dat hij dus een te verdelen "totaal bedrag" impliceert, wat het geval is
met de onderlinge weddenschappen; anderzijds de term "conventionele notering"
noch min noch meer veronderstelt dat de
partijen, bij het aangaan van de weddenschappen, een betalingswijze overeenkomen waardoor de berekening van de winst
bepaald of bepaalbaar wordt op basis van
een tussen hen overeengekomen gegeven,
of, zoals het arrest beslist, "onder conventionele notering een overeenkomst tussen de partijen over de bepaling en de berekening van de opbrengst aan de hand van
een afgesproken gegeven wordt verstaan",
waarbij dat gegeven, zoals het arrest zegt,
een opbrengst kan zijn die gelijk is aan die
van een onderlinge weddenschap; het in dat
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verband niet terzake doet dat de conventionele notering de Franse P.M.U. is, aangezien het gaat om wedrennen in Frankrijk; de wettekst niet vatbaar is voor
interpretatie wanneer de bewoordingen ervan duidelijk zijn, en in elk geval bij het onderzoek naar de betekenis van de wet, de
verklaringen van een minister bij de parlementaire voorbereiding van de wet of de
wordingsgeschiedenis van die wet geen
voorrang hebben op de bewoordingen van
de wet; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de wetgever, bij weddenschappen op buitenlandse wedrennen, de weddenschappen aangegaan in de vorm van
"onderlinge" weddenschappen heeft willen verbieden, op grand dat (1) de conventionele notering- blijkens de verklaringen van de minister van Financien in de
Kamer van Volksvertegenwoordiger tijdens de bespreking van de artikelen van de
wet van 28 december 1973 - impliceert dat
"de exploitant van het agentschap zelf
speelt tegen iedere speler afzonderlijk en aldus zelf een financiele verbintenis aangaat, met als enig risico de financiele gevolgen van die verbintenis (pagina 10, vijfde
lid) wat de onderlinge weddenschappen uitsluit", aangezien die worden omschreven
als de weddenschappen "waarvoor er geen
notering hoeft te worden overeengekomen, aangezien het bij die weddenschappen de regel is dat de spelers onder elkaar wedden, waarbij het totale bedrag van
hun inzetten, na verschillende afhoudingen, onder de winnaars wordt verdeeld" en
(2) dat de term "verdeling", gelet op wat
voorafgaat, niet kan worden begrepen in de
gangbare betekenis, namelijk als de verdeling van een totaal bedrag of geheel, welk
procede eigen is aan de onderlinge weddenschappen en dus niet verenigbaar is
met de weddenschappen volgens een conventionele notering waarbij de inzetten niet
worden verenigd en achteraf worden verdeeld, uit welke uitdrukking het arrest afleidt dat de term 'verdeling' - die ongelukkig gekozen zou zijn - enkel de
betekenis kan hebben van 'betaling' of 'verrekening', louter afgaande op een verklaring van de minister van Financien die valgens het arrest wordt bevestigd door de
wordingsgeschiedenis van de wet, aan de
term "conventionele notering" een betekenis toekent die de tekst zelf niet bevat, aangezien hij geenszins inhoudt dat de exploitant tegen elke speler speelt, en, op grand
van eerstgenoemde interpretatie, de term
"verdeling" interpreteert op een wijze die

- - - - - - - - - --
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het tegenoverstelde is van wat die term
betekent door uit te sluiten dat hij
betrekking heeft op de verdeling van een
geheel, van een totaal bedrag; het arrest aldus, nu het op die grond de onderlinge weddenschappen op buitenlandse wedrennen
uitsluit, de ware betekenis van de tekst van
artikel 66, § 2, 1" en 3", van het Wetboek
van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen miskent, en die tekst
alsook de artikelen 23, 11", en 93 van de
Handelspraktijkenwet schendt, nu het beslist dat een handelspraktijk, die het in
weerwil van de wet omschrijft als strijdig
met artikel66, § 2, 1" en 3", van het Wethoek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, een inbreuk op die
bepalingen vormt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres agentschappen exploiteert voor weddenschappen op
paardenwedrennen in het buitenland
en dat zij "weddenschappen op de
Franse wedrennen" aanneemt "door de
in Belgie ingezamelde inzetten aan de
Franse P.M.U. over te maken om ze te
verenigen met de Franse inzetten";
Overwegende dat, krachtens artikel 66, § 2, van het Wetboek van de
met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals het in casu
van toepassing is, "enkel volgende
weddenschappen op paardenwedrennen toegelaten zijn : 1. de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in Belgie plaatsvinden. De aanneming van die weddenschappen is voorbehouden aan de
inrichter van de koers waarop de weddenschap wordt aangegaan; 2. de weddenschappen bij notering op paardenwedrennen die in Belgie plaatsvinden
in de gevallen te bepalen door de minister van Financien of zijn gedelegeerde; 3. de weddenschappen met
verdeling, hetzij volgens de resultaten van de onderlinge weddenschappen aangenomen binnen de omheining der renbanen, hetzij volgens een
conventionele notering naar dewelke
de partijen verwijzen, in verband met
de paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden. De aanneming
van die weddenschappen is voorbehouden aan de exploitanten van de
daartoe toegelaten agentschappen";

~
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Overwegende dat het arrest vermeldt "dat men zich voor de interpretatie van die tekst niet mag beperken tot de gangbare betekenis van elke
term afzonderlijk, maar veeleer de betekenis van die termen moet achterhalen in hun geheel en in hun samenhang met de algemene context van de
wet waarin ze voorkomen; dat die algemene context kan worden bepaald
aan de hand van de parlementaire
voorbereiding en de wordingsgeschiedenis van de wet";
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de rechter een wetsbepaling
interpreteert, d.w.z. de betekenis en de
draagwijdte ervan bepaalt aan de
hand van de algemene context, de wordingsgeschiedenis en de parlementaire voorbereiding van de wet, niet
kan worden afgeleid dat die wetsbepaling, zelfs als ze door eiseres als duidelijk wordt omschreven, geschonden zou zijn;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de in voomoemd artikel 66, § 2, 3",
bedoelde weddenschappen "deze zijn
waarbij de spelers niet tegen elkaar
spelen, zoals bij de 'onderlinge' weddenschappen, maar wel tegen het
agentschap waartoe zij zich richten;
dat immers de reden waarom de winsten van die weddenschappen moeten worden bepaald volgens een conventionele notering waarnaar de
partijen verwijzen, precies ligt in het
feit dat het niet gaat om onderlinge
weddenschappen of weddenschappen in de vorm van onderlinge weddenschappen waarvoor er geen notering hoeft te worden overeengekomen,
aangezien het bij die weddenschappen de regel is dat de spelers onder elkaar wedden, waarbij het totale bedrag van hun inzetten, na verschillende afhoudingen, onder de winnaars
wordt verdeeld; dat de 'conventionele
notering' dus niet geldt voor de onderlinge weddenschappen, maar eigen is
aan de techniek van weddenschappen bij notering of daarmee verwante
weddenschappen, zoals die welke door
de agentschappen worden aangenomen, zodat uit het gebruik van die
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termen in de wettekst de bedoeling
van de wetgever blijkt; (. .. ) de wetgever bijgevolg, door onder de weddenschappen op wedrennen in het buitenland aileen die te aanvaarden
waarvan de winsten worden bepaald
volgens een conventionele notering
waarnaar de partijen verwijzen en aileen aan de agentschaphouders het
recht toe te kennen die weddenschappen aan te nemen, kennelijk enkel die
weddenschappen heeft willen toelaten waarbij de wedders spelen tegen
het agentschap waartoe zij zich richten, met uitsluiting dus van de onderlinge weddenschappen; (. .. ) dat de term
'verdeling' die de wet gebruikt om het
begrip 'weddenschappen met verdeling' te definieren, gelet op wat voorafgaat, niet in de gangbare betekenis van het woord kan worden
opgevat, namelijk als de verdeling van
een totaal bedrag of geheel; dat het
verdelen van een totaal bedrag eigen
is aan de onderlinge weddenschappen of aan de weddenschappen in de
vorm van onderlinge weddenschappen en dus niet verenigbaar is met de
weddenschappen volgens een convene
tionele notering waarbij de inzetten
niet worden verenigd om achteraf onder de winnende wedders te worden
verdeeld; dat aldus de term 'verdeling', ook al is die ongelukkig gekozen, wanneer hij in de hierboven omschreven context wordt geplaatst,
zonder enige twijfel enkel de betekenis kan hebben van 'betaling' of 'verrekening' van de opbrengst van de
weddenschap in verhouding tot de conventionele notering";
Dat het hof van beroep door die
overwegingen aan de term "conventionele notering" geen betekenis toekent die de wettekst niet inhield en
aan de term "verdeling" geen interpretatie geeft die strijdig is met zijn
betekenis; dat het arrest derhalve geen
enkele van de in het middel aangegeven wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 384

Over het tweede middel : schending van
de artikelen 12 van de wet van 5 mei 1872
die titel VII van hoek 1 van het Wetboek
van koophandel vormt, 66, § 2, van het
Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gewijzigd bij
artikel15 van 28 december 1973, § 23, 11",
en 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument,
doordat het arrest, dat het beroep~n vonnis wijzigt, behalve in zoverre het de vordering tot staking ontvankelijk verklaart en
de kosten begroot, "vaststelt dat (eiseres), door op het Belgische grondgebied, ofwei in haar eigen naam ofwel in naam of
voor rekening van de G.I.E. Pari mutuel urbain of van enige andere persoon, weddenschappen aan te nemen op de Franse wedrennen volgens het systeem van de
'onderlinge weddenschappen' (centralisatie en opneming van de inzetten in de verrichtingen van de Franse P.M.U.), inzonderheid die m.b.t. de weddenschappen
'Tierce', 'Quarte+' en 'Quinte+' op een van
de paardenweqrennen die in Frankrijk wekelijks op dinsdag, donderdag, zaterdag en
zondag worden gelopen, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad stelt,
die verboden is bij artikel 93 van de
Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991;
vaststelt dat de reclame die (eiseres) maakt
om de voornoemde onderlinge weddenschappen in Belgie te promoten of te latep. uitschijnen dat (eiseres) in haar agentschappen of elders in Belgie onderlinge
weddenschappen op Franse wedrennen exploiteert, aanneemt of inzamelt, verbaden is bij artikel23, 11", van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991; de staking
beveelt van die daden vanaf de betekening van de beslissing, zulks op straffe van
een dwangsom van 100.000 frank per vastgestelde overtreding met ingang van de
achtste dag na die betekening; eiseres veroordeelt in de kosten van de twee gedingen (. .. )", (. .. )", op de grond, aangegeven in
het eerste middel volgens hetwelk (eiseres) in strijd met artikel 66, § 2, van het
Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde b~lastingen, dat de
agentscha,ppen verbiedt onderlinge weddenschappen aan te gaan op wedrennen die
in het buitenland plaatsvinden, dergelijke weddenschappen aangaat omdat "valgens (eiser~s) 'de inzetten die zij inzamelt, verenigd worden met de Franse
inzetten'; dat zij evenwel ten on:rechte betoogt dat die weddenschappen geen onderlinge weddenschappen zijn in de technische betekenis van de term, maar enkel
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weddenschappen met verdeling volgens een
conventionele notering in de zin van artikel66, § 2, 3°, van het Wetboek van de met
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen; dat vaststaat dat (eiseres) door
de litigieuze weddenschappen aan te nemen, zich ertoe verbindt aan de spelers dezelfde winst uit te betalen als die bij de
Franse P.M.U. en zulks zonder maxima;
dat, hoewel het feit dat er geen maxima bepaald zijn, op zich, volstrekt regelmatig is,
er niettemin moet worden nagegaan met
behulp van welk procede zij onbegrensde
opbrengsten kan beloven en haar verbintenissen ten aanzien van haar klanten kan
nakomen; (. .. ) dat artikel 1 van het decreet nr. 95-147 van 10 februari 1995 van
de Franse minister van Begroting (Journal officiel van 11 februari 1995, p. 2.336),
dat de (verweersters) aanvoeren in hun
akte van hoger beroep en in hun conclusie, bepaalt dat "de paardenwedrenvennootschappen die de bij de wet van 2
juni 1891 opgelegde voornoemde voorwaarden vervullen en gemachtigd zijn om buiten de renbanen onderlinge weddenschappen te organiseren, mogen door bemiddeling van de groupement d'interet economique Pari mutuel urbain de in Belgie aangegane weddenschappen op de uitslagen
van de wedrennen die zij organiseren, in
ontvangst nemen; dat artikel 2 van dat decreet preciseert dat 'de groupement
d'interet economique Pari mutuel urbain
maandelijks een pet. doorstort van de op de
Franse wedrennen ingezette bedragen die
worden gecentraliseerd en opgenomen in de
verdelingsverrichtingen'; dat uit die bewoordingen ontegensprekelijk volgt dat de
verrichting erin bestaat dat de in Belgie en
in Frankrijk ingezamelde inzetten worden verenigd, aangezien die worden gei:nd
door de wedrenvennootschappen die ze centraliseren en opnemen in dezelfde verdelingsyerrichtingen; dat het weinig plausibellijkt dat dergelijke weddensehappen in
Belgie worden aangenomen volgens het systeem van de conventionele notering - die,
zoals hierboven wordt uiteengezet, behoort tot de weddenschappen "bij notering" - terwijl de inzetten worden verenigd met de in Frankrijk ingezamelde
inzetten waar ze enkel volgens het systeem van de onderlinge weddenschappen
mogen worden verdeeld; dat die verdeling gebeurt door de G.I.E. P.M.U. overeenkomstig het bovenaangehaalde artikel 2, waarvan de bewoordingen ' ...
ingezette bedragen die worden gecentraliseerd en opgenomen in de verdelingsverrichtingen .. .' veelzeggend zijn in dat
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verband; dat (eiseres), als zij wil dat de door
haar ingezamelde inzetten op de Franse
wedrennen worden verenigd met de inzetten uit Frankrijk, zich uiteraard moet
schikken naar de Franse regelgeving die
uitsluitend de onderlinge weddenschappen kent, en meer bepaald naar bet voornoemde decreet van 10 februari 1995; dat
de inzetten dus worden gecentraliseerd en
bij de verrichtingen van de Franse P.M.U.
worden gevoegd; dat trouwens artikel 15,
tweede lid, van het op de litigieuze weddenschappen toepasselijke reglement van
(eiseres) bepaalt dat de Franse P.M.U. de
verdeling berekent; dat het dus gaat om
een enkele verdeling die trouwens inherent is aan de samenstelling van een totaalbedrag door een enkele instantie, de
G.I.E. P.M.U. en niet door het agentschap,
namelijk (eiseres); dat (eiseres) bijgevolg, in
tegenstelling tot de enige weddenschappen die de exploitanten van agentschappen in Belgie mogen aannemen op buitenlandse wedrennen, niet zelf tegen elke
speler afzonderlijk speelt, maar slechts hun
inzetten verzamelt om ze te verenigen met
de Franse inzetten waarbij ze worden gevoegd en om dat totale bedrag onder de
winnende wedders te verdelen; dat het dus
kennelijk gaat om onderlinge weddenschappen; dat, aangezien de litigieuze weddenschappen in feite onderlinge weddenschappen zijn naar hun wezen, de verwijzing, in
het op die weddenschappen toepasselijke
reglement, naar de 'cote conventionnelle en
masse commune avec les paris fran~tais', zoals hierboven is uiteengezet, slechts een
overeenkomst is over de wijze waarop het
totale bedrag van de inzetten wordt samengesteld en over de daaruit voortvloeiende verdeling, maar geen conventionele notering is waarnaar de partijen
verwijzen in de betekenis van artikel 66,
§ 2, 3°, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen; dat (eiseres) vergeefs betoogt dat ze
de weddenschappen in haar eigen naam
aangaat en dat zij aileen aile risico's draagt,
zowel t.a.v. het publiek als t.a.v. de overheid; dat, wanneer zij zich in eigen naam
t.a.v. haar klanten verbindt, zij dat slechts
kan doen als commissionair die in werkeIijkheid handelt voor rekening van de
Franse wedrenvennootschappen via de
G.I.E. P.M.U., die, zoals hierboven is uiteengezet, zorgt voor de verdeling van de
verenigde inzetten; dat aldus de enige werkelijke verbintenis die (eiseres) t.a.v. het publiek aangaat, erin bestaat dat zij zorgt
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voor de werkelijke uitbetaling van de opbrengsten, dit is het resultaat van de verdeling van een totaal bedrag door een
derde, op wie zij een schuldvordering heeft
gelijk aan het totaal van de opbrengsten die
verschuldigd zijn aan de winnende wedders die haar hun inzetten hebben toevertrouwd; dat een dergelijke schuldvordering niet bestaat ten voordele van de
exploitant van een agentschap die, krachtens artikel 66, § 2, 3", van het Wetboek
van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gemachtigd is weddenschappen aan te nemen, aangezien een
dergelijke exploitant uitsluitend voor eigen rekening speelt met de wedders die
zich tot hem richten; dat noch die verbintenis van (eiseres), noch de nakoming van
haar fiscale verplichtingen betreffende de
ingezamelde inzetten trouwens, helemaal
niets afdoet aan de onderlinge aard van de
litigieuze weddenschappen; dat de omstandigheid dat het totale bedrag gevormd
wordt door de zowel in Belgie als in Frankrijk ingezamelde inzetten, niet belet dat het
in casu om onderlinge weddenschappen
gaat; dat de enige reden waarom (eiseres) zich ertoe kan verbinden aan de spelers dezelfde winst uit te betalen als die
welke een speler op de Franse P.M.U. zou
krijgen, is dat zij de inzetten die ze inzamelt, verenigt met de Franse inzetten; dat
het, opdat er sprake zou zijn van onderlinge weddenschappen in de technische betekenis van de term, niet vereist is dat de
in Belgie ingezamelde inzetten met die in
het buitenland worden verenigd; dat dit totale bedrag volledig bepaald is zodra het
alle inzetten op een zelfde wedren verenigt; dat het verenigen van de inzetten,
waarvan het totale bedrag achteraf onder de winnende spelers zal worden verdeeld, doorslaggevend is, ongeacht de oorsprong van de inzetten; dat de wetgever
uitgerekend dat soort inzetten op buitenlandse wedrennen heeft willen uitsluiten",

terwijl de onderlinge weddenschappen, in
de zin van artikel 66, § 2, 1", van het Wethoek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen voor de exploitant van weddenschappen inhoudt dat hij
al de inzetten die hij ontvangt, verenigt en
die inzetten verdeelt onder de winnende
wedders, na afhouding van een bepaald
percentage van de inzetten, om zijn kosten te dekken, belasting te betalen en zich
een winst te verschaffen; het eigen is aan
dat soort weddenschappen dat de te verdelen verenigde inzetten worden ingezameld door een en dezelfde exploitant; bo-

Nr. 384

vendien, krachtens artikel 12 van de wet
van 5 mei 1872, de commissionair handelt in zijn eigen naam voor rekening van
een committent; aangezien hij in zijn eigen naam handelt en hij alleen, met uitsluiting van de committent, in verbinding
staat met derden, in casu de wedders, hij
een exploitant van weddenschappen is die
totaal onafhankelijk van zijn committent
handelt; ingeval de exploitant de door hem
ge'inde inzetten niet verdeelt onder de winnende spelers, na afhouding van een zeker percentage, maar de winnende spelers een opbrengst belooft die in verhouding
staat tot de opbrengsten die bepaald zijn
door een andere exploitant, in casu zijn
committent, hij geen onderlinge weddenschappen aangaat, aangezien hij de door
hem zelf ge'inde inzetten niet verdeelt maar
aan elke winnaar die bij hem een bedrag
heeft ingezet, de conventionele notering betaalt die hij hem bij het aangaan van de
weddenschap heeft beloofd; hij in die hoedanigheid van exploitant noodzakelijkerwijs speelt tegen elke speler die in zijn
agentschap heeft ingezet, meer bepaald
aangezien de door hem beloofde winsten
niet verrekend worden door het totale bedrag van de door hem zelf ingezamelde inzetten te verdelen; de omstandigheid dat hij
het totale bedrag van de door hem ingezamelde inzetten voegt bij het totale bedrag
van de door zijn committent ingezamelde
inzetten en dat aldus, zoals het arrest vaststelt, de commissionair op zijn committent een schuldvordering krijgt gelijk aan
het totaal van de opbrengsten die hij verschuldigd is aan de winnende wedders die
hem hun inzetten hebben toevertrouwd,
van de door hem aangegane weddenschappen geen onderlinge weddenschappen
maakt, aangezien hij het totale bedrag van
de door hem ingezamelde inzetten niet onder die winnende spelers verdeelt, maar gewoon een manier is om de uitbetaling van
de winsten te financieren of te waarborgen; het arrest derhalve, nu het om te beslissen dat eiseres onderlinge weddenschappen aangaat, het totale bedrag van de door
haar ge'inde inzetten in juridisch opzicht gelijkstelt met het totale bedrag van de inzetten die zijn gei:nd door de Franse pari
mutuel urbain G.I.E., haar committent, de
gevolgen miskent van de hoedanigheid van
commissionair van eiseres die noodzakelijkerwijs in haar eigen naam speelt en dus
de enige tegenpartij is van de spelers met
wie ze een overeenkomst sluit (schending
van artikel 12 van de wet van 15 mei
1872), aan het begrip onderlinge weddenschappen een betekenis toekent die het niet

-
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heeft, aangezien het beslist dat de door een
exploitant aangegane weddenschappen onderlinge weddenschappen zijn, zelfs als de
winsten niet betaald worden door het totale bedrag van de door die exploitant ingezamelde inzetten te verdelen (scherrding van artikel 66, § 2, 1°, van het
Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) en het begrip van weddenschappen met verdeling
volgens een conventionele notering miskent, aangezien het met onderlinge weddenschappen gelijkstelt de door eiseres aangeboden weddenschappen waarbij met de
spelers wordt overeengekomen dat de opbrengsten, zelfs zonder maxima, die zijn
van een andere exploitant, in casu de
Franse G.I.E. P.M.U. en waarvan de opbrengst niet wordt betaald door het totale bedrag van de door de exploitant ingezamelde inzetten te verdelen (schending
van artikel66, § 2, 3°, van het Wetboek van
de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) en, nu het beslist dat eiseres om die redenen de artikelen 23, 11°,
en 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
overtreedt, die bepalingen schendt :

Overwegende, enerzijds, dat het arrest, zonder op dat punt te worden tegengesproken, zich aansluit bij de verklaring van de minister van Financien
luidens welke "de inrichter van onderlinge weddenschappen als tussenpersoon optreedt tussen de wedders
door de inzetten te verenigen en het
bedrag ervan te verdelen onder de
winnende wedders, na vooraf een bepaald percentage van de inzetten te
hebben afgehouden om de belastingen op het spel en de weddenschappen te be tal en (. .. ), de inrichtingskosten te dekken en zich een winst toe
te kennen";
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de verrichtingen erin bestaan dat de in Belgie en in Frankrijk ingezamelde inzetten worden
verenigd, aangezien die worden ge'ind
door de wedrenvennootschappen die ze
centraliseren en opnemen in dezelfde
verdelingsverrichtingen (. .. ); dat het
dus gaat om een enkele verdeling
die trouwens inherent is aan de
samenstelling van een totaalbedrag
door een enkele instantie, de G.I.E.
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P.M.U. en niet door het agentschap;
namelijk (eiseres); dat bijgevolg, (eiseres) in tegenstelling tot de enige
weddenschappen die de exploitanten
van agentschappen in Belgie mogen
aannemen op buitenlandse wedrennen, niet zelf tegen elke speler afzonderlijk speelt, maar slechts hun inzetten verzamelt om ze te verenigen met
de Franse inzetten waarbij ze worden gevoegd en om dat totale bedrag
onder de winnende wedders te verdelen";
Dat het arrest met die redenen, zijn
beslissing dat de door eiseres georganiseerde weddenschappen onderlinge
weddenschappen zijn, naar recht verantwoordt;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 12 van de onder titel VII van het
Wetboek van Koophandel ingevoegde
wet van 5 maart 1872 met als opschrift "Commissionairs", bepaalt dat
commissionair degene is die handelt in
zijn eigen naam of onder een firma,
voor rekening van een committent;
Dat hij inzonderheid belast is met
de uitvoering van de voor rekening
van de committent gesloten overeenkomst, maar daarbij handelt in zijn eigen naam en zich persoonlijk verbindt
t.a.v. de derden met wie hij de overeenkomst sluit;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat (eiseres) volgens de met de
Franse groupement d'interet economique (G.I.E.) Pari mutuel urbain
(P.M.U.) gesloten overeenkomst, sinds
22 februari 1995 weddenschappen op
Franse wedrennen aanneemt door de
in Belgie ingezamelde inzetten over te
maken aan de Franse P.M.U. waar ze
met de Franse inzetten worden verenigd";
Dat het beslist "dat, wanneer (eiseres) zich in eigen naam t.a.v. haar
klanten verbindt, zij dat slechts
kan doen als commissionair die in werkelijkheid handelt voor rekening van
de Franse wedrenvennootschappen
via de G.I.E. P.M.U., die zoals hierboven is uiteengezet, zorgt voor de
verdeling van de verenigde inzetten;
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dat aldus de enige werkelijke verbintenis die (eiseres) t.a.v. het publiek
aangaat, erin bestaat dat zij zorgt voor
de werkelijke uitbetaling van de opbrengsten, dit is het resultaat van de
verdeling van een totaal bedrag door
een derde, op wie zij een schuldvordering heeft gelijk aan het totaal van
de opbrengsten die verschuldigd zijn
aan de winnende wedders die haar
huninzetten hebben toevertrouwd; dat
een dergelijke schuldvordering niet bestaat ten voordele van de exploitant
van een agentschap die, krachtens artikel66, § 2, 3", van het Wetboek van
de met lnkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, gemachtigd is
weddenschappen aan te nemen, aangezien een dergelijke exploitant uitsluitend voor eigen rekening speelt
met de wedders die zich tot hem richten; .
Dat het arrest aldus de gevolgen
van de commissie-overeei:lkomst niet
miskent, zodat het artikel 12 van de
wet van 5 mei 1872 niet schendt; dat
het evenmin de andere, in het middel aangegeven wetsbepalingen
schendt;
Dat. het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, veiwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 oktober .1997 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, waarnemend voorzittl;)r -c-: Ver$laggever : de h. Parmentier GeWkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe.

Nr. 385
1e KAMER- 3 oktober 1997

2° VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENSTUITING- W.A.M.-VERZEKERING- ONDERHANDELING- BEGRIP.

1 o en 2° De "onderhandeling" die de driejarige verjaringstermijn stuit van de
rechtsvordering van de benadeelde tegen de W.A.M.-verzekeraar, die het gebruik van het schadeveroorzakend voertuig dekt, impliceert niet noodzakelijk dat
iedere partij voorstellen doet en dat het
gedrag van de verzekeraar bij de benadeelde de indruk kon wekken dat de verzekeraar de regeling van het ongeluk overwoog. [Art. 10, derde lid, W.A.M.-wet (1);
art. 10, § 3, Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.]
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. VERZEKERINGEN GROEP JOSI N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0317.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 maart 1996 in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Sint-Joost-tenNode;
Over het middel : schending van artikel10, derde lid, van de wet Vlln 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
(welk artikel van toepassing was voor de
ophe.ffing ervan bij artikel 32 van de op 6
mei 1991 van kracht geworden wet van 21
november 1989), artikel10, § 3, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
goedgekeurd bij de wet van 19 februari
1968, alsook schending van artikel149 van
de op 17 februari 1994 gecoordineerde
Grondwet,
doordat eiseres regelmatig een conclusie heeft neergelegd ten betoge dat de verjaring van de door haar tegen verweerster
ingestelde rechtsvordering tot terugbeta~
ling van het bedrag van 8.092 frank, dat zij

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
- VERJARING- STUITING- ONDERHANDELING- BEGRIP.

(1) .Zie thans art. 15, § 1, W.A.M.-wet 21 nov.
1989.
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had uitgekeerd aan haar aangeslotene aan
wie op 30 mei 1987 het litigieuze ongeval
was overkomen en voor wie, volgens haar,
de verzekerde van verweerster aansprakelijk was, was gestuit door de tussen de
partijen gevoerde onderhandeling, aangezien de term onderhandeling "in een ruime
betekenis moet worden opgevat" en "aile
briefwisseling ( ... )over de rechten van de
benadeelde omvat" en "dater te dezen wel
degelijk tussen de partijen brieven zijn gewisseld vanaf 1987 (zie brief van 18 november 1987 van de Groep Josi)"; dat het
bestreden vonnis die conclusie afwijst en de
rechtsvordering van eiseres wegens ve:rjaring niet gegrond verklaart en haar in kosten veroordeelt op de volgende gronden:
"noch de verzekerde van verweerster noch
de aangeslotene van eiseres hadden dat ongeval ooit gemeld aan verweerster toen
laatstgenoemde van eiseres op 10 november 1987 een bericht ontving met een voorgedrukt formulier waarin stond dat de verzekerde van verweerster aansprakelijk was
voor het ongeval van 30 mei 1987 waarbij de aangeslotene van eiseres verwondingen had opgelopen; verweerster antwoordde op 18 november 1987 dat zij van
dat ongeval niet op de hoogte was, dat zij
navraag zou doen bij haar verzekerde; zij
vroeg tevens aan eiseres enkele inlichtingen over de aard en de ernst van de letsels; die briefbleef onbeantwoord tot 21 februari 1990; op die datum zond eiseres aan
verweerster een brief met de volledige staat
van haar kosten en met de verantwoordingsstukken; op 27 maart 1991 werd
een rappel gezonden; op 3 april1991 vroeg
verweerster aanvullende inlichtingen en
meer bepaald het strafdossier; (... ) op 5 augustus 1992 nam verweerster opnieuw contact op met eiseres om haar het strafdossier
toe te zenden en haar de verjaring tegen te
werpen (... ); volgens de rechtspraak moet
het begrip 'onderhandeling' in artikel10,
derde lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in een
ruime betekenis worden uitgelegd eri omvat het elke uitwisseling en zelfs elk mondeling onderhoud waarin ieder van de partijen voorsteilen formuleert om het ongeval
te regelen (... ); voor het bestaan van die onderhandelingen is het van wezenlijk belang dat beide partijen gesprekken hebben aangeknoopt, dat iedere partij
voorsteilen doet en dat het gedrag van de
verzekeraar bij de benadeelde de indruk
wekte dat de verzekeraar eenregeling van
het ongeluk overwoog; uit de stukken en de
briefwisseling, waarvan de chronologi-
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sche volgorde hierboven werd aangegeven, blijkt voldoende dat verweerster aileen maar om inlichtingen had verzocht die,
eenmaal in haar bezit, haar in staat moesten steilen een standpunt in te nemen over
de aansprakelijkheid van haar verzekerde;
eiseres (heeft) ze haar pas na het verstrijken van de verjaringstermijn verstrekt; de
verzoeken van eiseres om schadevergoeding bleven vruchteloos en zijn dus geen
'onderhandeling' in de zin van artikellO,
derde lid (... ); bovendien staat vast dat eiseres v66r het verstrijken van de driejarige verjaringstermijn nooit de indruk heeft
kunnen hebben dat er onderharidelingen
met het oog op schadevergoeding werden
gevoerd en dat zij de verjaring op enigerlei wijze konden stuiten; er mag niet worden vergeten dat eiseres geacht wordt de
strekking van artikel 10, derde lid, van qe
wet heel goed te kennen en dat zij dus wel
degelijk wist dat verweerster niet zinnens was de schade te vergoeden; bij ontstentenis van onderhandelingen tussen de
partijen, is de driejarige ve:rjaring verkregen",
terwijl, eerste onderdeel, de term "0nderhandeling", bedoeld in de artike,len.1b,
derde lid, van de (in het middel verriielde)
wet van 1 juli 1956 en 10, § 3, vari de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij
de (in het middel vermelde) . BeneluxOvereenkomst, waardoor de driejarige verjaring van de rechtsvor<iering van de benadeelde partij (of van de in haar rechten
gesubrogeerde partij) tegen de W.A.M.verzekeraar, die het gebruik van het
schadeveroorzakende voertuig dekt, wordt
gestuit, in een ruime betekenis moet worden begrepen en niet aileen aile, zelfs mondelinge, onderhandelingen.over de rechten van de benadeelde omvat, maar tevens
aile tussen de partijen daaromtrent gewisselde brieven; als "onderhandeling" in de
zin van de bovengenoemde bepalingen aldus aan te merken is een loutere uitwisseling van berichten, schriftelijkof anderszins, waarbij enerzijds de benadeelde aan
de verzekeraar bericht deze ter zake van
een bepaald feit en ten aanzien van een bepaalde verzekerde aansprakelijk te stellen, zonder te preciseren op welke grond en
in welke omvang hij de verzekeraar .aansprakelijk acht, en anderzijds de verzekeraar aan de benadeelde bericht de door
deze gep:r;etendeerde aanspraak in behandeling te nemen, zonder blijk te geven van
enige bereidheid die aanspraak geheel of
gedeeltelijk te honoreren; correspondentie tussen de benadeelde (daaronder ook begrepen de verzekeraar die, zoals eiseres, fu
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diens rechten is gesubrogeerd) en de
W.A.M.-verzekeraar slechts dan op grond
van de mededelingen van de verzekeraar
niet kan worden aangemerkt als "onderhandeling" in de zin van de bovengenoemde
bepalingen, indien de benadeelde (of de in
zijn rechten gesubrogeerde partij) op grond
van die mededelingen, moet begrijpen dat
de verzekeraar een regeling zonder meer
uitsluit; het begrip onderhandeling in de zin
van bovengenoemde bepalingen niet alleen, zoals het bestreden vonnis ten onrechte aanneemt, doelt op "onderhandeling" die alle briefWisseling of zelfs ieder
mondeling onderhoud omvatten "waarin ieder van de partijen voorstellen doet om het
ongeluk te regelen" en niet noodzakelijk impliceert dat er besprekingen plaatsvinden waarin iedere partij "voorstellen" doet,
of"dat het gedrag van de verzekeraar bij de
benadeelde de indruk kon wekken dat de
verzekeraar de regeling van het ongeluk of
"schad~vergo~;Jding" overwoog; dat begrip
evenmm vere1st, zoals het bestreden vonnis eveneens impliciet aanneemt, dat de
W.A.M.-verzekeraar uitdrukkelijk antwoordt op het welbepaalde punt van een
verzoek om schadevergoeding; het integendeel voor het bestaan van een "onderhandeling" die de driejarige verjaringstermijn stuit voldoende is dat de W.A.M.verzekeraar in zijn antwoord op het bericht
van de benadeelde of van de in diens rechten gesubrogeerde verzekeraar (meer bepaald de Z.l.V.-verzekeraar) waarin zijn verzekerde aansprakelijk wordt gesteld, zich
beperkt tot ''het vragen van inlichtingen
die, eenmaal in zijn bezit, hem in staat
moeten stellen een standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid van zijn verzekerde" (zoals het bestreden vonnis te dezen vaststelt); de enige uitzondering hierop
het geval is dat de benadeelde (of de in zijn
re~hten gesubrogeerde partij), gelet op de
bneven van de verzekeraar, moest aannemen dat laatstgenoemde een regeling zonder meer uitsloot; het bestreden vonnis dus
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting betreffende het begrip "onderhandeling" zoals dat in de bovengenoemde bepalingen wordt bedoeld en het bestaan van
"onderhandeling" in strijd met de wet onderwerpt aan de vervulling van voorwaarden die in die bepalingen niet voorkomen
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen met uitzondering van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet); het bestreden vonnis bovendien en
derhalve, nu het, na te hebben vastgesteld dat verweerster reeds op 10 november 1987 van eiseres een bericht had ont-
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vangen "waarin stond dat de verzekerde
van verweerster aansprakelijk was voor het
ongeval van 30 mei 1987 waarbij (haar)
aangeslotene verwondingen had opgelopen" en dat verweerster reeds op 18 november 1987 antwoordde dat zij van dat
ongeval niet op de hoogte was maar "daarover navraag zou doen bij haar verzekerde"
en daarbij tevens van eiseres enkele aanvullende inlichtingen vroeg over de aard en
de omvang van de letsels", niet vaststelt en
trouwens op grond van de in 1987 gewisselde brieven, meer bepaald op grond van
de enige brief die de verzekeraar voor het
verstrijken van de driejarige ve:rjaringstermijn had ontvangen, namelijk de brief van
18 november 1987, niet kon vaststellen dat
eiseres integendeel, gelet op die briefWisseling, moest aannemen dat verweerster
een regeling zonder meer "uitsloot", niet
wettig zonder het wettelijk begrip "onderhandeling" die de driejarige ve:rjaringstermijn stuit in de zin van artikel 10 derde
lid, van de (in het middel vermelde) wet
van ljuli 1956 en het artikel 10, § 3, van
de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de (in het middel vermelde)
Benelux-Overeenkomst te miskennen en
niet zonder die bepalingen te schenden, op
de enkele, bovengenoemde gronden kon beslissen "dat bovendien vaststaat dat eiseres voor het verstrijken van de driejarige
verjaringstermijn nooit de indruk heeft
kunnen hebben dat er onderhandelingen
werden gevoerd met het oog op schadevergoeding en dat zij de ve:rjaring op enigerlei wijze konden stuiten" en evenmin kon
beslissen dat, "bij ontstentenis van onderhandelingen tussen de partijen", "de driejarige verjaring is verkregen"; dat het op
grond daarvan de rechtsvordering van eiseres niet ongegrond kon verklaren (schending van de in het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149
van de gecoiirdineerde Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 10, derde lid, van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat
de bij dat artikel bepaalde verjaring
ten opzichte van een verzekeraar
wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde;
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Dat in het onderhavige geschil de
vraag rijst welke uitlegging moet worden gegeven aan het in die bepaling
gebruikte woord 11onderhandeling11;
Dat de erin vervatte regel, met ingang van 1 juli 1976 een voor Belgie,
Nederland en Luxemburg gemeenschappelijke rechtsregel is geworden
die als zodanig wordt aangewezen
krachtens artikel 1 van het Verdrag
van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux-gerechtshof;
Dat krachtens artikel 6, derde lid,
van dat verdrag het Hof in beginsel
verplicht is de vraag van uitleg aan
het Beneluxhof voor te leggen;
Dat het Hof van Cassatie evenwel,
met toepassing van artikel 6, § 4, in
fine, van genoemd verdrag kan nalaten de vraag aan het Beneluxhof voor
te leggen, indien het zich verenigt met
een reeds eerder door het Beneluxhof in een andere zaak gegeven antwoord; dat, enerzijds, het Beneluxhof in het arrest van 5 juli 1985 in de
zaak A 84/1 voor recht heeft verklaard
dat 11een uitwisseling van berichten schriftelijk of anderszins - waarbij
enerzijds de benadeelde aan de verzekeraar bericht deze ter zake van een
bepaald feit en ten aanzien van een
bepaalde verzekerde aansprakelijk te
stellen, zonder te preciseren op welke
grand en in welke omvang hij de verzekeraar aansprakelijk acht en, anderzijds, de verzekeraar aan de benadeelde bericht de door deze gepretendeerde aanspraak in behandeling te
nemen, zonder blijk te geven van enige
bereidheid die aanspraak geheel of gedeeltelijk te honoreren, is aan te merken als 11onderhandeling11 in de zin van
artikel10, § 3, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst van 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen11; dat, anderzijds, het
Benelux-Gerechtshofin het arrest van
20 oktober 1989 in de zaak A 88/2

917

voor recht heeft verklaard dat
11
correspondentie tussen de benadeelde
(daaronder ook begrepen de in diens
rechten gesubrogeerde schadeverzekeraar) en de in de Gemeenschappelijke Bepalingen bedoelde verzekeraar slechts dan op grand van de
mededelingen van de verzekeraar niet
kan worden aangemerkt als "onderhandeling" in de zin van artikel10, §
3, van die bepalingen, indien de benadeelde op grand van die mededelingen moet begrijpen dat de verzekeraar een regeling zonder meer
uitsluit11 ;
Overwegende dat het vonnis, na omtrent de tussen de partijen gewisselde
brieven de in het middel weergegeven vaststellingen te hebben gedaan,
beslist dat het voor het bestaan van
een onderhandeling van wezenlijk belang is dat iedere partij voorstellen formuleert en dat het gedrag van de verzekeraar bij de benadeelde de indruk
kan wekken dat de verzekeraar een
regeling van het ongeval overwoog;
Dat het bestreden vonnis de beslissing dat de driejarige verjaring niet is
gestuit en dus verkregen is, niet naar
recht verantwoordt door die vaststellingen en overwegingen;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
vrederechter van het kanton Jette.
3 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAduocaat : mr. De Gryse.
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KAMER-

3 oktober 1997

1° 8TEDEBOUW- BOUWVERGUNNINGBRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST- VERVAL- VOORWAARDEN.

2° RECHT8BEGIN8ELEN (ALGEMENE)
-

"FRAUS OMNIA CORRUMPIT" - BEGRIP.

1o In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

kan het ·verval van een met het oog op
bouwwerken afgegeven bouwvergunning
alleen worden voorkomen, wanneer met
de ruwbouw is begonnen binnen de wettelijke termijn, maar het is niet vereist dat
met de verwezenlijking van die vergunning "duidelijk" van start is gegaan. (Art.
87, § 1, Ord. Br.H.G.)
2° De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit" veronderstelt het bestaan van bedrog, dat
kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te
schaden of winst te behalen inhoudt. (1)
GABAY E.A. T. IMMOMILLS LOUIS DEWAELE DEVELOPMENT N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0318.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op +5 maart 1996 door het
of van Beroep te Brussel gewezen;

:a

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 87 van de ordonnantie van de
Raad van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw, en 4, § 1, van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
3juJ.i 1992 betre:ffende het verval en de verlenging van de stedebouwkundige vergunningen,
doordat het arrest, na eraan te hepben
hednnerd dat (. .. ) "de (eisers en de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) aan de eerste rechter hoofdzakelijk verwijten dat hij de draagwijdte van
(1) Zie Cass., 23 jan. 1968 (A C., 1968, 695); J.
Velu, cimcl. Cass., 13 juni 1985 (Bull. en Pas.,
1985, I, nr. 623, 8, a).
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artikel 87 van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedebouw heeft miskend en geen acht geslagen heeft op het feit dat het te dezen zou
gaan om een voor de schijn uitgevoerd
bouwwerk", de door de eerste rechter bevolen ophe:ffing van het bevel tot onderbreking van de werken bevestigt op grond "(. .. )
dat luidens artikel87, eerste lid, van de ordonnantie houdende organisatie van de
planning en de stedebouw 'de vergunning
vervalt indien de vergunninghouder binnen twee jaar na afgifte niet duidelijk met
de verwezenlijking van de vergunning van
start is gegaan of wanneer hij in de bij artikel84, § 1, 1", 2" en 4" bepaalde gevallen niet met de ruwbouw is begonnen'; dat
uit het bovenaangehaalde artikel 87 blijkt
dat de vergunning van rechtswege vervalt in twee onderscheiden gevallen : wanneer het werken betreft die zijn uitgevoerd
in de gevallen bedoeld in artikel 84, § 1, 1"
(bouwen), 2" (verbouwen), 4" (herbouwen),
moet worden nagegaan of met de ruwbouw
is begonnen; wanneer het gaat om andere
dan de hierboven genoemde werken, dient
te worden nagegaan of zij duidelijk van
start zijn gegaan; (. ..) dat vaststaat dat zich
te dezen het eerste geval voordoet, namelijk bouwwerken in de zin van artikel 84,
§ 1, 1" van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedebouw;
dat die bepalingen van dwingend recht zijn,
zodat ze op beperkende wijze moeten worden uitgelegd; dat derhalve in concreto
moet worden nagegaan of met de ruwbouw
is begonnen; (. .. ) dat vaststaat dat de voor
4 mei 1995 uitgevoerde werken op 21 april
1995 zijn onderbroken op bevel van de
ambtenaren van de (tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij); (. .. ) dat
het voorstel van besluit dat op 1 juni 1995
aan het college van burgemeester en schepenen van (de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij) is voorgelegd gewag maakte van het feit dat de (verweersters) van 18 tot 21 april 1995 werken hadden uitgevoerd; dat die werken
bestonderi, enerzijds, in het graven van een
8-vormige sleufvan +!- 15 meter lang,+/~
2,5·meter breed en +1-2 meter diep, anderzijds, in het g1eten, op de bodem vim de
sleuf, van een betonplaat van +/-10 meter lang en +1-1,5 meter breed; dat uithet
op 20 april1995 om 18 uur 15 door een gerechtsdeurwaarder, ten verzoeke van de
(verweersters), opgemaakte proces-verbaal
van vaststelling blijkt 'dat een 8-vormige
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sleuf van ongeveer 4 meter diep en 20 meter lang is gegraven en dat onderaan ijzers zijn aangebracht waarop beton is gestort door een vrachtwagen, uitgerust met
een buis die lang genoeg was om dat beton op die plaats te storten'; dat de door de
baas van de bouwplaats, de hr. Dury, gedane vaststellingen door de partijen niet
wordenbetwist; dat uit het door laatstgenoemde opgemaakte attest het volgende
blijkt : op 21 april 1995 'om 17 uur werd
door de ambtenaar het bevel gegeven om de
werken stop te zetten. Op dat ogenblik was
begonnen met de betonnering van de reeds
bekiste en van ijzers voorziene sleuven. Uit
overwegingen van veiligheid op de bouwplaats, zijn wij gestopt met betonneren en
hebben wij de hh. Lucas en Van Heck laten weten dat wij na het betonrieren de
werken zouden stopzetten, op praktische
maatregelen ter beveiliging van de bouwplaats na'; dat de (verweersters) aldus terecht erop wijzen dat het proces-verbaal
van vaststelling van ambtenaar Van Heck
van 4 mei 1995 in die context moet worden begrepen waar hij vermeldt op donderdag 4 mei 1995 te hebben vastgesteld
'dat na het proces-verbaal van 21 april
waarbij de stopzetting van de werken was
bevolen, een betonnen muur van 8 meter
lang die de hoek van de kelder van het gebouw vormde werd opgericht'; dat uit die
gegevens volgt dat (de verweersters) op de
dag van het bevel tot stopzetting van de
werken sleuven hadden gegraven en begonnen waren met de aanleg van de funderingen door beton te storten in de vooraf
bekiste en van ijzer voorziene sleuven; dat,
meer bepaald, op het ogenblik dat de ambtenaren van de (tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij) ter plaatse
kwamen, reeds een betbnplaat was gegoten en de werklui van de (verweersters) bezig waren met het betonneren van de reeds
bekiste en van ijzer voorziene sleuven, wat
de bouw mogelijk maakte van een betonnen muur van ongeveer 8 meter lang die de
hoek van de kelder van een van de drie gebouwen vornide; dat de omstandigheid dat
die werken maar een klein onderdeel vormden van het geheel van de geplande werken (grondoppervlakte van 620 m2) niet
voldoende is om de bovenstaande overwegingen van feitelijke aard waaruit blijkt dat
met de ruwbouw was begonnen, te ontkrachten; dat die omstandigheid overigens niet volstaat als bewijs dat het hier
slechts zou gaan om een voor de schijn uitgevoerd werk waarmee het verval van de
bouwvergunning kon worden voorkomen;
dat immers uit de hierboven weergege-
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ven uiteenzetting van de feiten blijkt dat de
(verweersters) hun voomemen om de werken waarvoor de bouwvergunning was verleend voort te zetten duidelijk te kennen
hebben gegeven en dat allerhande tegenslagen de oorzaak zijn van de vertraging
waarmee met de ruwbouw was begonnen,
zoals het beroep tot schorsing en tot nietigverklaring voor de Raad van State, de
moeilijkheden om voor de parkeerplaatsen en de bouwplaats een milieuvergunning
te krijgen; dat de omstandigheid dat die
werken maar een klein onderdeel vormden van het geheel van de geplande werken, redelijkerwijs kan verklaard worden
door de middelen die, bij ontstentenis van
een milieuvergunning voor de 'bouwplaats',
regelmatig werden gebruikt, zoals het gebruik van toestellen met een vermogen van
niet meer dan 50Kw",

terwijl artikel87, § 1, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 augustus 1991 en artikel4, §
1, van het uitvoeringsbesluit van 3 juli 1992
bepalen dat "de (stedebouwkundige) verguilning vervalt indien de vergunninghouder binnen twee jaar na afgifte "(of binnen drie jaar, in geval van verlenging van
de vergunning)" niet duidelijk met de verwezerilijking van de vergunning vari start
is gegaan ofwanneer hij in de bij artikel84,
§ 1, 1", 2° en 4° bepaalde gevallen niet met
de ruwbouw is begonnen (. .. )"; uit die bepalingen blijkt dat de vergunninghouder,
om het verval van zijn vergunniilg te 'Voorkomen, ofwel "duidelijk met de verwezenlijking van de vergunning van start moet
gegaan zijn", ofwel, wanneer het gaat om
bouwen, verbouwen ofherbouwen (d.w;z. iri
de bij artikel84, § 1, 1", 2° en 4° van de ordonnantie van 29 augustus 1991 bepaalde
gevallen) "met de ruwbouw moet begonnen zijn"; d'e werken, met inbegrip van de
ruwbouw, in de beide hierboven vermelde
gevallen duidelijk moeten begonnen zijn; uit
de hierboven weergegeven vaststellingen en
vermeldingen van het arrest blijkt dat de
feitenrechters te dezen van oordeel waren dat het, om het verval van de bouwvergunning te voorkomen, voor de vergunninghouder voldoende was dat hij met de
ruwbouw begonnen was, zonder dat acht
hoefde te worden geslagen op het feit dat
die werken maar een klein onderdeel votnlden van het geheel van de geplande werken, aangezien dat "klein onderdeel (. .. ) redelijkerwijs kan verklaard worden door de
middelen die, bij ontstentenis van een
milieuvergunning voor de 'bouwplaats', regelmatig Werden gebrtiikt (. .. )"; het arrest bijgevolg de beslissing dat de door de
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verweersters begonnen ruwbouw het verval van de bouwvergunning heeft voorkomen niet wettig verantwoordt op grond van
de bovengenoemde vaststellingen en vermeldingen:

Overwegende dat de ordonnantie
van 29 augustus 1991 van de Raad
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest houdende organisatie van de
planning en van de stedebouw, artikel 87, § 1, bepaalt dat "de bouwvergunning vervalt indien de vergunninghouder binnen twee jaar na afgifte (of
binnen drie jaar, in geval van verlenging van de vergunning) niet duidelijk met de verwezenlijking van de vergunning van start is gegaan of
wanneer hij in de bij artikel 84, § 1, 1",
2° en 4 ° bepaalde gevallen niet met de
ruwbouw is begonnen ... ";
Overwegende dat het arrest, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, vaststelt dat de litigieuze werken onder toepassing vallen van
artikel84, § 1, van de bovengenoemde
ordonnantie;
Dat, in dat geval, verval van de vergunning alleen kan worden voorkomen wanneer met de ruwbouw is begonnen binnen twee (of drie j aar) na
afgifte van de vergunning; dat de
feitenrechter weliswaar in feite oordeelt of met die werken is begonnen,
maar artikel87, § 1, in strijd met wat
het middel betoogt, niet vereist dat
met die werken "duidelijk" is begonnen binnen die termijn;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" en, voor zoveel nodig, schending van de artikelen 87 van de ordonnantie van de Raad van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest van 29 augustus
1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw en 4, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juli 1992 betreffende het
verval en de verlenging van de stedebouwkundige vergunningen,
doordat het arrest vaststelt "dat de rechter bij de niet- bestreden beslissing van 26
mei 1995 definitief heeft beslist dat op de
dag waarop de werken werden uitgevoerd,
een overtreding van artikel18 (van de ge-
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meentelijke bouwverordening betreffende
de afsluiting van bouwplaatsen) is begaan
en dat die overtreding op dat ogenblik de
beslissing om de werken stop te zetten om
redenen in verband met de veiligheid van
de omwonenden rechtvaardigde" en "dat
bovendien geenszins wordt betwist dat de
ruwbouw is uitgevoerd in overeenstemming met de op 4 mei 1992 afgegeven
bouwvergunning en de erbij horende plannen"; dat het arrest vervolgens beslist dat
"de eerste rechter terecht beslist dat de ter
gelegenheid van de werken begane overtreding van artikel 18 van de bouwverordening geen weerslag heeft op de regelmatigheid van die werken zelf; dat die
welbepaalde, op de bouwplaats begane
overtreding (beveiligingsmaatregelen) niet
de regelmatigheid van de werken zelf aantast en bijgevolg de (verweersters) niet het
recht ontneemt om zich daarop te beroepen" en "dat die overtreding niet tot gevolg heeft dat voornoemde werken als niet
bestaande moeten worden beschouwd, daar
ze beantwoorden aan de voorschriften van
de bouwvergunning",

terwijl het algemeen rechtsbeginsel
"fraus omnia corrumpit" inhoudt dat de bedrieglijke handeling nooit aan derden of
aan de partijen kan worden tegenworpen,
d.w.z. nooit enig gevolg kan hebben waarop
degene die ze heeft vericht zichjegens oftegenover anderen kan beroepen; uit de hierboven weergegeven vaststellingen en vermeldingen van het arrest blijkt dat de
feitenrechters te dezen gevolgen hebben
verbonden aan de in strijd met de bouwverordening uitgevoerde werken, nu het beslist dat de rechters met die werken rekening konden houden toen ze nagingen of
het verval van de bouwvergunning van de
verweersters was voorkomen, oak al stelt
het vast dat "de rechter definitiefheeft beslist dat op de dag van de uitvoering van
(die) werken een overtreding is begaan, die
op dat ogenblik de beslissing om de werken stop te zetten rechtvaardigde om redenen in verband met de veiligheid van de
omwonenden"; het arrest bijgevolg de beslissing dat de door de verweersters begonnen ruwbouw het verval van de bouwvergunning heeft voorkomen niet naar
recht verantwoordt :

Over het door de verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk het onderzoek van het middel het Hof ertoe zou
verplichten feiten na te gaan :
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Overwegende dat de toepassing van
het algemeen rechtsbeginsel "fraus
omnia corrumpit" het bestaan van bedrog veronderstelt; dat bedrog kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en
oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of winst te behalen, inhoudt;
Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof ertoe zou verplichten na te gaan of de verweersters zich
aan zodanig bedrog hebben schuldig
gemaakt, nu het arrest aileen maar
vaststelt dat, ter gelegenheid van de
uitvoering van de ruwbouw, een overtreding van artikel 18 van de bouwverordening is begaan;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat, ten gevolge van
de verwerping van de voorziening, de
vordering tot bindendverklaring van
het arrest geen belang meer heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening alsook de vordering tot
bindendverklaring van het arrest; veroordeelt de eisers in de kosten.
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1 o Op onbevaarbare waterlopen mogen

kunstwerken maar voorlopig blijven bestaan wanneer de overheid op de hoogte
was van het bestaan ervan en voor zover ze als ongevaarlijk en onschadelijk
zijn erkend. (Art. 5 K.B. 5 aug. 1970.)

2° Sinds de inwerkingtreding van het KB.
van 10 juni 1955 is art. 10 wet 7 mei
1877 op de politie der onbevaarbare en
onvlotbare waterlopen opgeheven krachtens de wet van 15 maart 1950, gewijzigd bij die van 16 feb. 1954 (1).
3° Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan de aantasting van een belang slechts aanleiding geven tot een vordering tot schadeloosstelling, indien het
een wettig belang betreft (2). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
(SENGIER T. INASEP C.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0334.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;

2° WATERS -

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 10 en 23 van de wet van 7 mei
1877 op de politie der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen, zoals zij toepasselijk was v66r de ophe:ffing ervan bij de wet
van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en bij de wet van 15
maart 1950 tot wijziging van de wetgeving betreffende de onbevaarbare waterlopen, zelf gewijzigd bij de wet van 16 februari 1954 tot wijziging van de wet van 15
maart 1950 betreffende de onbevaarbare
waterlopen, van de artikelen 3 en 20, § 1,
van de wet van 15 maart 1950 tot wijziging van de wetgeving betreffende de onbevaarbare waterlopen, gewijzigd bij de wet
van 16 februari 1954 tot wijziging van de
wet van 15 maart 1950 betreffende de onbevaarbare waterlopen en v66r de opheffing van eerstgenoemde wet bij de wet van
28 december 1967 betreffende de onbevaar-·
bare waterlopen, van de artikelen 1 tot 14
van het koninklijk besluit van 10 juni 1955

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST _ DAAD _ FOUT _

(1) Wet 15 maart 1950 werd op haar beurt opgeheven bij wet 28 dec. 1967.

3 oktober 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Gerard en Simont.
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KAMER -

3 oktober 1997

1° WATERS- ONBEVAARBARE WATERLOPEN- VOORLOPIG BEHOUD VAN KUNSTWERKEN- VOORWAARDEN.
ARTIKEL 10 WET 7 MEl 1877OPHEFFING BIJ DE WET VAN 15 MAART 1950.

AANTASTING VAN EEN WE'ITIG BELANG.

(2) Cass., 19 dec. 1978 (A. C., 1978-79, 466).
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betre:ffende het opmaken van nieuwe beschrijvende tabellen der onbevaarbare waterlopen en van plans waaruit hun toestand blijkt, van de artikelen 10, 12, 14 en
21 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en
van de artikelen 4, inzonderheid § 1, vervangen bij het koniilklijk besluit van 9 december 1970, en 5 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende
algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen,

doordat het arrest eerst als regel stelt dat
"als het bewezen is dat het water dat, op
het ogenblik van de vermoede feiten, de
door de litigieuze vervuiling aangetaste vijvers en waterbekkens bevoorraadde, op onwettige wijze werd afgeleid, (eiseres) wel
degelijk geen titel of recht zou hebben om
van een van (de verweerders) een vergoeding te vorderen", vervolgens beslist dat
zulks wel degelijk het geval is en derhalve,
met bevestiging van het bestreden vonnis, de door eiseres ingestelde vordering
niet ontvankelijk verklaart, enerzijds, op
grond van de volgende van de eerste rechter overgenomen gronden dat "eiseres betoogt dat voor het gebruik van de bestaande
watervang geen enkele specifieke maclitiging vereist was; dat wel degelijk blijkt dat
de litigieuze watervang heel oud was en zeker bestond v66r de wet van 7 mei 1877 op
de onbevaarbare waterlopen; dat artikel 10
van die wet van 7 mei 1877 bepaalde dat de
wederrechtelijk bestaande kunstwerken (zoals een water\rang) gedoogd nioesteil worden; dat een wet van 15 maart 1950 die wet
van 1877 ophief en bepaalde dat artikel W
van die oude wetgeving in werking bleef tot
de inwerkingtreding van een te treffen koninklijk besluit betreffende wederrechtelijkuitgevoerde kunstwerken; dat een koninklijk besluit van 10 juni 1955 bepaalde
dat een niet-toegehiten kunstwerk rhaar gedoogd werd als het vermeld stond in de
nieuwe beschrijvende tabellen en atlas der
waterlopen; dat de door de heer Masure gebruikte watervang riiet in die tabellen vermeld stond hoewel er v66r de opmaak van
die tabellen een onderzoek de commodo was
verricht (dat het echtpaar Masure-Sengier
van dat onderzoek zeker op de hoogte was
gebracht); (... ) dat de heer Masure, hoewei het provinciebestuuur hem verscheidene herinneringen had gestuurd, nooit
voor het gebrulk van die watervang de vereiste machtigingen heeft gekregen of aangevraagd; dat het provinciebestuur op dat
punt geen enkele Schuld t:i·eft, aangezien
het, jarenlang, de betrokkene eraan blijven heriimeren is dat hij zonder·machti-
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ging een watervang gebruikte (zie brief van
4 oktober 1966) en dat hij een officiele
machtiging moest aanvragen; dat uit wat
voorafgaat kennelijk volgt dat het echtpaar Masure-Sengier die watervang zonder titel of recht hebben gebruikt, in strijd
met de wettelijke en verordenende bepalingen en de herinneringen van het
provinciebestuur; dat hun toestand vanzelfsprekend onwettig was; dat (eiseres) in
<He omstandigheden niet doet blijken van
een wettig belang om de vergoeding van
haar vermeende schade te vorderen", anderzijds, op zijn eigen gronden dat "de door
Andre Masure opnieuw gebruikte watervang weliswaar waarschijnlijk werd gebouwd v66r de inwerkingtreding van de wet
van 7 mei 1877 - welke veronderstelling
voor (eiseres) de meest gunstige is, en trouwens door de (verweerders) wordt aangenomen - maar slechts gedoogd werd omdat hij kennelijk een wederrechtelijk
bestaand kunstwerk was in de zin van artikel 10 van die wet; krachtens de wet van
15 maart 1950, gewijzigd bij de wet van 23
februari 1954, met name bij artikel 4 van
die wet, artikel 10 van de wet van 7 mei
1877 in werking moest blijven tot 'het
inwerkingtreden van de regeling betreffende de wederrechtelijk uitgevoerde werken, die de Koning ter uitvoering van artikel 3, lid 4, van deze wet zal treffen'; het
koninklijk besluit van 10 juni 1955, in tegenstelling tot wat (eiseres) betoogt, ontegensprekelijk de in de wet van 23 februari
1954 bedoelde 'regeling van de wederrechtelijk uitgevoerde werken' behelst, aangeziim het, ongeacht de in het opschrift gebruikte bewoordingen, waaraan (eiseres)
een beperkende draagwijdte toekent, die ze
uiteraard niet kunnen hebben : - iri de
aanhefverwijst naar 'de wet van 15 maart
1950 (... ), inzonderheid naar artikel3, gewijzigd bij de wet van 16 februari 1954',artikel 3, vierde lid, van de wet van 15
maart 1950, na de 'vervanging' ervan door
artikel 2 van de wet van 16 februari 1954,
preciseert dat Hij (de Koning) bepaalt wat
zal gebeuren met de werken die wederrechtelijk op deze waterlopen bestaan'; het
koninklijk besluit van 10 juni 1955 waarvan geen enkele bepaling de datum
van de inwerkingtreding ervan vaststelt,
zodat moet worden aangenomen dat het in
werking treedt tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 9
augustus 1955- dus wel degelijk tot gevolg heeft dat artikel 10 van de wet van 7
mei 1877 definitief is opgeheven en dat voor
de toekomst, dit is vanaf 19 augustus 1955,
de toestand is geregeld van de werken die
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wederrechtelijk bestaan op de onbevaarbare waterlopen; wat (eiseres) er ook moge
van denken, uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 1955 evenwelvolgt
dat een wederrechtelijk bestaand werk, om
gedoogd te worden, vermeld moet zijn in de
beschrijvende tabellen die de bestendige deputaties v66r 1 juli 1956 moeten opmaken, met dien verstande dat die tabellen
meer bepaald melding maken van 'aile op
de waterloop of op de oever opgerichte werken, met onderscheid tussen de toegelaten en de wederrechtelijke werken'; (eiseres) in dat verband niet bewijst, en
evenmin aanbiedt te bewijzen, dat de litigieuze watervang - die ontegensprekelijk een 'kunstwerk' is dat uitgevoerd is op
de Ry de Denee, zelf een onbevaarbare waterloop - noch van ambtswege, noch op
vraag van een derde, noch op initiatiefvan
Andre Masure zelf, is ingeschreven in de
door de bestendige deputatie van de provincie Namen opgemaakte tabellen; (eiseres) die op dat punt genoegen neemt met
algemene beweringen, waarvan de waarheid op geen enkel concreet en controleerbaar gegeven berust, voor het overige niet
bewijst dat de voornoemde bestendige deputatie de bepalingen van het koninklijk
besluit van 10 juni 1955 niet volledig zou
hebben nageleefd, de bij dat koninklijk besluit bepaalde procedureregels zou hebben overtreden of de haar opgelegde metingen, onderzoeken of opsporingen niet zou
hebben verricht; de (tweede verweerder) en
de (eerste verweerder) aldus terecht erop
wijzen dat de watervang die Andre Masure weer in gebruik heeft genomen, kennelijk na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 10 juni 1955, niet
langer een 'wederrechtelijk bestaarid werk'
of een 'voorlopig gedoogd werk' wa:s, maar
een 'onbekend werk' was geworden waarvan het gebruik aari de voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid onderworpen was; de hele discussie over de vraag of
de bestendige deputatie conform artikel 1,
laatste lid, van het koninklijk besluit van
10 juni 1955, had moeten of kunnen 'noteren' dat het kunstwerk dat Andre Masure en, blijkbaar, zijn echtgenote, achteraf gebruikt hebben om het water van de
Ry de Denee afte leiden, als 'gevaarlijk of
schadelijk' erkend was, door die slotsom
overbodig wordt; (eiseres) terecht in haar
conclusie eraan herinnert dat de wetgeving op de onbevaarbare waterlopen andermaal werd gewijzigd bij de wet van 28
december 1967, waarvan artikel24, de wet
van 7 mei 1877 en de wet van 15 maart
1950 opheft; luidens artikel21, tweede lid,
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van die wet, 'de Koning bevoegd is een algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen op te maken' en hij 'in dat
reglement bepaalt wat zal gebeuren met de
werken die wederrechterlijk op de onbevaarbare waterlopen bestaan'; dat reglement is bekrachtigd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 (Belgisch
Staatsblad, 5 november 1970) dat : - de
bevoegde overheid verplicht v66r 1 november 1971 een lijst op te stellen van de
kunstwerken die v66r 1 november 1968 op
wederrechtelijke wijze op de onbevaarbare waterlopen werden opgericht, en niet
vermeld zijn in de beschrijvende tabellen
welke werden opgemaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 juni 1955
(artikel 4), - uitdrukkelijk bepaalt dat de
wederrechtelijk bestaande kunstwerken,
voor zover ze niet als gevaarlijk of schadelijk erkend zijn krachtens het koninklijk besluit van 10 juni 1955 en ze niet vermeld zijn op de in artikel 4 bedoelde lijst,
'voorlopig mogen blijven bestaan' (artikel 5);
(eiseres) zich op die regels beroept om te besluiten dat 'de watervang, hoewel hij v66r
1967 als onwettig kon worden beschouwd,
opriieuw wettig is geworden ingevolge de
nieuwe wettelijke bepalingen, aangezien de
wetgever heel goed beseft had welke problemen er met de wetten van 1950 en 1955
waren gerezen'; het hof die zienswijze niet
kan delen, in zoverre de litigieuze watervang, op het ogenblik van de inwerkingtreding zowel van de wet van 28 december 1967 als van het koninklijk besluit van
5 augustusl97o;geen 'wederrechtelijk bestaand kunstwerk' was in de zin van die
verschillende bepalingen, maar wel, zoals uit de· bovenstaande overwegingen
blijkt, een 'onbekend kunstwerk' of een
'nieuw kunstwerk' was, en geen enkele partij betwist dat de ingebruikneming, het gebruik en de exploitatie ervan onderworpen zijn aan een voorafgaande machtiging;
bovendien erop moet worden gewezeri dat
alleszins : Andre Masure op 16 januari 1959
aan de 'dienst waterwegen van de provincie Namen' de machtiging heeft aangevraagd 'om op de Ry de Denee een stuwdam te bouw'en' die moest dienen om 'een
watervang waarmee een viskwekerij van
water werd voorzien te regulariseren',- de
voornoemde dienst, variaf 21 januari 1959,
de ho<ifdingenieur bevolen heeft de a~m
vraag 'tot het verkrijgen van een machtiging voor de bouw van een stuwdam en van
een watervang op de Ry de Denee' te onderzoeken, -Andre Masure, op een niet
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nader bepaalde datum de hem op 21 januari 1959 toegezonden kopie van de richtlijnen heeft teruggestuurd met de handgeschreven vermelding : 'na de reiniging
van de oever van die beek is gebleken dat
er een watervang bestond alsook een meer
dan honderdjaar oude dam (gehouwen stenen); de aanvraag onder paragraaf 1 is dus
zonder grond en vervalt'; uit dit overzicht
van de feiten blijkt dat Andre Masure, zonder zich zorgen te maken over de juridische toestand van de watervang die hij zinnens was te bouwen, of van de watervang
die hij naar eigen zeggen louter toevallig
had ontdekt, zich niet alleen bewust was
van de noodzaak van een machtiging, maar
bovendien impliciet doch onmiskenbaar toegaf dat het oude kunstwerk in feite bestond uit een in de begroeiing verborgen
watervang die al sinds onheuglijke tijden
buiten gebruik was (zie brief van 13 oktober 1966 van zijn raadsman aan de wegencommissaris : 'heel lang geleden diende de
watervang om een kopergieterij, die nog op
houtskool werkte, te bevoorraden'); de opeenvolgende wetten en de respectievelijke uitvoeringsbesluiten ervan m.b.t. wat
er zal gebeuren met de 'wederrechtelijk bestaande werken' die evenwel in bepaalde
omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, 'voorlopig gedoogd' kunnen worden, maar een logische betekenis kunnen
hebben, indien ze enkel betrekking hebben op de bekende en werkelijk gebruikte
werken, met uitzondering van die welke
lange tijd buiten gebruik waren en die al
decennia lang spoorloos verdwenen waren; het hof uiteindelijk de juiste redenen niet kent waarom Andre Masure- die
geen gewag maakt van de aard en de omvang van de restauratiewerken of de
wederopbouwwerken die hij heeft moeten
uitvoeren -, nadat hij de oude watervang
had ontdekt, plots en eenzijdig heeft afgezien van de door hem zelf ingestelde procedure tot het verkrijgen van een machtiging, maar er wel op wijst dat (eiseres)
n.a.v. de debatten voor het hof, niet heeft
bewezen dat het door de provinciale diensten tot aan de afbreking van de besprekingen in 1966 ingenomen standpunt, indruiste tegen de letter en de geest van de
vigerende wettelijke en verordenende regels",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4, § 1,
van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen dat door het arrest onvolledige wordt geciteerd- bepaalt dat "de bevoegde overheid ... een lijst opstelt van de kunstwer-
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ken, die voor 1 november 1968 op
wederrechtelijke wijze op de onbevaarbare waterlopen werden opgericht, niet zijn
vermeld in de beschrijvende tabellen welke
werden opgemaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 juni 1955 betreffende het opmaken van nieuwe beschrijvende tabellen der onbevaarbare waterlopen en van plans waaruit hun toestand
blijkt, en naar haar oordeel gevaarlijk of
schadelijk zijn"; artikel 5 van genoemd koninklijk besluit bepaalt dat "de wederrechtelijk bestaande kunstwerken, voor zover ze
niet als gevaarlijk of schadelijk erkend zijn
kracbtens het koninklijk besluit van 10 juni
1955 en ze niet vermeld zijn op de in voorgaand artikel bedoelde lijst, voorlopig mogen blijven bestaan"; artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 1955
betreffende het opmaken van nieuwe beschrijvende tabellen der onbevaarbare waterlopen en van plans waaruit hun toestand blijkt, bepaalde dat de beschrijvende
tabellen die door de bestendige deputaties dienden opgemaakt, melding moesten maken van "... alle op de waterloop of
op de oever opgericbte werken, met onderscbeid tussen de toegelaten en de wederrecbtelijke werken .... Tegenover de vermelding van elk wederrechtelijk bestaand
kunstwerk noteert de bestendige deputatie, volgens het geval, dat het werk als gevaarlijk of schadelijk wordt erkend, ofwel, indien het niet als zodanig wordt
erkend, dat bet voorlopig mag gedoogd worden"; uit het onderling verband van die bepalingen aldus volgt dat vanaf 1970 uitsluitend de wederrechtelijk bestaande
kunstwerken die gebouwd waren v66r 1 november 1968 en die krachtens bet koninklijk besluit van 10 juni 1955 als gevaarlijk of scbadelijk erkend waren of die
vermeld waren op de door de bevoegde
overheid in 1970 opgemaakte beschrijvende lijst waarop zij uitsluitend de kunstwerken diende te vermelden die naar baar
oordeel gevaarlijk of scbadelijk waren, niet
voorlopig mochten blijven bestaan (zie koninklijk besluit van 5 augustus 1970, art.
4, § 1 in fine); alle overige wederrecbtelijk bestaande kunstwerken die v66r 1 november 1968 waren gebouwd, ongeacht of
ze al dan niet vermeld waren in de voorheen opgemaakte beschrijvende tabellen, al
dan niet bekend waren aan de overheid in
1955 en al dan niet werkelijk werden gebruikt, krachtens artikel 5 van bet koninklijk besluit van 1970, voorlopig mocbten
blijven bestaan; het arrest derhalve uit de
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omstandigheid aileen dat de litigieuze watervang niet vermeld was in de in 1955 opgemaakte beschrijvende tabellen en daardoor krachtens het koninklijk besluit van
10 juni 1955, volgens het hof van beroep,
"een onbekend kunstwerk" was, niet wettig kon afleiden dat het kunstwerk geen
"wederrechtelijk bestaand kunstwerk" was
dat voorlopig gedoogd mocht worden in de
zin van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970; het
arrest derhalve, nu het beslist dat de litigieuze watervang geen wederrechtelijk bestaand kunstwerk was in de zin van de bepalingen van het koninklijk besluit van 5
augustus 1970 maar "een onbekend kunstwerk" of een "nieuw kunstwerk" omdat het
niet vermeld was in de in 1995 opgemaakte
beschrijvende tabellen zodat voor het gebruik en de exploitatie ervan een voorafgaande machtiging vereist was, artikel1
van het koninklijk besluit van 10 juni 1955
betreffende het opmaken van nieuwe beschrijvende tabellen der onbevaarbare waterlopen en van plans waaruit hun toestand blijkt, artikel21 van de wet van 28
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de artikelen 4, inzonderheid § 1, vervangen bij het koninklijk
besluit van 9 december 1970, en 5 van het
koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen, schendt; het arrest, nu het bovendien de wederrechtelijk
bestaande kunstwerken die voorlopig mogen worden gedoogd in de zin van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit
van 5 augustus 1970, beperkt tot uitsluitend de "bekende en werkelijk gebruikte
werken, met uitzondering van die welke
lange tijd buiten gebruik waren en die al
decennia lang spoorloos verdwenen waren", aan die bepalingen een voorwaarde
toevoegt die ze niet bevatten, daar het aldus het in de voornoemde bepalingen vervatte wettelijk begrip wederrechtelijk bestaande kunstwerken die voorlopig mogen
blijven bestaan, in strijd met de wet beperkt (schending van de artikelen 4, inzonderheid § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 december 1970, en 5 van
het koninklijk besluit van 5 augustus 1970
houdende algemeen politiereglement van de
onbevaarbare waterlopen);
tweede onderdeel, artikel 3 van de wet
van 15 maart 1950 tot wijziging van de
wetgeving betre:ffende de onbevaarbare waterlopen, gewijzigd bij de wet van 16 februari 1954 tot wijziging van de wet van 15
maart 1950 betre:ffende de onbevaarbare
waterlopen en v66r de opheffing van ge-
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noemde wet van 15 maart 1950 bij de wet
van 28 december 1967, luidde als volgt: "de
Koning kan, wanneer de noodzaak zich doet
gevoelen, de bestendige deputaties van de
provinciale raden voorschrijven dat zij
nieuwe beschrijvende tabellen van de waterlopen en alle andere bescheiden dienend om de toestand ervan op te nemen,
zullen opmaken. Hij bepaalt welke aanduidingen in deze tabellen en bescheiden
moeten voorkomen en schrijft voor op welke
wijze zij worden opgemaakt. Hij bepaalt de
modaliteiten van het onderzoek, van de bezwaren en van de beroepen waartoe het opmaken van de tabellen en bescheiden aanleiding geeft, alsook deze van hun
definitieve goedkeuring. De Koning stelt
eveneens regelen inzake het bewaren en
bijhouden van deze bescheiden. Hij bepaalt wat zal gebeuren met de werken die
wederrechtelijk op deze waterlopen bestaan. Hij kan de gemeentebesturen de verplichting opleggen voor de uitvoering van
die opdrachten met de provinciale overheden mede te werken en kan regelen stellen voor de verdeling van de eraan verbonden uitgaven en voor de wijze waarop de
door de provincien gedane voorschotten
worden teruggevorderd"; artikel 20, § 1, van
de wet van 15 maart 1950, gewijzigd bij de
wet van 16 februari 1954, luidde als
volgt : "de hoofdstukken I tot III en artikel 39 van de wet van 7 mei 1877 op de politie der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen worden opgeheven. Echter blijven
de artikelen 12, eerste lid, en 13 van deze
wet in werking tot het tijdstip waarop ter
uitvoering van artikel 3 van deze wet
nieuwe beschrijvende tabellen zullen opgemaakt zijn. De artikelen 10, 11 en 12, lid
2, van de wet van 7 mei 1877, blijven in
werking tot het inwerkingtreden van de regeling betreffende de wederrechterlijk uitgevoerde werken, die de Koning ter uitvoering van artikel 3, lid 4, van deze wet
zal treffen"; de Koning op 10 juni 1955 een
koninklijk besluit uitvaardigde "betreffende het opmaken van nieuwe beschrijvende tabellen der onbevaarbare waterlopen en van plans waaruit hun toestand
blijkt"; dat besluit weliswaar in zijn aanhefverwijst naar artikel3 van de wet van
15 maart 1950 gewijzigd bij de wet van 16
februari 1954, maar preciseert dat het gemotiveerd is door de noodzaak om "nieuwe
documenten op te maken bestemd om de
toestand van de onbevaarbare waterlopen op te nemen"; artikel 1 van dat besluit aldus de bestendige deputaties ermee gelast nieuwe beschrijvende tabellen
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op te maken die een aanwijzende staat bevatten van de onbevaarbare waterlopen, en,
overeenkomstig artikel 3 van de wet van 15
maart 1950, bepaalt welke aanduidingen in
die tabellen moeten voorkomen en inzonderheid alle op de waterloop opgerichte
werken vermeldt "met onderscheid tussen de toegelaten en de wederrechtelijke
werken", waarbij "tegenover de vermelding van elk wederrechtelijk bestaand
kunstwerk wordt genoteerd volgens het geval, dat het werk als gevaarlijk of schadelijk wordt erkend, ofwel, indien. het niet als
zodanig wordt erkend, dat het voorlopig
mag gedoogd worden"; de artikelen 2 tot 10
van dat besluit het opmaken van die tabellen regelen alsook de bezwaren en de beroepen waartoe het opmaken van de tabellen aanleiding kan geven; artikel 11 van
het koninklijk besluit ten slotte regelt hoe
de bescheiden worden bewaard en artikel
13 de verdeling van de uitgaven en de wijze
waarop de door de provincies gedane voorschotten worden teruggevorderd, regelt; dat
koninklijk besluit dus alleen tot doel had
het opmakenvan nieuwe beschrijvende tabellen te regelen, zoals zulks trouwens in
het opschrift uitdrukkelijk vermeld stand,
en niet bepaalde wat met de bestaande
kunstwerken zou gebeuren; dat koninklijk besluit in tegenstelling tot de andere
wettelijke bepalingen, die meer bepaald regelden wat er met de wederrechtelijk bestaande kunstwerken zou gebeuren, geen
bepalingen bevat die in dezelfde zin zijn gesteld als de artikelen 10 van de wet van 7
maart 1877 en 5 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 waarbij uitdrukkelijk werd bepaald dat niet als gevaarlijk of schadelijk erkende wederrechtelijk
bestaande kunstwerken mochten blijven bestaan; uit artikel 20, § 1, van de wet van 15
maart 1950 overigens duidelijk blijkt dat
het lot van de wederrechtelijk bestaande
kunstwerken in een apart besluit moest
worden geregeld, los van het besluit betreffende het opmaken van de nieuwe be~
schrijvende tabellen; een dergelijk besluit
nooit is uitgevaardigd zodat uit artikel20,
§ 1, derde lid, van de wet van 15 maart
1950 volgt dat artikel 10 van de wet van 7
mei 1877 niet was opgeheven bij het koninklijk besluit van 10 juni 1955; het arrest, nu het bijgevolg vaststelt dat de litigieuze watervang een gedoogd wederrechtelijk bestaand kunstwerk was in de zin
van artikel 10 van de wet van 7 mei 1877,
niet wettig kon beslissen dat hij geen wederrechtelijk bestaand kunstwerk of een
voorlopig gedoogd kunstwerk meer was,
maar een onbekend kunstwerk was gewor-
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den waarvan het gebruik onderworpen was
aan de voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid, op grond dat het koninklijk besluit van 10 juni 1955 tot gevolg had
dat de wet van 7 mei 1877 werd opgeheven en dat voor de toekomst werd geregeld wat zou gebeuren met de kunstwerken die wederrechtelijk bestonden op de
onbevaarbare waterlopen en dat de litigieuze watervang niet vermeld was in de
ter uitvoering van dat koninklijk besluit opgemaakte beschrijvende tabellen (scherrding van de artikelen 10 van de wet van 7
mei 1877, 3 en 20, § 1, van de wet van 15
maart 1950 en 1 tot 14 van het koninklijk besluit van 10 juni 1955, zoals die wetten en dat koninklijk besluit in het middel worden aangegeven);

derde onderdeel, artikel 23 van de wet
van 7 mei 1877 op de politie der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen bepaalde dat
"geen molen, fabriek, brug, sluis, versperring, keerdam en in het algemeen geen blijvend of tijdelijk werk, van aard om enige
invloed uit te oefenen op het gebied der waters mag opgericht, weggeruimd of gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke
machtiging der bestendige afvaardiging";
die bepaling is opgeheven bij de wet van 28
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; de wet van 28 december
1967 geen soortgelijke bepaling bevat als
voornoemd artikel 23, maar uitsluitend bepaalt dat de machtigingen moeten worden verleend 1" voor de uitvoering van buitengewone werken van verbetering (artikel
12), d.w.z. "alle werken zoals uitgraving,
verbreding, rechttrekking en over het algemeen alle wijzigingen aan de bedding,
het trace of de kunstwerken die zich op de
onbevaarbare waterloop bevinden en die ertoe strekken de waterafloop gevoelig te verbeteren" (artikel 10, § 1, 1), en 2" voor de
uitvoering van buitengewone werken van
wijziging (artikel14), d.w.z. "alle andere
werken die de bedding, het trace of de
kunstwerken die zich op de waterloop bevinden wijzigen en die, zonder de waterafloop te schaden, er niet toe strekken deze
te verbeteren" (artikel 10, § 1, 2); aldus
noch uit artikel 23 van de wet van 7 mei
1877, die van kracht was op het tijdstip dat
de litigieuze watervang weer in gebruik
werd genomen, noch uit de artikelen 12 en
14 van de wet van 28 december 1967, die
van kracht was op het tijdstip van de
schadeveroorzakende feiten, blijkt dat het
louter opnieuw in gebruik nemen van een
voorheen bestaand kunstwerk een voorafgaande machtiging vereiste; het arrest, nu
het vaststelt dat de litigieuze watervang

Nr. 387

HOF VAN CASSATIE

waarschijnlijk gebouwd was v66r de inwerkingtreding van de wet van 7 mei 1877,
welke veronderstelling door de verweerders wordt aangenomen, en dat hij "in gebruik was genomen" door eiseres en haar
echtgenoot, de heer Masure, derhalve niet
wettig kon beslissen dat het gebruik van de
litigieuze watervang door eiseres aan een
voorafgaande machtiging onderworpen was
(schending van artikel 23 van de wet van
7 mei 1877 op de politie der onbevaarbare
en onvlotbare waterlopen, zoals ze van
kracht was v66r de opheffing ervan bij de
wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen en van de artikelen 10, 12 en 14 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare
waterlopen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wetgever, sinds
de wet van 7 mei 1877, heeft bevolen dat van de onbevaarbare waterlopen beschrijvende tabellen zouden
worden opgemaakt waarin alle wederrechtelijk bestaande kunstwerken zouden worden vermeld met de
aanduiding of ze al dan niet gevaarlijk of schadelijk waren; dat uitsluitend de door de overheid als ongevaarlijk of onschadelijk erkende kunstwerken voorlopig werden gedoogd;
Overwegende dat de Koning, krachtens artikel 21 van de wet van 28 december 1967 die op 1 november 1968
in werking is getreden, bevoegd is een
politiereglement op de onbevaarbare
waterlopen op te maken, waarbij de
Koning in dat reglement moet bepalen wat zal gebeuren met de werken
die wederrechtelijk op die onbevaarbare waterlopen bestaan;
Dat het koninklijk besluit van 5 augustus 1970, ter uitvoering van dat artikel bepaalt :
a) in artikel 4, eerste lid, dat de bevoegde overheid, v66r 1 november
1971, een lijst opstelt van de kunstwerken, die v66r 1 november 1968 op
wederrechtelijke wijze op de onbevaarbare waterlopen werden opgericht, en
niet zijn vermeld in de beschrijvende
tabellen welke werden opgemaakt
overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 juni 1955 en naar haar
oordeel gevaarlijk of schadelijk zijn;

927

b) in artikel5, dat de wederrechtelijk bestaande kunstwerken voor zover ze niet als gevaarlijk of schadelijk erkend zijn krachtens het
koninklijk besluit van 10 juni 1955 en
ze niet vermeld zijn op de in voorgaand artikel bedoelde lijst, voorlopig mogen blijven bestaan;
Overwegende dat, gelet op de evolutie van de wetgeving sinds de wet
van 7 mei 1877,het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 uitsluitend
betrekking kon hebben :
a) in artikel 4, eerste lid, op de
kunstwerken die gebouwd of ontdekt
zijn na het opstellen van de overeenkomstig het koninklijk besluit van 10
juni 1955 opgemaakte beschrijvende
tabellen en die al dan niet als gevaarlijk of schadelijk werden erkend door
de bevoegde overheid, wat impliceert
dat die het bestaan ervan kende;
b) in artikel 5, op de wederrechtelijk bestaande kunstwerken die door
de overheid als ongevaarlijk of onschadelijk werden erkend, wat eveneens,
opdat een beoordeling mogelijk kan
zijn, impliceert dat de overheid ervan op de hoogte moest zijn;
Dat, in tegenstelling tot wat het
middel betoogt, artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970
enkel bepaalt dat de kunstwerken
waarvan de overheid het bestaan
kende en die door haar als ongevaarlijk en onschadelijk waren erkend, mogen blijven bestaan;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel berust op de bewering dat het koninklijk besluit van 1b juni 1955 artikel10
van de wet van 7 mei 1877 niet heeft
opgeheven;
Overwegende dat de wet van 15
maart 1950, gewijzigd bij de wet van
16 februari 1954, inzonderheid bepaalt dat artikel 10 van de wet van 7
mei 1877 in werking blijft tot het
inwerkingtreden van de regeling betreffende de wederrechtelijk uitgevoerde werken die de Koning ter uitvoering van artikel3, lid 4, van deze
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wet zal tre:ffen; dat volgens laatstgenoemd artikel de Koning bepaalt
wat zal gebeuren met de werken die
wederrechtelijk op deze waterlopen bestaan;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 10 juni 1955 die regeling invoert; dat het niet aileen de modaliteiten en de uitwerking van de nieuwe .
beschrijvende tabellen van de onbevaarbare waterlopen regelt maar opk
bepaalt wat er zal gebeuren met de
wederrechtelijk bestaande kunstwerken; dat aldus luidens artikel1 tegenover de vermelding van elk wederrechtelijk bestaand kunstwerk de
bestendige deputatie, volgens het geval, noteert dat het werk als gevaarlijk of schadelijk wordt erkend, ofwei, indien het niet als zodanig wordt
erkend, dat het voorlopig mag gedoogd
worden;
Dat artikel10 van de wet van 7 mei
1877 derhalve, ten gevolge van de inwerkingtreding van voornoemd koninklijk besluit, is opgeheven;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, uit het
antwoord op het eerste onderdeel blijkt
dat de litigieuze watervang die in 1959
weer in gebruik was genomen door de
echtgenoot van eiseres, een kunstwerk was dat bij de bevoegde overheid niet bekend was, en deze bijgevolg niet de gelegenheid had gehad om
na te gaan of het al dan niet gevaarlijk of schadelijk was en of het bestaan
ervan voorlopig gedoogd mocht worden; dat, in die omstandigheden, die
wederingebruikneming, nu ze geregeld wordt zowel in artikel 23 van de
wet van 7 mei 1877 als in de artikelen 12 en 14 van de wet van 28 december 1967, in de regel, onderworpen was aan de machtiging van de
bevoegde overheid;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 14 van de wet van 28 december
1967 de in artikel 10 van die wet omschreven buitengewone werken van
wijziging aan de onbevaarbare water-
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lopen onderwerpt aan een voorafgaande machtiging;
Overwegende dat het Hof van Cassatie, om te beslissen dat de litigieuze
watervang geen aan machtiging onderworpen werk is, feiten zou moeten onderzoeken, waartoe het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 544, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 23 van de wet van 7
mei 1877 op de politie der onbevaarbare en
onvlotbare waterlopen, zoals ze bestond
v66r de opheffing ervan bij de wet van 28
december 1967 betre:lfende de onbevaarbare waterlopen, 12 en 14 van de wet van
28 december 1967 betre:lfende de onbevaarbare waterlopen,
doordat het arrest, bij het onderzoek van
de beginselen m.b.t. het begrip "wettig belang", vaststelt dat ''het Hofvan Cassatie
uitdrukkelijk erop wijst dat 'artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek de dader van
een onrechtmatige handeling verplicht tot
vergoeding van alle door die handeling veroorzaakte vaststaande schade, die niet
voortvloeit uit de derving van een onrechtmatig voordeel'", en vervolgens beslist dat
"als het bewezen is dat het water dat, op
het ogenblik van de vermoede feiten, de
door de litigieuze vervuiling aangetaste vijvers en waterbekkens bevoorraadde, op onwettige wijze werd afgeleid, (eiseres) wel
degelijk geen titel of recht zou hebben om
van een van (de verweerders) een vergoeding te vorderen",
terwijl het tevens overweegt dat "de omstandigheid dat 'geen enkele wettelijke bepaling aan (de eerste verweerster) ook maar
het geringste openbaar gezag verleent' zodat die vennootschap alleszins 'niets uit te
staan heeft met de onwettigheid van de watervang' ( ... ) geen invloed heeft op de beslechting van het geschil, aangezien, zoals de rechtbank terecht zegt, enerzijds, 'het
verkeerd zou zijn te geloven dat het onwettig karakter van het aangetaste belang slechts kan worden beoordeeld t.a.v. de
openbare orde' en, anderzijds, 'als de bezitter geen recht heeft, zulks geldt t.a.v. iedereen' (vonnis, vijfde blad); zulks des te
meer het geval is, daar iedere schending
van de wetten en verordeningen betreffende de onbevaarbare waterlopen een misdrijf is in de strafrechtelijke betekenis van
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de term en het uitgesloten is dat de dader aanspraak kan maken op een beschermd recht dat voortvloeit uit zijn onwettige handelwijze", terwijl, ook al kan de
aantasting van een belang of voordeel enkel aanleiding geven tot een rechtsvordering tot schadeloosstelling indien het gaat
om een wettig belang of voordeel, iedere dader die aansprakelijk is voor die aantasting daarom niet het recht heeft om zich te
beroepen op de onwettigheid van het aldus aangetaste belang of voordeel; immers enkel de overheidsinstanties die bevoegd zijn om de vereiste machtigingen tot
oprichting of wijziging van kunstwerken op
de onbevaarbare waterlopen te verlenen, in
casu gerechtigd waren aan te voeren dat de
watervang op de ruisseau du Moulin onwettig was; enerzijds, luidens artikel23 van
de wet van 7 mei 1877 op de politie der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen, zoals ze van toepassing was v66r de opheffing ervan bij de wet van 28 december 1967
betreffende de onbevaarbare waterlopen, de
bestendige deputatie bevoegd was om de
voornoemde vereiste machtigingen te verlenen; anderzijds, die bevoegdheid, te rekenen
van
de
wet
van
28
december 1967 betre:ffende de onbevaarbare waterlopen (artikelen 12 en 14), werd
verleend ofwel, op voorstel van de Minister van Landbouw, aan de Koning ofwel
aan de bestendige deputatie van de provincie; nu het vaststaat en niet betwist
wordt dat de eerste verweerster terzake
niet het geringste openbaar gezag en bevoegdheid had, de op de onwettigheid van
de watervang gegronde exceptie haar derhalve niet kon ontslaan van de burgerrechtelijke gevolgen van haar aansprakelijkheid als vervuiler van de waterloop en
evenmin eiseres, die door die vervuiling
schade heeft geleden, het recht kon ontnemen om een vordering tot schadeloosstelling in te stellen waartoe zij, in een dergelijk geval, op grond van de artikelen 544,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wethoek gerechtigd was (schending van de artikelen 544, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 23 van de wet van 7 mei
1877 op de politie der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen, zoals ze bestond v66r
de opheffing ervan bij de wet van 28 december 1967 betre:ffende de onbevaarbare
waterlopen, 12 en 14 de de wet van 28 december 1967 betre:ffende de onbevaarbare
waterlopen) : Overwegende dat, inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, de
aantasting van een belang slechts aanlei-
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ding kan geven tot een vordering tot schadeloosstelling, indien het een wettig belang betreft;
Overwegende dat het arrest wettig beslist dat, als het bewezen is dat het water op onwettige wijze werd afgeleid, eiseres wel degelijk geen titel of recht heeft om
van de eerste verweerster vergoeding te
vorderen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 oktober 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Simont, Gerard en Draps.
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3e KAMER- 6 oktober 1997

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALLERLEI- CONTROLE
EN GESCHILLEN- ADMINISTRATIEVE CONTROLE - COMITE VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE - ORGANISATIE
VAN CONTROLE- VOORSCHRIFTEN- INHOUD
- DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

2o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALLERLEI- CONTROLE
EN GESCHILLEN- ADMINISTRATIEVE CONTROLE - COMITE VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE - LIJST - BESCHEIDEN- OVERMAKING- TERMIJNENOVERTREDING - SANCTIE - TERMIJN DRAAGWIJDTE.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSYERZEKERING- ALLERLEI- CONTROLE
EN GESCHILLEN -ADMINISTRATIEVE CONTROLE - COMITE VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE- STRAFFENVERZEKERINGSINSTELLINGEN- BESCHEIDEN- OVERMAKING- TERMIJN- VERTRAGING VAN EEN MAAND- OPEENVOLGENDE
VERTRAGINGEN- NIEUWE OVERTREDINGEN
-GEVOLG.
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1° De artikelen 99 Z.I.V-Wet en 254, 4°,
KB. van 4 nov. 1963 welke de straffen bepalen die toepasselijk zijn op de
verzekeringsinstellingen en die door het
comite van de Dienst voor Administratieve Controle, onder bepaalde voorwaarden, worden uitgesproken, houden niet in
dat het niet opstellen van een aan de opgelegde vormvereisten beantwoordend en
op de lijst van het comite voorkomend document slechts kan worden gesanctioneerd, wanneer het opstellen van het document door een wets- of verordeningsbepaling wordt opgelegd. [Art. 99 Z.l.V.wet (1); art. 254, 4°, K.B. 4 nov. 1963 (2).]
2° De overeenkomstig art. 254, 5°, K.B. 4
nov. 1963 ten laste van de verzekeringsinstelling toegepaste sanctie voor elke
maand vertraging bij het opstellen, het
overmaken of het verzamelen van de bescheiden of stukken bedoeld in art. 254,
4°, heeft geen betrekking op termijnen
voor regularisatie maar beoogt de termijnen die door het comite van de Dienst
voor Administratieve Controle zijn vastgesteld bij het opmaken van de lijst bedoeld in art. 254, 4°, K.B. 4 nov. 1963.
(Art. 254, 4° en 5°, K.B. 4 november
1963.)
3° Is naar recht verantwoord het arrest dat
oordeelt dat telkens een nieuw
sanctioneerbaar feit uitmaakt, ongeacht
de datum van vaststelling, het telkens laten verlopen van 1 maand door de
verzekeringsinstelling om verplichte documenten bij het administratief dossier te
voegen, na het verloop van de termijnen
die door het comite van de Dienst voor
Administratieve Controle zijn vastgesteld in art. 254, 4°, K.B. 4 nov. 1963.
(Art. 99 Z.I.V.-wet 1963; art. 254, 5°, K.B.
4 nov. 1963.)
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN T. R.I.Z.I.V.)
ARREST

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1995 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
(1) V66r de wijziging bij wet van 29 dec. 1990.
(2) V66r wijziging bij K.B. 14 mei 1986.
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Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 159 van de
gecoordineerde Grondwet, 3, 7, eerste lid,
c), 8, T, 62, eerste lid, 91, eerste lid, 92, eerste lid, 93, r en 5°, 96, derde lid, 99 en 100,
tweede lid, van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (de artikelen 7, eerste lid, 8, 7°,
91, eerste lid, en 92, eerste lid, in de versie, zoals zij bestonden vooraleer zij werden gewijzigd bij wet van 15 februari 1993;
de artikelen 62, eerste lid, 93, 1° en 5°, en
99 in de versie zoals zij bestonden vooraleer zij werden gewijzigd bij wet van 29 december 1990; artikel100, tweede lid, in de
versie zoals het hestand nadat het werd gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967) en 21,
4°, 23, 254, 4° en 5°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel21, 4°, in de versie zoals het hestand vooraleer het werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 september
1993; artikel254, 4° en 5°, in de versie zoals het hestand nadat het werd gewijzigd bij
koninklijk besluit van 14 mei 1986),
doordat het arbeidshof beslist dat de bestreden beslissing van verweerster terecht is genomen met betrekking tot de
sancties die zijn uitgesproken inzake de bij
federatie nr. 310 en bij federatie nr. 322
aangesloten verzekerden en op die grand
het hoger beroep van eiseres gedeeltelijk
ongegrond verklaart, het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden (pag. 4) :
''De kwijtschriften voor verstrekte prestaties zijn bescheiden die door de verzekeringsinstellingen moeten bewaard worden
overeenkomstig de omzendbrief V.I. nr.
83/111- 510/16 dd .. 10 maart 1983, uitgevaardigd door de Dienst voor administratieve controle in uitvoering van artikel 254, 4 ° van het koninklijk besluit van
4 november 1963 (Bijlage I, vervolg 7). De
omzendbriefV.I. nr. 83/126- 510/17 dd. 3
juni 1983 uitgevaardigd door de Dienst voor
administratieve controle vermeldt de vormvereisten waaraan deze kwitanties moeten voldoen. De omzendbriefresulteert kennelijk uit de bij artikel 93, 1° van de wet
van 9 augustus 1963 aan het Comite van
de Dienst voor administratieve controle gegeven bevoegdheid om de technische richtlijnen vast te stellen met het oog op de organisatie van de administratieve controle
(. .. ). (Eiseres) zetelt als stemgerechtigd lid
in het Comite van de Dienst voor administratieve controle conform artikel 92 van de
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wet van 9 augustus 1963; dit comite heeft
de omstreden omzendbrief uitgevaardigd
teneinde misbruiken te voorkomen en de
gerechtigden van de verzekering te beschermen tegen oneerlijke praktijken. Deze
richtlijnen schrijven inderdaad slechts
praktische modaliteiten voor die niet strijdig zijn met de wet van 9 augustus 1963 zoals de eerste rechter terecht heeft geoordeeld. Zoals (verweerster) terecht stelt
bevat de omzendbrief 83/216 richtlijnen die
de verzekeringsinstellingen moeten in acht
nemen om de controle over de kwitanties
mogelijk te maken en heeft deze omzendbrief niet specifiek te maken met boekhoudkundige en statistische regelen. De
omzendbrief bevat richtlijnen die de
administratie vanuit haar zorgvuldigheidsplicht kan geven, gesteund op artikel 93, r
van de wet van 9 augustus 1963 en die de
verzekeringsinstellingen moeten naleven. Het Arbeidshof te Antwerpen is zelfs
nog verder gegaan en heeft geoordeeld dat
door toetreding van de verzekerde tot de
maatschappij voor onderlinge bijstand
waardoor hij verplicht is de binnen deze
maatschappij geldende regelingen te volgen en deze regelingen geen 'res inter alios
acta' zijn aangezien ze tot stand gekomen
zijn in een vereniging waartoe hij door zijn
toetreding behoort; het omstreden identificeringsvoorschrift is op zichzelf redelijk en
het voorschrift beoogt de goede gang van
zaken te bevorderen, meer bepaald te verhinderen dat uitkeringen verduisterd worden; voor deze omzendbrief is geen publikatie ingevolge artikel158, § 1, van de wet
van 9 augustus 1963 vereist, gezien deze
niets toevoegt aan het gemene recht (. .. )";
terwijl, eerste onderdeel, artikel 99 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering aan het
Comite van de Dienst voor administratieve controle de bevoegdheid verleent om,
onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, ten laste van de verzekeringsinstellingen administratieve geldboeten uit te
spreken van 500 tot 5.000 frank, in geval
van overtreding van de bepalingen van de
wet en haar uitvoeringsbesluiten of
-verordeningen; artikel 254, 4 °, van het
koninklijk besluit van 4 november 1963 tot
uitvoering van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de verzekeringsinstellingen
een sanctie oplegt van duizend frank per
stuk of bescheid dat is vermeld op de door
het Comite van de Dienst voor administratieve controle opgemaakte lijst der beschei-
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den en dat door de verzekeringsinstelling
niet is opgesteld, bewaard of doorgezonden
in de voorgeschreven vormen, termijnen en
voorwaarden; uit artikel 99 voortvloeit dat
het niet opstellen, bewaren of doorzenden van een document slechts met een administratieve geldboete kan worden gesanctioneerd, indien dat verzuim een
overtreding uitmaakt van een wets- of
verordeningsbepaling en, in voorkomend
geval, de overtreden verordeningsbepaling
een juridische grondslag vindt in de bepalingen van de wet van 9 augustus 1963; het
niet opstellen van een aan de opgelegde
vormvereisten beantwoordend en op de lijst
van het comite voorkomend document derhalve slechts kan worden gesanctioneerd,
wanneer het opstellen van het desbetreffende document door een wets- of
verordeningsbepaling wordt opgelegd; geen
enkele wets- ofverordeningsbepalingen de
verzekeringsinstellingen de verplichting oplegt kwijtschriften voor verstrekte prestaties op te stellen en bij te houden; artikel
254, 4°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van
9 augustus 1963 bijgevolg onverenigbaar is
met artikel 99 van de wet van 9 augustus 1963 en overeenkomstig artikel159 van
de gecoiirdineerde Grondwet niet mag worden toegepast, inzoverre het aan de
verzekeringsinstellingen sancties oplegt
voor het niet opstellen van dergelijke kwijtschriften; de Dienst voor administratieve
controle van verweerster overeenkomstig de
artikelen 91 en 92 van de wet van 9 augustus 1963 is belast met de administratieve controle op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en
met de administratieve controle op denaleving van de bepalingen van de wet en
haar uitvoeringsbesluiten en de dienst
daartoe technische richtlijnen ontvangt van
het Comite van de Dienst voor administratieve controle; krachtens artikel 93, r, van
de wet het comite dan ook de technische
richtlijnen vaststelt met het oog op de organisatie van de administratieve controle;
het comite daarnaast luidens artikel93, 5°,
van de wet aan het Algemeen comite van
verweerster de administratieve en statistische regelen voorstelt die de verzekeringsinstellingen moeten in acht nemen om
de Dienst voor administratieve controle in
staat te stellen zijn opdracht uit te oefenen en het Algemeen comite luidens artikel 8, T, van de wet zijn advies over die
voorstellen uitbrengt en het aan de Minister van Sociale Voorzorg bezorgt; de bij de
artikelen 93, 5° en 8, 7°, van de wet bedoelde adviesprocedure een substantieel
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vormvoorschrift uitmaakt, vermits het Algemeen comite luidens artikel 7 van de wet
onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen die aid us in de gelegenheid worden gesteld
voorafgaandelijk hun advies uit te brengen over de door het comite van de Dienst
voor administratieve controle voorgestelde
vormvoorschriften en dat advies kenbaar te
maken aan de minister; uit de onderlinge
samenhang van de artikelen 91, 92, 93, 1°,
en 5°, van de wet voortvloeit dat de bij artikel93, 1°, van de wet bedoelde technische richtlijnen de voor de Dienst voor administratieve controle bestemde richtlijnen
uitmaken en dat de voor de verzekeringsinstellingen bedoelde vormvoorschriften bedoeld zijn bij artikel93, 5°,
van de wet en bijgevolg slechts van kracht
kunnen worden, nadat het Algemeen comite van verweerster zijn advies hierover
heeft uitgebracht en aan de bevoegde Minister heeft bezorgd; luidens artikel 92 van
de wet de Dienst voor administratieve controle immers technische richtlijnen ontvangt van het comite dat bij artikel 93, 1°,
ermee wordt belast die technische richtlijnen vast te stellen, terwijl artikel93, 5°,
daarentegen uitdrukkelijk gewag maakt
van administratieve regels voor de
verzekeringsinstellingen; de appelrechters
vaststellen dat de Dienst voor administratieve controle de lijst van door de
verzekeringsinstellingen te bewaren bescheiden heeft vastgelegd bij omzendbrief
V.I. nr. 83/111- 510/16 van 10 maart 1983
en dat de kwijtschriften voor verstrekte
prestaties door de verzekeringsinstellingen
~?eten worden bewaard overeenkomstig
blJlage I, vervolg 7 van de omzendbrief- de
appelrechters voorts vaststellen dat de ~m
zendbriefV.I. nr. 83/216-510/17 van 3
juni 1983 bepaalt aan welke vormvereisten
die kwijtschriften moeten beantwoorden en
dat verweerster bij de bestreden administratieve beslissing sancties heeft opgelegd, omdat kwitanties die aan de opgelegde vormvereisten beantwoorden, ontbreken voor prestaties die aan leden van
federatie nr. 310 zijn verstrekt; eiseres in
haar appelconclusies in het bijzonder heeft
aangevoerd dat artikel 93, 1° van de wet
niet de juridische grondslag voor de omzendbrief 83/216- 510/17 van 3 juni 1983
kan vormen, vermits die wetsbepaling aileen betrekking heeft op de interne technische richtlijnen van de Dienst voor administratieve controle en niet op de door de
verzekeringsinstellingen in acht te nemen controlevoorschriften en dat het Comite van de Dienst voor administratieve
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controle niet de bij de artikelen 93 5° en
8, T, bedoelde procedure heeft gev~lgd bij
het opstellen van de omzendbrief' het
arbeidshof het verweer van eisere; verwerpt op grond dat artikel93, r, het Comite van de Dienst voor administratieve
controle wel zou toestaan aan de
verzekeringsinstellingen richtlijnen te geven en dat de omzendbrieven slechts praktische modaliteiten voorschrijven die de
controle op de afgegeven kwijtschriften mogelijk moeten maken; de omstandigheid dat
eiseres stemgerechtigd lid is van het Comite van de Dienst voor administratieve
controle niet verhindert dat de overtreden bepalingen van de omzendbriefnochtans geen juridische grondslag vinden in de
bepalingen van de wet van 9 augustus
1963; het lidmaatschap van eiseres van het
comite niet haar goedkeuring van de voorgestelde maatregelen impliceert, vermits de
beslissingen van het comite overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 bij meerderheid worden genomen en geen enkele wetsbepali:J?:g voorts eist;res het recht ontzegt omwille van haar lidmaatschap van het comite
onwettige beslissingen van het comite voor
de bevoegde rechter aan te vechten; de
appelrechters derhalve de in het middel
aangeduide wetsbepalingen schenden door
het beroep van eiserestot vernietiging van
de bestreden beslissing gedeeltelijk ongegrond te verklaren zonder vast te stellen
dat verweerster de bij de artikelen 93 5° en
8, T, van de wet van 9 augustus 19!33 bedoelde procedure heeft gevolgd, en door eiseres w~gens overtreding van de bij de omzendbnef vastgestelde vormvereisten te
veroordelen tot betaling van administratieve geldboeten;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 99 van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een
regeling van verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, vooraleer dit
gewijzigd werd bij artikel 68 van de
wet van 29 december 1990, het comite van de Dienst voor Administratieve Controle, in speciale vergadering bijeengekomen waarop de
vertegenwoordigers
van
de
verzekeringsinstellingen niet aanwezig zijn, onder de door de Koning te bepal en voorwaarden geldstraffen uitspreekt van 500 tot 5.000 frank ten
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laste van de in artikel 2 bedoelde instellingen, in geval van overtreding
van de bepalingen van deze wet, haar
uitvoeringsbesluiten of -verordeningen;
Overwegende dat, krachtens artikel 254, 4", van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering
van de wet van 9 augustus 1963, zoals het gewijzigd werd bij koninklijk
besluit van 14 mei 1986, een strafvan
1.000 frank wordt toegepast ten laste
van de verzekeringsinstelling per stuk
of bescheid, vermeld op de door het
comite voor de Dienst voor Ad:rpinistratieve Controle opgemaakte lijst,
dat niet werd opgesteld, bewaard,
voorgelegd, verzameld of overgemaakt
in de voorgeschreven vormen, termijnen en voorwaarden;
Overwegende dat deze wettelijke bepalingen niet inhouden dat het nietopstellen van een aan de opgelegde
vormvereisten beantwoordend en op de
lijst van het comite voorkomend document slechts kan worden gesanctioneerd, wanneer het opstellen van
het document door een wets- of
verordeningsbepaling wordt opgelegd;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige,
het arrest, anders dan het onderdeel
aanvoert, niet oordeelt dat het comite
van de Dienst voor Administratieve
Controle vermag richtlijnen te geven
aan de verzekeringsinstellingen;
Dat het arrest ~ststelt dat de onderwerpelijke omzendbrief van 3 juni
1983 door de Dienst voor Administratieve Controle werd uitgevaardigd; dat
het arrest overweegt dat die omzendbrief kennelijk resulteert uit de bevoegdheid die bij artikel 93, r, van de
wet van 9 augustus 1963 aan het comite van de Dienst voor Administratieve Controle wordt toegekend, om
technische richtlijnen vast te stellen
met het oog op de organisatie van de
administratieve controle;
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Dat het arrest aldus oordeelt dat de
omzendbrief in uitvoering van de voormelde technische richtlijnen is uitgevaardigd;
Overwegende, ten slotte, dat het arrest oordeelt dat de omzendbrief
slechts praktische modaliteiten voorschrijft en niet specifiek te maken
heeft met boekhoudkundige en statistische regels; dat blijkens dat niet bekritiseerde oordeel, de omzendbrief
geen regels bevat als bedoeld in artikel 93, 5", van de wet van 9 augustus 1963;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 159 van de
gecoiirdineerde Grondwet, 99 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering (in de
versie zoals het hestand vooraleer het werd
gewijzigd bij wet van 29 december 1990) en
254, 5", van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering (in de
versie zoals het hestand nadathet werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 mei
1986) en van het algemeen rechtsbeginsel van de rechtszekerheid en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van
de rechtszekerheid,
doordat het arbeidshof beslist dat de bestreden beslissing van verweerster terecht is genomen met betrekking tot de
sancties die zijn uitgesproken inzake de bij
federatie nr. 309 aangesloten verzekerde en
op die grand het hager beroep van eiseres
gedeeltelijk ongegrond verklaart, het
arbeidshof aldus beslist op volgende granden (pag. 5): "het vorengenoemd artikel
254, 5" voorziet dat per maand vertraging
een sanctie mogelijk is; het laten verlopen van een maand om het document bij
het administratief dossier te voegen maakt
een nieuw strafbaar feit uit, strafbaar met
2.000 fr., zoals de eerste rechter terecht
heeft geoordeeld. Het ogenblik van de vaststelling van het feit tijdens het controlebezoek, in casu van 21 tot en met 23 april
1987 is niet relevant en er werd voor negen maanden vertraging in 1986 telkens
2.000 fr. per maand toegepast, hetzij 18.000
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fr. in totaal. De bestreden beslissing i.v.m.
voornoemde sancties werd terecht genamen",

_terwijl, eerste onderdeel, de Koning omwllle van het algemeen rechtsbeginsel van
de rechtszekerheid een verzuim of laattijdigheid bij het opstellen, overmaken of verzamelen van de bescheiden niet steeds aan
een schuld~ge nalatigheid mag toeschrijven en de mgangsdatum van de termijn
v?or r~_gularisatie derhalve niet op zodamge ~~ze mag bepalen dat die termijn kan
verstnJken, alvorens de verzekeringsins~elling op haar verplichting is gewezen; artikel254, 5°, van het koninklijk besluit van
4 november 1963 tot uitvoering van de wet
van. 9 a:ugustus 1963 t9t instelling en org~msatie van een regehng voor verplichte
ziekt.e- . en invaliditeitsverzekering
voorziet m een straf van tweeduizend frank
voor elke maand vertraging bij het opstell~n, overm~en ofverzamelen van de bij artikel 254, 4 , van het besluit bedoelde bescheiden; die wetsbepaling beoogt de
vertraging te sanctioneren waarmee een
verzekeringsinstelling na een controle vanwege de Dienst voor administratieve controle overgaat tot regularisatie en bijgevolg, reker_ring houdende met het algemeen
rechtsbegmsel van de rechtszekerheid aldus moet worden uitgelegd dat de administratieve geldboete van tweeduizend
frank slechts mag worden toegepast vanaf
het ogenblik waarop de Dienst voor administratiev~ controle de overtreding vaststelt; de Dienst voor administratieve controle die de administratieve geldboete van
tweeduizend frank ook oplegt voor elke
maand vertraging die aan de vaststelling
van de overtreding voorafgaat, het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van
de rechtszekerheid schendt; het arbeidshof derhalve zijn beslissing dat aan eiseres voor negen maanden vertraging een
sanctie van 18.000 frank mag worden opgelegd, niet naar recht verantwoordt met de
ove~~ging dat het oge_nblik waarop de feiten ZIJn vastgesteld, Irrelevant is en aldus zowel de artikelen 159 van de gecoiirdineerde Grondwet, 99 van de wet van 9
augustus 1963 en 254, 5°, van het koninklijk ~esluit _van 4 november 1963, zoals gepreciseer~ m het middel, als het algemeen
rechtsbegmsel van de rechtszekerheid en
het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de rechtszekerheid schendt,
en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 159 van de gecoiirdineerde
Grondwet de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen, in
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zover zij met de wetten overeenstemmen·
luidens artikel 99 van de wet van 9 au~
gustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering het Comite van de
Dienst voor administratieve controle onder de door de Koning bepaalde voo~aar
den, ten laste van de verzekeringsinstellingen administratieve geldboeten van
500 tot 5.000 frank uitspreekt, ingeval van
overtreding van de bepalingen van de wet
haar uitvoeringsbesluiten of -veror~
deningen; artikel254, 5° van het koninklijk besluit van 4 november 1963 voorziet
in een straf van tweeduizend frank voor
elke maand vertraging bij het opstellen,
overmaken of verzamelen van de bij artikel 254, 4 °, van het besluit bedoelde besc~~i~en; die wetsbepaling bijgevolg in
stnJd IS met de bepalingen van artikel99
van de wet van 9 augustus 1963 inzoverre
zij ertoe leidt dat de sanctie die v~or de vertraging bij het opstellen, overmaken ofverzamelen van de bescheiden wordt opgelegd, de bij artikel 99 van de wet bedoelde
grenzen overschrijdt; het arbeidshofvaststelt dat de door verweerster aan eiseres
opgelegde sanctie, wat de vertraging met
betrekking tot een document betreft oploopt tot negentienduizend frank; de appelrechters derhalve de artikelen 159 van de
gecoiirdineerde Grondwet, 99 van de wet
van 9 augustus 1963 en 254, 5°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 zoals gepreciseerd in het middel, sche:n'den
door te beslissen dat die sanctie terecht is
genomen op grond dat het laten verlopen
van een maand om het document bij het
administratief dossier te voegen telkens een
nieuw strafbaar feit uitmaakt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 254, 5°, van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering
van de wet van 9 augustus 1963 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit'van
14 mei 1986, een strafvan 2.000 frank
per stuk ten laste van de verzekeringsinstelling wordt toegepast voor
elke maand vertraging bij het opstellen, het overmaken of het verzamelen van de in artikel254, 4° bedoelde
'
bescheiden of stukken;
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat voormeld artikel 254
5°, de vertraging beoogt te sanctione~
ren waarmee een verzekeringsinstelling na een controle vanwege de
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Dienst voor Administratieve Controle
tot regularisatie overgaat; dat dit artikel geen betrekking heeft op termijnen voor regularisatie maar op de in
artikel 254, 4 o, bedoelde termijnen, bepaald door het comite van de Dienst
voor Administratieve Controle;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat bij een controlebezoek in april
1987 gebleken is dat eiser negen
maanden vertraging had in het afieveren van een dergelijk stuk en dat
een sanctie werd opgelegd van 2.000
frank per maand, hetzij 18.000 frank;
Dat het arrest oordeelt dat het na de
in voormeld artikel 254, 4 °, bedoelde
termijn telkens laten verlopen van een
maand om het bedoeld document bij
het administratief dossier te voegen,
telkens een nieuw sanctioneerbaar feit
uitmaakt, ongeacht de datum van de
vaststelling, zodat de sanctie van
18.000 frank overeenkomstig artikel
99 van de wet van 9 augustus 1963,
zoals te dezen van toepassing, werd
genomen;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1997- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes- Gelijkluidende
conclusie van Mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en Simont.
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3° KAMER- 6 oktober 1997

1o ONDERWIJS -

UNIVERSITAIR ONDERWIJS- GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE INSTELLING- PERSONEELSSTATUUT- GELIJKWAARDIGHEID - DIENSTVERBAND - CONTRACTUEEL ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET- AFWIJKINGEN- GRENZEN.

2° ONDERWIJS -

UNIVERSITAIR ONDERWIJS - GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE INSTELLING- PERSONEELSSTATUUT- VASTHElD VAN BETREKKING- DIENSTVERBANDARBEIDSOVEREENKOMST- ONTSLAGRECHTDRAAGWIJDTE.

3° ONDERWIJS- UNIVERSITAIR ONDERWIJS- GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE INSTELLING- PERSONEELSSTATUUT- VASTHElD VAN BETREKKING- MISKENNINGDIENSTVERBAND- ARBEIDSOVEREENKOMST
- ONTSLAG ZONDER DRINGENDE RED EN BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING.

4o ARBEIDSOVEREENKOMST --:- EINDE
- OPZEGGING - ONTSLAG ZONDER DRINGENDE RED EN- OPZEGGINGSVERGOEDINGBIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING- GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE INSTELLING PERSONEELSSTATUUT- GELIJKWAARDIGHEID- VASTHEID VAN BETREKKING -MISKENNING- GEVOLG.

1o Het gelijkwaardig personeelsstatuut van

de door de Staat gesubsidieerde universitaire instelling kan afwijken van de
dwingende bepalingen van de
Arbeidsovereenkomstenwet, in zoverre die
afwijkingen nodig zijn om de wettelijke
vereiste gelijkwaardigheid te bereiken (1).
[Art. 41 wet 27 juli 1971 op de controle
en de financiering van de universitaire
instellingen (2).]

2° De bijzondere vastheid van betrekking
van het administratief of technisch personeelslid van een vrije universiteit, als
gevolg van een beperking van het ont(1) Zie Cass., 11 okt. 1982, A.R. nr. 3440 (A. C.,
1982-83, nr. 105); 13 mei 1991, A.R. nr. 8932
(ibid., 1990-91, nr. 468).
(2) Zoals van kracht v66r zijn opheffing bij art.
202, 25°, decreet van 12 juni 1991 van de
Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.
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slagrecht tot het ontslag om dringende reden, verhindert de werkgever als partij bij
de arbeidsovereenkomst niet v66r de pensioengerechtigde leeftijd van diens werknemer tot diens ontslag over te gaan zonder daartoe een reden te moeten opgeven,
maar bemoeilijkt enkel de uitoefening van
het ontslagrecht. (Art. 41 wet 27 juli 1971
op de controle en de financiering van de
universitaire instellingen.)
3° en 4 o De werknemer die geniet van het
wettelijk recht op vastheid van betrekking en niettemin zonder dringende reden ontslagen wordt, kan aanspraak hebben op een vergoeding bepaald in het
wettelijk statuut of, bij ontstentenis van
zulk een bepaling, door de rechter; die
vergoeding toegekend wegens het nietnakomen van een verbintenis niet te ontslaan, houdt geen verband met de
opzeggingsvergoeding die wordt toegekend wegens de niet-naleving van de opzegtermijnen bedoeld in artikel 82 van de
Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 41 wet
27 juli 1971 op de controle en de financiering van de universitaire instellingen; artt. 39 en 82 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(REGA T. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN)
ARREST

(A.It nr. S.97.0003.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoi:irdineerde Grondwet, 41
van de wet van 27 juli 1971 op de controle
en de financiering van de universitaire instellingen, zoals van kracht v66r zijn ophe:ffing bij artikel202, 25° van het Decreet
van 12 juni 1991 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap, 1134, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 32, 37, zoals gewijzigd bij
wet van 7 november 1987 en wet van 20
juli 1991, 39, inzonderheid § 1 en 82, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 14
december 1984, van de Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, en
voor zoveel als nodig van artikelen 107, 111,
tweede lid, 112, tweede lid, 117, 121 en 208
van het Decreet van 12 juni 1991 van de
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Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat eiser overeenkomstig artikel41 van de wet
van 27 juli 1971 op de controle en de financiering van de universitaire instellingen aanspraak kon maken op een gelijkwaardig statuut aan het statuut vastgesteld
door de wetten en reglementen voor het
personeel van de universitaire inrichtingen van de Staat, en na minstens impliciet te hebben aanvaard dat de leden van
het personeel van de universitaire instellingen van de Staat "vastheid van betrekking" genieten, eisers aanspraken tot het
bekomen van een bijzondere vergoeding of
een aangepaste verbrekingsvergoeding wegens miskenning van zijn "vastheid van betrekking" afwijst, op volgende gronden :
"Kort samengevat mag worden gesteld dat
'vastheid van betrekking' een tendens is
van het huidig arbeidsrecht om de arbeidsverhouding van de werknemers zoveel mogelijk te bestendigen, weliswaar rekening
houdend met het economische belang van
de onderneming; daaruit vloeit derhalve het
relatief karakter van de vastheid van betrekking voort; zowel het arrest Hanenburg van 11 oktober 1982 van het Hofvan
Cassatie als het arrest van 30 december
1986 van het Arbeidshof te Antwerpen bevestigen zulks; beide arresten onderlijnen dat een gelijkwaardig statuut vaststellen voor vrije universiteiten impliceert
dat dit statuut kan afwijken van de dwingende bepalingen van de algemene
arbeidsovereenkomstenwet teneinde de vereiste gelijkwaardigheid te bereiken; vanzelfsprekend dient dit principe concreet te
worden vertaald in het licht van de vastheid van betrekking der betrokken personeelsleden; ter zake betekent dit niet dat
een administratief of technisch personeelslid van een vrije universiteit, zoals (eiser)
er een was, dezelfde vastheid van betrekking geniet als deze van een ATP-lid van
een rijksuniversiteit met statuut van ambtenaar; een personeelslid kan nog steeds om
dringende reden worden ontslagen, elke
ambtenaar kan om disciplinaire redenen uit
zijn ambt worden ontzet; nochtans, het ontslagrecht voor personeelsleden beperken tot
de dringende reden zou er op neerkomen
dat de vastheid van betrekking zou voortduren tot de pensioenleeftijd en dit is in
strijd met een algemeen en vaststaand
rechtsprincipe in de arbeidswetgeving dat
elke werkgever toelaat steeds een einde te
stellen aan de arbeidsovereenkomst, zonder zelf een reden te moeten opgeven, doch
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met naleving van de gepaste opzegtermijnen of vergoedingen; dit laatste maakt een
duidelijk verschil uit met het statuut van
de ambtenaar, en daarom mag nog besloten worden dat de toestand van de ene niet
gelijkwaardig is aan het statuut van de andere, of anders uitgedrukt, de feitelijke
vastheid van betrekking van administratieve en technische personeelsleden heeft
een specifieke inhoud die kan verschillen
van deze van een ambtenaar, zoals bijvoorbeeld het academisch personeel; deze volledige problematiek werd op oordeelkundige wijze weergegeven door de heer Chr.
Engels in zijn artikel : 'De vastheid van betrekking in het katholiek onderwijs opnieuw ter discussie gesteld - Enkele bedenkingen bij het cassatiearrest van 10
oktober 1988 (... )';de auteur besluit zijn onderzoek als volgt : 'Een aandachtige studie van de cassatierechtspraak in verband
met het verbod van levenslange binding, in
combinatie met het arrest van 10 oktober
1988, brengt ons noodgedwongen tot de
conclusie dat de vastheid van betrekking in
het katholiek onderwijs de wettelijke vastheid van betrekking is zoals die is bepaald
in de wet op de arbeidsovereenkomsten. De
bepalingen die in het algemeen de vastheid van betrekking regelen voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd,
gelden met evenveel kracht voor de leraren van het katholiek onderwijs. Deze bepalingen en enkel deze bepalingen!' Deze
visie vond overigens gehoor bij het Arbeidshof van Brussel in het arrest van 16 mei
1990 (... ); om al deze redenen verwerpt het
arbeidshof de eis tot het bekomen van bijkomende schadevergoeding wegens inbrenk op de waarborg van 'vastheid van betrekking' ; (arrest pp. 4, onderaan, tot 6,
bovenaan), en tenslotte : 'Tenslotte, en bij
afwijzing van zijn vorige eisen, wenst (eiser) een ruimere opzegvergoeding te bekomen dan deze die hij heeft ontvangen en,
het weze herhaald, het betrof een vergoeding gelijk aan 28 maanden loon; de criteria weerhouden door de rechtspraak om
de omvang van de opzegvergoeding te bepalen blijken de volgende : leeftijd: 48 jaar
- wedde : 185.021 franklmaand- ancienniteit : 24 jaar- functie : administratief
kaderpersoneel; de toegestane vergoeding
is oordeelkundig vastgelegd, zodat geen bijkomende vergoeding verschuldigd is; het
hoger beroep is ongegrond"; (arrest p. 7),

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is, enerzijds te aanvaarden, vooreerst,
dat eiser, als personeelslid van een door de
Staat gesubsidieerde universiteit, krachtens artikel41 van de wet van 27 juli 1971
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op de controle en de financiering van de
universitaire instellingen aanspraak kon
maken op.een gelijkwaardig statuut aan
het statuut vastgesteld door de wetten en
reglementen voor het personeel van de universitaire inrichtingen van de Staat, waarbij kan worden afgeweken van de dwingende bepalingen van de algemene
arbeidsovereenkomstenwet teneinde de vereiste gelijkwaardigheid te bereiken, vervolgens, minstens impliciet te aanvaarden dat het statuut vastgesteld door de
wetten en reglementen voor het personeel van de universitaire inrichtingen van
de· Staat aan deze personeelsleden een
'vastheid van betrekking' biedt, zij het dat
de ambtenaar om disciplinaire redenen uit
zijn ambt kan worden ontzet, en anderzijds te stellen dat de vastheid van betrekking in het katholiek onderwijs overeenstemt met de wettelijke vastheid van
betrekking zoals die is bepaald in de wet op
de arbeidsovereenkomsten; de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 immers in
artikel 32 de verschillende wijzen bepaalt
waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beeindigd, en met name in artikel37
aan elk der partijen het principieel recht
toekent de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te allen tijde te beeindigen door opzegging; het arbeidshof derhalve niet zonder tegenstrijdigheid kon
oordelen dat eiser, aan wie een gelijkwaardige bescherming diende te worden geboden als door de wetten en reglementen aan
de personeelsleden van de universitaire instellingen van de Staat wordt geboden, zich
slechts kon beroepen op de bescherming geboden door de arbeidsovereenkomstenwet; eiser overigens ook krachtens de bepalingen van het Decreet van 12 juni 1991
van de Vlaamse Gemeenschap betreffende
de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, voor zover dit overeenkomstig artikel 208 van dit Decreet van toepassing zou
zijn op onderhavige zaak, zou genieten van
een vastheid van betrekking, zoals voorzien in zijn artikelen 107, 111, 112, 117 en
121,

zodat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 van de gecoordineerde Grandwet), minstens niet wettig is gerechtvaardigd (schending van artikelen 41 van de
wet van 27 juli 1971 op de controle en de financiering van de universitaire instellingen, zoals van kracht v66r zijn opheffing bij
artikel 202, 25' van het Decreet van 12 juni
1991 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap, 32 en 37, zoals gewijzigd bij
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wet van 7 november 1987 en wet van 20
juli 1991, van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en voor
zoveel als nodig van artikelen 107, 111,
tweede lid, 112, tweede lid, 117, 121 en 208
van het Decreet van 12 juni 1991 van de
Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap),
en terwijl, tweede onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie aanvoerde dat uit de dwingende bepalingen van artikel41 van de wet
van 27 juli 1971 op de controle en de financiering van de universitaire instellingen, kan worden afgeleid dat hij een statuut bezat gelijkwaardig aan dat van een
ambtenaar, dat hij dan ook de vastheid van
betrekking genoot die eigen is aan die van
een ambtenaar, zodat hij niet kon worden ontslagen (eerste appelconclusie p. 6,
in medio), dat hij er mocht op rekenen dat
hij zonder zware fout van zijnentwege of
medische ongeschiktheid in dienst zou blijven van verweerster tot zijn pensioenleeftijd, dat hij in principe dan ook gerechtigd was op een vergoeding tot het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd, aangezien hij een gelijkwaardig statq.ut aan de
vaste benoeming genoot, doch door de
rechtspraak aanvaard werd dat deze vergoeding ex aequo et bono diende te worden begroot (eerste appelconclusie pp. lOll), en derhalve voorhield dat 'de vastheid
van betrekking uiteraard een bijkomende
garantie (impliceert) naast deze die is ingeschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet, (en waarvan) het miskennen dan ook
duidelijk aanleiding (geeft) tot een bijkomende schadevergoeding' (verzoekschrift tot
hoger beroep p. 2, voorlaatste alinea); eiser in zijn 'conclusie hoger beroep' aanvoerde dat het nieuwe Decreet van 12 juni
1991 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap deze principes bevestigde en
daartoe verwees naar hoofdstuk V van het
decreet, betreffende het statuut van het administratief en technisch personeel, in werking tredend op 1 oktober 1991, dat in zijn
artikelen 112, 113, 121, ... voorzag in een
vastheid van benoeming; de omstandigheid dat artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 recht geeft
op een forfaitaire vergoeding wegens onrechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst, niet belet dat de werknemer wegens miskenning van een wettelijk
recht op 'vastheid van betrekking', geput uit
de gelijkwaardigheid van zijn statuut met
dat van de personeelsleden van de universitaire instellingen van de Staat, recht kan
hebben op een bijkomende vergoeding,
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hetzij door partijen bepaald in de arbeidsovereenkomst, hetzij door de rechter vastgesteld na het verbreken van de arbeidsovereenkomst door de werkgever,
zodat het arbeidshof niet wettig vermocht te oordelen dat de eis tot het bekomen van een bijkomende schadevergoeding wegens inbreuk op de waarborg van
'vastheid van betrekking', diende te worden verworpen (schending van artikelen 41
van de wet van 27 juli 1971 op de controle
en de financiering van de universitaire instellingen, zoals van kracht v66r zijn opheffing bij artikel 202, 25" van het Decreet
van 12juni 1991 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap, 1134, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig
van artikelen 107, 111, tweede lid, 112,
tweede lid, 117, 121 en 208 van het Decreet van 12 juni 1991 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in
de Vlaamse Gemeenschap),
en terwijl, derde onderdeel, de onrechtmatige beeindiging, door een werkgever,
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van een hogere bediende, overeenkomstig artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 recht
geeft op een verbrekingsvergoeding die,
overeenkomstig de beginselen vail artikel
82 van dezelfde Arbeidsovereenkomstenwet, na de verbreking van de overeenkomst bepaald kan worden door de partijen of door de rechter; de rechter in dit
geval rekening zal houden met de belangen van beide partijen, en met name, wat
de werknemer betreft, met de mogelijkheid om spoedig een gelijkwaardige betrekking te vinden, rekening houdend met
zijn loon, ancienniteit, functie en leeftijd,
volgens de omstandigheden eigen aan iedere zaak; aldus te dezen rekening diende
te worden gehouden met de omstandigheid dat eiser een principiele vastheid van
betrekking genoot; deze principiele vastheid van betrekking geenszins in strijd is
met het 'algemeen en vaststaand rechtsprincipe in de arbeidswetgeving dat elke
werkgever toelaat steeds een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst, zonder
zelf een reden te moeten opgeven, doch met
naleving van de gepaste opzegtermijnen of
vergoeding'; de beeindiging van een arbeidsovereenkomst van een werknemer die
een principiele vastheid van betrekking geniet, er precies toe leidt dat bij de bepaling van de gepaste opzegtermijn of verbrekingsvergoeding rekening dient te

Nr. 389

HOF VAN CASSATIE

worden gehouden met deze bijzondere omstandigheid; het arbeidshof te de zen de
opzegvergoeding waarop eiser gerechtigd
was, slechts bepaalde rekening houdend
met zijn leeftijd, functie, wedde en ancienniteit,
zodat het arbeidshof niet wettig eisers
aanspraak tot het bekomen van een
verbrekingsvergoeding, aangepast aan de
omstandigheid dat hij in beginsel kon genieten van een vastheid van betrekking,
kon afwijzen (schending van artikelen 41
van de wet van 27 juli 1971 op de controle
en de financiering van de universitaire instellingen, zoals van kracht v66r zijn opheffing bij artikel202, 25° van het Decreet
van 12juni 1991 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap, 32, 37, zoals gewijzigd bij wet van 7 november 19~7 en wet
van 20 juli 1991, 39, inzonderhe1d § 1 en
82 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
14' december 1984 van de Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en voor zoveel als nodig van artikelen 107, 111, tweede lid, 112, tweede lid,
117, 121 en 208 van het Decreet van 12
juni 1991 van de Vlaamse Gemeenschap
betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 41 van de
wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, dat te dezen van toepassing is, de door de Staat
gesubsidieerde universitaire instellingen ertoe verplicht voor hun personeel een statuut vast te stellen dat gelijkwaardig is aan het statuut
vastgesteld door de wetten en reglementen voor het personeel van de universitaire inrichtingen van de Staat;
Dat, aangezien die verplichting
wordt opgelegd door een bijzondere
dwingende wetsbepaling, het geli~~
waardig statuut - dat toepasse_l_IJk
wordt ingevolge een tussen partlJen
gesloten arbeidsovereenkomst - k_an
afWijken van de dwingende bepalmgen van de Arbeidsovereenkomstenwet in zoverre die afwijkingen nodig ' zijn om de wettelijk vereiste
gelijkwaardigheid te bereiken;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat eiser krachtens voormeld
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artikel41 de feitelijke vastheid van betrekking van de administratieve en
technische personeelsleden genoot; dat
het arrest beslist dat deze vastheid
van betrekking niet anders kan zijn
dan deze, bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet; dat het arrest op
die grond weigert aan eiser een bijkomende vergoeding toe te kennen;
Dat het arrest daarbij overweegt dat
het ontslagrecht voor de bedoelde personeelsleden niet kan beperkt worden tot het ontslag om dringende reden vermits dit zou neerkomen op een
vastheid van betrekking tot de
pensioenleeftijd, wat in strijd is met
"een algemeen en vaststaand rechtsprincipe in de arbeidswetgeving dat
elke werkgever toelaat steeds een
einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst, zonder zelf een reden te
moeten opgeven, doch met naleving
van de gepaste opzeggingstermijnen en
vergoedingen"; Overwegende evenwei dat de bijzondere vastheid van betrekking van het bedoelde personeel,
als gevolg van een beperking van het
ontslagrecht tot het ontslag om een
dringende reden, de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst niet verhindert v66r de pensioengerechtigde
leeftijd van de werknemer tot diens
ontslag over te gaan zonder daartoe
een reden te moeten opgeven, maar de
uitoefening van dat recht enkel bemoeilijkt;
Dat de werknemer die krachtens artikel 41 een gewaarborgde vastheid
van betrekking geniet en niettemin
zonder dringende reden ontslagen
wordt, aanspraak kan hebben op een
vergoeding, bepaald in het genoemde
statuut of bij ontstentenis van zulk een
bepaling, door de rechter; dat die vergoeding, toegekend wegens het nietnakomen van een verbintenis niet te
ontslaan, geen verband houdt met de
opzeggingsvergoeding die wordt toegekend wegens de niet-naleving van de
opzeggingstermijnen, bedoeld in artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet;
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Overwegende dat het arrest de
draagwijdte van artikel 41 van de wet
van 27 juli 1971 op onwettige wijze beperkt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij eisers vordering tot het verkrijgen van een ''bijkomende schadevergoeding wegens inbreuk op de waarborg van vastheid
van betrekking", de vernietiging meebrengt van de beslissing over eisers
vordering tot het verkrijgen van een
ruimere opzeggingsvergoeding, die een
gevolg is van de eerstgenoemde beslissing;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
het uitspraak doet over eisers vordering tot het verkrijgen van een vergoeding wegens het niet-naleven van
"de procedure van artikel 67 C.A.O.";
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.
6 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Geinger en De
Gryse.
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3e KAMER - 6 oktober 1997
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEM.EEN- ARREST- BESLUITVORMING VAN DE EIGEN REDENENVERWIJZING NAAR MOTIVERING VAN EERSTE
RECHTER- GEVOLG.

2o OVEREENKOMST-

UITLEGGINGFEITENRECHTER- VERM.EilliNGEN IN ARTE-
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EXTRINSIEKE ELEMENTEN- WIJZE VAN UITVOERING- WETTELIJKHEID.

1o De appelrechters die als besluit van de

eigen redenen die zij aangeven, overwegen dat "de eerste rechter dan oak op
goede feitelijke en juridische grondslag de
vordering heeft afgewezen", nemen de redengeving van de eerste rechter niet over.
(Art_ 1156 RW.)
2° De rechter die een overeenkomst uit-

legt, kan bij de uitlegging rekening houden met de vermeldingen in de akte en
met de externe omstandigheid van de uitvoering ervan (1)_ (Art_ 1156 B.W.)
(WEMPE T. HAAS TRANSPORT N.V.)
ARREST

(AR. nr_ S.97_0007.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1996 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde Grondwet,
1108, 1109, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 3, 20, enig lid,
3", 39, § 1 en 82 van de Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel82 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 december 1984), 9 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van
de werknemers, gecoordineerd op 28 juni
1971 (zoals gewijzigd bij wet van 28 maart
1975 en bij koninklijk besluit van 1 maart
1989) en 38 en 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers (artikel 38 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 april
1970 en koninklijk besluit van 1 maart
1989; artikel 46, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 maart 1989, 24 september 1986 en 20 juli 1970),
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat "op
10 september 1992 tussen partijen twee
overeenkomsten (werden) opgesteld, de ene
(1) Vgl. Cass., 9 okt. 1952 (eerste arrest) (A C.,
1953, p. 44).
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in handschrift, de andere in machineschrift", dat "deze in handschrift voornamelijk (handelt) over de aankoop door (eiser) van de auto Volvo 740, bouwjaar 1988
aan 170.000 fr., de afrekening van zekere
kosten en zekere schikkingen m.b.t. de
overname van de Volvo", dat "deze in machineschrift veel gedetailleerder, uitgebreider en omstandiger (is) en dezelfde bepalingen in(houdt) over de aankoop van de
Volvo en de afrekening van zekere kosten, doch verder ook nog overeengekomen
(wordt):- dat (eiser) met ingang van 2
september 1992 ontslagen werd van het
verrichten van verdere arbeidsprestaties tot
bij het einde van de opzegperiode en daarbij verwezen (werd) naar de toezegging dd.
2 september 1992 (... ),- (eiser) zal ondertussen zijn maandloon ontvangen op basis van een brutomaandloon van 154.600 fr.
( ... ) - (... ) - (... ) - tenslotte voorziet die
overeenkomst : De werknemer verklaart
zich met het bovenstaande uitdrukkelijk
akkoord en verklaart tevens buiten hetgeen vermeld werd onder punt 8 (1 en 2)
(nota : de mogelijke kostenvergoeding) en
de verdere betaling van het maandloon tot
31 december 1992 en de betaling van het
wettelijk verlof, geen enkele vordering meer
te bezitten opzichtens de werkgever, inzake opzegvergoedingen of welke andere
aard dan ook, voortspruitend uit de overeenkomst"; dat de getijpte overeenkomst
"werd opgesteld in twee originele exemplaren, waarvan beide partijen verklaren er
een ontvangen te hebben", dat "in het bundel van (eiser) zich een exemplaar (bevindt) welk enkel getekend is door de werkgever", dat "in het bundel van (verweerster)
zich dezelfde overeenkomst bevindt, getekend door de werkgever en door de werknemer ondertekend onder het woord 'ontvangen' "(arrest pp. 5, tweede helft, tot 6,
voorlaatste alinea), en na te hebben overwogen dat verweerster "de bepalingen van
artikel 39 van de wet van 3 juli 1978
(moest) naleven wanneer zij tot ontslag van
(eiser) uit diens arbeidsovereenkomst,
wenste over te gaan" (arrest p. 7, tweede
alinea), oordeelt dat eiser gerechtigd was op
een verbrekingsvergoeding overeenstemmend met 6 maanden loon, zoals dit loon
door partijen in de genoemde (getijpte)
overeenkomst zou zijn bepaald op 154.600
frank, en eisers vordering tot het bekomen van een verbrekingsvergoeding gelijk aan 9 maanden loon zoals dit door eiser werd bepaald op 210.460 x 13,85/12, en
tot het bekomen van achterstallig loon,
saldo vakantiegeld, vertrekvakantiegeld en
eindejaarspremie dienvolgens afwijst op
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volgende gronden : "( ... ) Rekening houdend met de specifieke beoordelingscriteria
in het onderhavig casus ( ... ), volstaat een
opzeggingstermijn zoals door (verweerster)
gehanteerd. De gemeenschappelijke wil van
de partijen is verwoord in de overeenkomst
dewelke wel degelijk de handtekening
draagt van beide partijen, zodat deze zeker niet als nietig moet worden bestempeld. Bovendien kan deze (eventuele) nietigheid, gesteund op de niet-naleving van
de door artikel 1325 van het Burgerlijk
Wetboek voorgeschreven vormvoorwaarden,
thans niet meer door (eiser) worden ingeroepen want deze is alleszins gedekt door
de uitvoering van de overeenkomst. Om dezelfde redenen kan niet worden aanvaard
dat het enkel de bedoeling van (eiser) was
de overeenkomst voor 'ontvangst' te tekenen en niet voor uitvoering ervan, daar hij
niet kan ontkennen dat hij gebruik heeft
gemaakt van het voordeel welk hem werd
verstrekt in de vrijstelling van prestaties. Die uitvoering van de overeenkomst
geeft uitdrukking aan de gemeenschappelijke wil van de beide partijen om hun onderlinge aanspraken te regelen volgens de
bepalingen van de overeenkomst, niet partieel doch in aile onderdelen van de overeenkomst. Hetgeen tot de conclusie leidt
dat (eiser) zijn akkoord betuigde over loonhoogte (welke werd herleid in onderlinge afspraak), opzeggingstermijn, looneisen en
alle vergoedingen. Gezien die overeenkomst door beroepene werd uitgevoerd in
overeenstemming met de bepalingen van de
overeenkomst, heeft (eiser) zijn rechten uitgeput en kan hij geen meerdere eisen stellen tenzij deze waarover geen akkoord werd
gesloten. De overeenkomst sluit evenwel
deze meerdere eisen uit. De eerste rechter heeft dan ook op goede feitelijke en juridische grondslag (eisers) vordering afgewezen, zodat het vonnis a quo dient
bevestigd" (arrest pp. 8-9),

terwijl aldus werd vastgesteld dat eisers arbeidsovereenkomst diende te worden opgevat als een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur, dat deze werd opgezegd op 23 juni 1992, met een opzegtermijn van 6 maanden, dat op 2 september
1992 vrijstelling van prestaties werd verleend en het loon verder werd uitbetaald tot
het einde van de opzegtermijn; eiser in zijn
appelconclusie de toewijzing nastreefde van
een verbrekingsvergoeding gelijk aan
2.186.153,-frank (te verminderen met een
reeds ontvangen bedrag van 1.166.438,frank), overeenstemmend met het lopend
loon (hetzij 210.460,-frank x 13,85/12) voor
een opzegtermijn van negen maanden; het
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arbeidshof evenwel enerzijds de passende
opzegtermijn bepaalde op 6 maanden en
anderzijds het lopend loon bepaald~ op
157.692,-frank, zijnde het door eiser tijdens de opzegtermijn ~ntvangen bedrag; eiser tevens achterstalhg loon vorderde gelijk aan vijf maanden van ten onre~hte
ingehouden 40.000,-frank (hetzij 200.000,frank), saldo vakantiegeld, vakantiegeld
einde dienst en eindejaarspremie op grand
van een basisi?aandloon van 210.460,frank; het arbe1dshof oordeelde dat eiser
zijn akkoord met een loon van 154.600 frank had betuigd in een getijpte overee~
komst van 10 september 1992, waarvan het
exemplaar dat in het bezit was van de
werkgever, door eiser werd ondertekend onder het woord: "ontvangen", en eiser derhalve geen meerdere eisen kon stellen nu
deze door de overeenkomst werden
uitgesloten; eiser op gemotiveerde wijze
aanvoerde dat er geen sprake kon zijn van
een rechtsgeldige overeenkomst (appelconclusie pp. 8-9),
en terwijl, eerste onderdeel, in zoverre het
arbeidshof oordeelt dat de getijpte akte van
10 september 1992 een rechtsgeldige overeenkomst uitmaakte, op grand van de motieven door de eerste rechter aangehaald
(arrest p. 9, voorlaatste alinea van de motivering), en met name op grond van de
vaststelling dat "niet (kan) voorbijgegaan
worden aan de zeer duidelijke bewoordingen van het geschrift; er is uitdrukkelijk
sprake van overeenkomst en akkoord"
(vonnis pp. 3-4), dient te worden opge~
merkt dat het loutere feit dat een akte die
ter ondertekening aan een partij w~rdt
voorgelegd, gewaagt van een "overeenkomst" of een "akkoord", niet met zich meebrengt dat een rechtsgeldige overeenkomst
in de zin van artikel1108 van het Burger~
lijk Wetboek tot stand komt wanneer deze
partij de akte ondertekent onder het woord
"ontvangen"; de partij die een akte ondertekent onder het woord "ontvangen" slechts
bestatigt dat zij een exemplaar van de haar
voorge~egde tekst heeft ontvangen, doch
geenszms haar toestemming betuigt met
deze aldus door haar ondertekende akte
zelfs niet wanneer deze akte bestempelcl
wordt als een "overeenkomst" of in zijn
tekst gesproken wordt van een "akkoord"·
een rechtsgeldige en afdwingbare schrif~
telijke overeenkomst immers, onder meer
veronderstelt dat partijen akkoord gaa~
over de inhoud ofhet voorwerp van de door
hen ondertekende akte; geen geldige toestemming, in de zin van artikel 1109 van
het Burgerlijk Wetboek gegeven wordt
indien de akte slechts ondertekend wordt

Nr. 390

onder het woord "ontvangen"; eiser de
betreffende akte ondertekende voor ontvangst, doch niet voor akkoord,
zodat het arbeidshofniet wettig, bij gebrek aan geldige toestemming van eiser, op
bovengenoemde grand kon oordelen dat eiser gebonden was door de verbintenissen
opgenomen in de getijpte akte van 10 september 1992 (schending van artikelen 1108
en 1109 van het Burgerlijk Wetboek), minstens, waar het zou oordelen dat eiser de
akte ondertekende voor akkoord de bewijskracht verbonden aan deze akte miskent (schending van artikelen 1319, 1320
e:r;t 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
d1envolgens niet wettig eisers vorderingen kon afWijzen tot het bekomen van een
aanvullende verbrekingsvergoeding (scherrding van artikelen 39, § 1 en 82 van de Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovere~nkomsten), van achterstallig loon (schendmg van artikelen 3 en 20, enig lid 3" van
de Wet van 3 juli 1978 betreffend~ de arbeidsovereenkomsten), van saldo vakantiegeld (schending van artikel 9 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van
de werknemers, gecotirdineerd op 28 juni
1971 en 38 van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van
de werknemers), van saldo vertrekvakantiegeld (schending van artikel 9 van
~e wetten betreffende de jaarlijkse vakan~le ;ran de werknemers, gecotirdineerd op 28
JUlll 1971 en 46 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers) en van saldo eindejaarspremie (schending van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek en 20, enig lid
3" van de wet van 3 juli 1978 betreffende d~
arbeidsovereenkomsten),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
als besluit van de eigen redenen die zij
aangeven, overwegen : "de eerste rechter heeft. dan ook op goede feitelijke en
juridische grondslag (eisers) vordering afgewezen";
Dat zij aldus, anders dan het onderdeel aanvoert, de redenen van de
eerste rechter niet overnemen;
Overwegende voor het overige dat
het arrest de getypte overeenkomst en

Nr. 391
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de ondertekening ervan uitlegt niet aileen op grond van de vermeldingen in
de akte maar ook op grand van de externe omstandigheid van de uitvoering ervan; dat het op grand van die
uitlegging oordeelt dat de partijen hebben toegestemd in de getypte tekst;
Overwegende dat het onderdeel uitgaat van de onderstelling dat het arrest dit oordeel enkellaat steunen op
de ondertekening van de getypte overeenkomst onder het woord "ontvangst";
,
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Biitzler en N elissen Grade.
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slagen of verwondingen, dient de rechter bij onderzoek naar het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg dat slagen of
verwondingen ten gevolge heeft gehad,
alle fouten in aanmerking te nemen welke
dit gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen uitmaken : hiertoe behoren
onder meer alle overtredingen van het
Wegverkeersreglement, ongeacht of voor
deze overtredingen afzonderlijk strafvervolging is ingesteld (1). (Artt. 418 tot 420
Sw.)

3° Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de rechter bij onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in hoofde van de
beklaagde, die vervolgd wordt voor onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, als gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg overtredingen van het
Wegverkeersreglement in aanmerking
neemt, ongeacht of hiervoor ten laste van
beklaagde afzonderlijke strafvervolging
werd ingesteld.
(BREELS T. EYKENS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0628.N)

Nr. 391
2e KAMER - 7 oktober 1997

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- BEGRIP.

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG- BEGRIP.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG- INBREUK OP WEGVERKEERSREGLEMENT- GEEN AFZONDERLIJKE
STRAFVERVOLGING- GEVOLG.

1o en 2° Wanneer een beklaagde vervolgd is
wegens het onopzettelijk toebrengen van

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 maart 1996 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
I. Op de voorziening van Enrico
Breels:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over de tweede grief :
Overwegende dat de vervolging ingesteld wegens het misdrijf bepaald bij
de artikelen 418 en 420 Strafwetboek
impliceert, eensdeels, dat de rechter bij
onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat slagen of
verwondingen ten gevolge heeft, aile
fouten in aanmerking dient te nemen
(1) Cass., 17 mei 1994, A.R. nr. P.93.1526.N
nr. 244).

(A. C., 1994,

Nr. 392
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welke dit gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, constitutief element van
het vermelde misdrijf, kunnen uitmaken, anderdeels, dat de beklaagde
weet dat hij zich client te verweren, onder meer, omtrent alle vormen van gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
die slagen of verwondingen kunnen
ten gevolge hebben;
Dat als gebrek aan voorzichtigheid
ofvoorzorg in aanmerking komen, onder meer, alle overtredingen van het
Wegverkeersreglement, ongeacht of
hiervoor afzonderlijk strafvervolging is
ingesteld;
Dat de vaststelling van de rechters
dat eiser een niet aan zijn voertuig
aangepaste snelheid heeft gevoerd,
geen miskenning van het recht van
verdediging van eiser oplevert;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, .. . verwerpt de
voorziening van Enrico Breels; veroordeelt de eisers in de kosten van de
respectieve voorziening.
7 oktober 1997 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. A. Borgers en J. Koninckx, Hasselt.

Nr. 392

ze KAMER -

8 oktober 1997

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)BESCHIKKING TOT ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER- VERWIJZING VAN HET DOSSIER NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS- HOGER BEROEP VAN DE
VERDACHTE -ARREST VAN DE KAMER VAN IN-

BESCHULDIGINGSTELI.JNG- CASSATIEBEROEP
- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk, v66r de eindbeslissing, is
het cassatieberoep tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling houdende niet-ontvankelijkverklaring van het
hager beroep van de verdachte tegen de
beschikking van de raadkamer die, zonder over haar bevoegdheid uitspraak te
doen, het dossier onttrekt aan de onderzoeksrechter en het naar de procureur des
Konings verwijst opdat deze zou handelen als naar recht, op grand dat de beroepen beslissing geen uitspraak doet over
enig geschilpunt of enige betwisting, maar
een maatregel van rechtsbedeling is (1).
(Art. 416 Sv.)
(MANGE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1216.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 augustus 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiser tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
waarbij de zaak aan de onderzoeksrechter van de voornoemde rechtbank
onttrokken wordt en naar de procureur des Konings wordt verwezen opdat laatstgenoemde zou handelen als
naar recht, niet ontvankelijk verklaart
op grond dat de beroepen beslissing
noch over enig geschilpunt noch over
enige betwisting uitspraak doet, maar
een maatregel van rechtsbedeling is;
Dat een dergelijke beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 17 sept. 1996, A.R. nr. P.96.1068.N
(A.C., 1996, nr. 315).
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Om die redenen, ongeacht de memarie, die geen betrekking heeft op de
ontvankelijkheid van de voorziening,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
8 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. Neve, Brussel.

Nr. 393
2e

KAMER-

9 oktober 1997

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT
AANHOUDING- IN VRIJHEID GELATEN VERDACHTE - NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN DIE DE AANHOUDING WETTIGENBEGRIP.

Onder "nieuwe of ernstige omstandigheden" die de aanhouding van een in vrijheid gelaten verdachte wettigen, dient te
worden begrepen, hetzij omstandigheden die pas aan het licht zijn gekomen na
de invrijheidstelling van de verdachte,
hetzij omstandigheden die pas na de invrijheidstelling van de verdachte zijn ontstaan (1). (Art. 28, § 1, Voorlopige
Hechteniswet.)
STEURS
ARREST

(A.R. nr. P.97.1239.N)

HET HOF; - Gelet ap het bestreden arrest, op 23 september 1997 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het derde middel :
(1) Cass., 12 april1994, A.R. nr. P.94.0437.N
.(A.C., 1994, nr. 172).
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Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van een beschikking
van de Raadkamer te Turnhout van 9
september 1997, het tegen eiser, verdachte, op 4 september 1997 afgeleverde bevel tot aanhouding handhaven;
Overwegende dat de onderzoeksrechter, na de eerste ondervraging van
eiser, de aanhouding van eiser niet
heeft bevolen, op grond "dat na een
eerste ondervraging van (eiser) is gebleken dat er geen volstrekte noodzakelijkheid bestaat die de aanhouding
van (eiser) verdachte rechtvaardigt";
Dat uit deze motivering moet worden afgeleid dat de onderzoeksrechter aannam dater weliswaar tegen eiser aanwijzingen van schuld bestonden
maar dat niet was voldaan aan een
andere eis voor het verlenen van een
bevel tot aanhouding, ter zake devolstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, bepaald bij artikel16,
§ 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis;
Overwegende dat de onderzoeksrechter in elke stand van de zaak een
bevel tot aanhouding kan uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in
vrijheid gestelde verdachte indien
nieuwe en ernstige omstandigheden
die maatregel noodzakelijk maken, in
welk geval het bevel de nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding wettigen, vermeldt;
Dat onder "nieuwe of ernstige omstandigheden" die de aanhouding van
een in vrijheid gelaten verdachte wettigen, client te worden begrepen, hetzij omstandigheden die pas aan het
licht zijn gekomen na de invrijheidstelling van de verdachte, hetzij omstandigheden die pas na de invrijheidstelling van de verdachte zijn
ontstaan;
Overwegende dat de appelrechters
in hun motivering op onaantastbare
wijze een feitelijke omstandigheid
vaststellen die zij aanzien als nieuw en
ernstig, meer bepaald de inmiddels
door eiser afgelegde bekentenissen die,
naar het oordeel van de appelrechters
en met substitutie van de motieven
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van de onderzoeksrechter, "dienen te
worden gelezen als zijnde ernstige
aanwijzingen van schuld lastens (eiser)";
Dat de appelrechters voorts het vereiste gevaar voor de openbare veiligheid, benevens uit de omstandigheden vermeld in het bevel tot
aanhouding van 4 september 1997, aileen afieiden uit ''het gewelddadig karakter van de ten laste gelegde feiten en het klaarblijkelijk gebrek van
(eiser) aan respect voor de fysieke integriteit van de medemens en louter
op geldgewin uit is; dat, spijts de ten
laste gelegde feiten dateren van 1994,
het gevaar voor de openbare
veiligheid, bestaande in het mogelijk
recidivegevaar van verdachte, blijkt uit
het gevoegde strafregister";
Dat zij, bij het beoordelen van de
voor het bevel tot aanhouding vereiste volstrekte noodzakelijkbeid voor
de openbare veiligheid, aldus slechts
omstandigheden in acht nemen die
aan het afwijzend bevel van 14 augustus 1997 voorafgaan, maar niet ingaan op de in conclusie van 23 september 1997 op regelmatige wijze
voorgedragen aanvoering van eiser dat
er wat de volstrekte noodzakelijkh~id van het bevel tot aanhouding betreft, tegenstrijdigheid bestaat tussen de motieven van het afwijzend
bevel van 14 augustus 1997, eensdeels, van het bevel tot aanhouding
van 4 september 1997, anderdeels;
Dat zij zodoende eisers conclusie
niet beantwoorden en hun beslissing
op dit punt niet regelmatig met redenen omkleden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ... vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Nr. 394

9 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaat-

generaal-Advocaat: mr. D. Grootjans,
Antwerpen.

Nr. 394
1e

KAMER -

9 oktober 1997

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - ARTIKEL 98, § 2, ORGANIEKE WET VAN 8 JULI 1976VERHAAL OP DE ONDERHOUDSPLICHTIGENREGELS EN VOORWAARDEN- K.B. VAN 9 MEI
1984 IN UITVOERING VAN DE ORGANIEKE WET
VAN 8 JULI 1976- WERKING IN DE TIJD.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- ORGANIEKE
WET VAN 8 JULI 1976 - K.B. VAN 9 MEI 1984 IN
UITVOERING VAN DE ORGANIEKE WET VAN 8
JULI 1976- WERKING IN DE TIJD.

1o en 2° De verhaalsvorderingen, die v66r
3 juni 1984, datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9
mei 1984, bij de rechtbanken zijn ingeleid, blijven onderworpen aan de bepalingen die ten tijde van de inleiding van
toepassing waren. (Artt. 98, § 2, en 100bis

wet 8 juli 1976; art. 20 K.B. 9 mei 1984.)
(O.C.M.W. ANTWERPEN T. MICHIELSEN)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0135.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 98, § 2,

100bis, 149 en 151 van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn (artikel 98, § 2, in de versie zoals het bestond

Nr. 394
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zowel v66r als na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983),
8 en 11 van het koninklijk besluit nr. 244
van 31 december 1983 tot wijziging van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op
het bestaansminimum en tot wijziging van
de wet van 2 april 1965 betreffende het ten
laste nemen van de steun verleend door de
commissies van openbare onderstand, 4 van
het koninklijk besluit van 9 juni 1981 tot
bepaling van de grenzen en voorwaarden
voor het verhaal op de onderhoudsplichtigen bedoeld door artikel 98, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 1, 16, 18, 20 en 21 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering
van artikel 13, tweede lid, 1·,van de wet
van 7 augustus 1974 tot instelling van het
recht op een bestaansminimum en artikel100bis, § 1, van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (artikel16
in de versies zoals het bestond zowel v66r
als na de wijziging bij koninklijk besluit
van 8 april 1987) en 8 van het koninklijk
besluit van 8 april 1987 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot
uitvoering van artikel13, tweede lid, 1",
van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
doordat de appelrechters het hoger beroep van eiser tegen het vonnis dat op 9 december 1987 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen werd gewezen,
ongegrond verklaren, het hofvan beroep aldus beslist op volgende grond (pag 2 tot 3
van het bestreden arrest) :
"( ... ) dat het betoog van (eiser) inverband met de werking en de toepassing van
het K.B. nr. 244 van 31 december 1983 en
van de daarin vervatte principes in verband met de verhaalsplicht van (eiser) en
in verband met de alsdan te hanteren barerna's, in dezen niet dienend is, nu niet in
betwisting is dat bedoeld Koninklijk Besluit niet in werking was op het ogenblik
dat (eiser) besliste tot het verhalen van de
plaatsingskosten en tot het dientengevolge vestigen van de bijdrage daartoe",
terwijlluidens artikel 98, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn de kosten van de maatschappe-
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lijke dienstverlening krachtens een eigen
recht door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn worden verhaald
op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde en luidens artikel 100bis van dezelfde wet de Koning de regels en voorwaarden inzake het verhaal op de
onderhoudsplichtigen kan vaststellen en
het openbaar centrum slechts van het verhaal kan afzien bij een individuele beslissing en om redenen van billijkheid die in de
beslissing worden vermeld,
artikel98, § 2, in die zin is gewijzigd en
artikel100bis in de wet is ingevoegd bij koninklijk besluit nr. 244 van 1 december
1983,
artikel16 van het koninklijk besluit van
9 mei 1984 ter uitvoering van die wetsbepalingen aan de openbare centra de verplichting oplegt zich bij de uitoefening van
het verhaal te laten leiden door een schaal
of barema van tussenkomsten waarvan zij
met inachtneming bij bijzondere omstandigheden kunnen afwijken,
luidens artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit de wetsbepalingen die ten tijde
van de rechtsingang van toepassing waren, verder dienen te worden toegepast op
verhaalsvorderingen die v66r de inwerkingtreding van het koninklijk besluit bij
de rechtbanken waren ingeleid,
uit die overgangsregel derhalve moet
worden afgeleid dat de nieuwe wetsbepalingen daarentegen moeten worden toegepast op verhaalsvorderingen die op het
ogenblik van de inwerkingtreding ervan
nog niet bij de rechtbanken aanhangig waren gemaakt,
de wet van 8 juli 1976 en de ter uitvoering ervan genomen besluiten onmiddellijk uitwerking hebben vanaf de dag dat zij
van kracht geworden zijn en slechts geen
afbreuk doen aan een verplichting tot terugbetaling, wanneer zij reeds definitief is
ontstaan v66r hun inwerkingtreding,
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerp en bij vonnis van 9 december 1987
vaststelt dat eiser verweerder heeft gedagvaard op 7 januari 1985 en de appelrechters naar de vaststelling der feiten in
dat vonnis verwijzen en bovendien vaststellen dat partijen geen overeenkomst hebben bereikt inzake het door verweerder te
dragen aandeel in de kosten van plaatsing van zijn moeder,
de appelrechters derhalve de in het middel ingeroepen wetsbepalingen schenden
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door te beslissen dat eisers betoog in verband met de toepassing van koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983 niet dienend is op grond dat het koninklijk besluit
niet van kracht was op het ogenblik waarop
eiser besliste de plaatsingskosten op verweerder te verhalen :
Overwegende dat artikel 98, § 2, van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd
werd bij koninklijk besluit nr. 244 van
31 december 1983, waardoor de kosten van de maatschappelijke dienstverlening krachtens een eigen recht
door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verhaald worden
op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag
waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp;
Dat hogergenoemd koninklijk besluit een artikel100bis in dezelfde wet
heeft ingevoegd, krachtens hetwelk de
Koning regels en voorwaarden kan
vaststellen betreffende het verhaal op
de onderhoudsplichtigen zoals bepaald
in artikel 98, § 2;
Dat deze wetswijzigingen in werking zijn getreden op 4 februari 1984;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 9 mei 1984, in werking getreden op 3 juni 1984, de regels en de
voorwaarden vaststelt voor het verhaal op de onderhoudsplichtigen zoals bepaald in artikel 98, § 2, van de
organieke wet van 8 juli 1976 en de
wijze van uitvoering van artikel100bis
van dezelfde wet bepaalt;
Dat artikel 20 van dit koninklijk besluit bepaalt dat de verhaalsvorderingen die v66r de inwerkingtreding van dit besluit bij de rechtbanken
zijn ingeleid, onderworpen blijven aan
de bepalingen die ten tijde van de inleiding van toepasssing waren;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat v66r de inwerkingtreding
van het genoemde koninklijk besluit
nr. 244 geen akkoord bereikt werd tussen partijen; dat uit de stukken
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waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiser bij toepassing van artikel 98 van de organieke wet van 8
juli 1976 verweerder op 7 januari 1985
heeft gedagvaard voor de plaatsingskosten van zijn moeder vanaf 1 augustus 1983;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het koninklijk besluit nr. 244 van
31 augustus 1983 niet in werking was
op het ogenblik dat eiser besliste "tot
het verhalen van de plaatsingskosten en tot het dientengevolge vestigen van de bijdrage daartoe";
Dat het hof van beroep zodoende de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
9 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Aduocaat :
mr. Verbist.
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KAMER-

9 oktober 1997

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE MATERIELE SCHADE WEGENS INKOMSTENVERLIES - WEDUWE - DERVING VAN HET
LOON VAN HET SLACHTOFFER- VERGOEDING
- VERMINDERING VAN DE SOCIALE LASTENTUSSENKOMST VAN DE MUTUALITEIT- BEREKENING VAN DE SCHADE- VOORWAARDEN.
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2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELUNGSBEVOEGDHEID.RANITNG.PE~

DATUM- RAMING EX AEQUO ET BONO- WET·
TIGHEID. VOORWAARDEN.

1o Schendt artikelen 1382 en 1383 B. W. het

arrest dat een vergoeding toekent voor een
andere schade dan de werkelijk geleden
schade door bij de berekening van de
schade de vermindering van de sociale
lasten niet op het bruto-inkomen uit te
voeren maar slechts op het met de
mutualiteitsuitkeringen verminderde
bruto-inkomen. (Art. 1382 en 1383 B.W.)
2° De rechter dient het bedrag van de
schade ex aequo et bono vast te stellen
wanru~er...geen enkeze-partij gegevens verschaft of kan verschaffen voor een juiste
schatting van die schade; die wijze van
schatting mag hij derhalve niet aanwenden als de partij die beweert benadeeld te
zijn, de gegevens niet wil voorleggen
waarover zij beschikt en op grand waarvan het be drag van de schade juist kan
worden vastgesteld, of die ertoe kunnen
bijdragen het ex aequo et bono te ramen
bedrag zo juist mogelijk te schatten (1).
(Art. 1382 B.W.)
(ASSURANTIES GROEP JOSI N.V.,
REIZEN DE WIMPEL N.V T. PHILIPSEN)
ARREST

(A.R. nrs. C.95.0158.N en C.95.0287.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1994 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat de zaken ingeschreven op de algemene rol onder de
nummers C.95.0158.N en C.95.0287.N
voorzieningen zijn tegen hetzelfde arrest; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. In zake C.95.0158.N. :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiseressen, in solidum met de heer Gauderis, veroordeelt tot
betaling van 191.540 frank sehadevergoe(1) Cass., 8 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 675).
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ding aan verweerder in zijn hoedanigheid
van erfgereehtigde, voor het inkomstenverlies geleden door het slaehtoffer Engelen, als volgt berekend : "1.322 frank gedurende 341 dagen, hetzij 450.802 frank, te
verminderen met de tussenkomsten van de
mutualiteit ten belope van 232.970 frank,
of 217.832 frank; dat voormeld bedrag dient
verminderd te worden met de R.S.Z.bijdrage van 12.07 zodat aan (verweerder) 191.540 frank toekomt" (arrest p. 10,
tweede alinea),

terwijl de app?dreehters te kennen geven dat de soeiale lasten die op het in aanmerking te nemen gederfde bruto-loon van
1.322 frank per dag drukken, in mindering moeten gebraeht worden, en daarvoor uitgaan van 12.07 pet.;
Zij niettemin het bruto bedrag voor de
periode van tijdelijke arbeidsongesehiktheid van 341 dagen, zijnde 450.802 frank,
eerst verminderen met de tussenkomst van
de mutualiteit (232.970 frank), en enkel op
het saldo de vermindering met 12.07 pet.
voor de R.S.Z.-bijdragen toepassen;
Aldus voor een bedrag van 232.970 frank
niet wordt uitgegaan van een verlies van
het loon ten belope van het semibrutobedrag, doeh van een verlies ten belope van het brutobedrag,
zodat het arrest, door de R.S.Z.-bijdrage
alleen te berekenen op het saldo van
217.832 frank, en niet op het verlies van
450.802 frank, verweerder qq. een hager bedrag dan de werkelijk geleden sehade toekent (sehending van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de appelrechters
aan verweerder, als rechtsverkrijgende
van R. Engelen, een vergoeding toekennen voor inkomstenderving van het
slachtoffer tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en vaststellen dat het verlies bestaat in de
derving van het fictief semi-brutoloon,
zijnde het brutoloon verminderd met
de sociale lasten, berekend tegen 12,07
percent;
Overwegende dat het arrest, door bij
de berekening van de schade de vermindering van de sociale lasten niet op
het bruto-inkomen uit te voeren maar
slechts op het met de mutualiteitsuitkeringen verminderde brutoinkomen, een vergoeding toekent voor
een andere schade dan de werkelijk
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geleden schade en aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870, 871, 877 en 882 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiseressen, in solidum met de heer Gauderis, veroordeelt tot
betaling aan verweerder in eigen naam,
voor materiele schade geleden tussen de datum van het overlijden van het slachtoffer Engelen en de datum van de uitspraak
van het arrest, van 1.843.279 frank voor
inkomstenverlies, en 332.250 frank voor
economisch waardeverlies van de huisvrouw, en voor materiele schade geleden na
de uitspraak, van 4.056.658 frank voor
inkomstenverlies, en 2.003 frank voor economisch waardeverlies van de huisvrouw,
meer intresten, en het, wat betreft de berekening van de eigen onderhoudskosten
van het slachtoffer om het gedeelte van de
inkomsten en de economische waarde als
huisvrouw van het slachtoffer, waaruit verweerder persoonlijk voordeel haalde, te bepalen, zowel het fictief semi-brutoloon van
het slachtoffer als de economische waarde
als huisvrouw van het slachtoffer, rechtstreeks met de helft (50 pet.) vermindert,
op grand van de overweging "dat (verweerder) het aandeel voor het persoonlijk onderhoud ten onrechte beperkt tot 30 % van
het persoonlijk inkomen van E. Engelen;
(dat) inderdaad, voor de bepaling van de
vergoeding voor de weduwnaar van het dodelijk slachtoffer van een verkeersongeval, en meer in het bijzonder voor het vaststeilen van het bedrag dat aan de
weduwnaar bij het leven van zijn vrouw tot
persoonlijk voordeel sttekt en dat hij nu
door haar overlijden verliest, de kosten van
het eigen onderhoud van die echtgenote, berekend op basis van het gezamenlijk gezinsinkomen, van haar eigen inkomsten dienen te worden afgetrokken en niet van het
gezamenlijk inkomen; dat gezien (verweerder) tot op heden weigert, ofschoon hij daartoe herhaaldelijk door (eiseressen) werd
aangemaand, de nodige stavingsstukken
van zijn inkomsten over te leggen, zodat
het eigen aandeel persoonlijk onderhoud
niet op het gezamenlijk gezinsinkomen kan
berekend worden, er aanleiding toe bestaat het aa~eel vast te steilen op 50 %
van het fictief semi-brutoloon van het
slachtoffer" (arrest pp. 13-14),
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terwijl uit de redengeving van het arrest blijkt dat, om het persoonlijk voordeel dat verweerder kon halen uit het
beroepsinkomen van zijn echtgenote, en
derhalve de omvang van de door hem aangevoerde schade, nauwkeurig te kunnen bepalen, zijn inkomen in aanmerking diende
genomen te worden om het gezinsinkomen
te bepalen;
Eiseressen in hun akte van hager beroep erop wezen dat de schade moet begroat worden op basis van het nettoinkomen van de overledene onder aftrek
van het eigen onderhoud te berekenen op
het gezamenlijk netto gezinsinkomen van
beide echtgenoten (akte hager beroep p. 3,
zevende alinea);
De appelrechters vaststellen dat verweerder, ondanks het herhaalde aandringen van eiseressen, weigerde de nodige
stavingsstukken van zijn inkomsten over te
leggen, en zij geeil redenen aanwijzen die
verweerder beletten deze noodzakelijke gegevens mede te delen;
Wanneer een partij die beweert schade te
hebben geleden, weigert de gegevens bij te
brengen waarover zij beschikt en waardoor, hetzij het bedrag van de schade juist
kan worden vastgesteld, hetzij het e:x: aequo et bono te ramen bedrag zo nauwkeurig mogelijk mede kan worden bepaald, de
rechter het bedrag van de schade niet kan
vaststeilen, zelfs niet ex aequo et bono;
De appelrechters dan oak niet konden beslissen dat, gelet op de houding van verweerder, "er aanleiding toe bestaat" het
aandeel van het eigen onderhoud niet vast
te stellen op basis van het gezamenlijk
gezinsinkomen, maar aileen op basis van
het semi-brutoloon van het slachtoffer;
De omstandigheid dat zij het door verweerder voorgestelde aandeel van het eigen onderhoud van het slachtoffer, namelijk 30 pet., optrekken tot 50 pet., hieraan
geen afbreuk kan doen, nu niet blijkt dat
aldus verweerders schade met meer, ofminstens dezelfde zekerheid en nauwkeurigheid wordt begroot als bij het in aanmerking nemen van het gezinsinkomen;
Uit het arrest oak blijkt dat de redenen die de appelrechters ertoe gebracht
hebben het percentage van de eigen onderhoudskosten van het slachtoffer vast te
steilen op 50 pet. en te begroten op het eigen inkomen van het slachtoffer, in de
plaats van het gezinsinkomen en vervolgens aan te rekenen op het eigen inkomen, niet aileen de begroting van verweerders schade betreffende het verlies van het
persoonlijk voordeel dat hij haalde uit de
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beroepsinkomsten van het slachtoffer voor
de periode vanafhet overlijden tot de dag
van de uitspraak van het arrest betreft,
doch hen er eveneens toe gebracht hebben het gezinsinkomen buiten beschouWing te laten bij de begroting van verweerders persoonlijk voordeel in het beroepsinkomen van het slachtoffer voor de periode
na de uitspraak, alsook bij de begroting van
het persoonlijk voordeel van verweerder in
de door het slachtoffer verstrekte huishoudelijke hulp, zowel voor de periode vanaf
het overlijden tot de uitspraak, als voor de
toekomst,
zodat de appelrechters niet wettig konden afwijken van de volgens hen aangewezen berekeningswijze van verweerders
schade, waarbij rekening wordt gehouden met het gezinsinkomen, en eiseressen niet wettig konden veroordelen tot betaling van schadevergoeding wegens
inkomstenverlies en economisch waardeverlies van de huisvrouw (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig, 1315
van het Burgerlijk Wetboek, 870; 871, 877
en 882 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat de appEllrechters
de schadevergoeding wegens inkomstenverlies en economisch waardeverlies van de huisvrouw na overlijden, bij ontstentenis van gegevens omtrent het gezinsinkomen, bepalen met
inachtneming van de eigen onderhoudskosten van het slachtoffer, ex aequo et bono begroot op 50 percent van
het eigen inkomen van het slachtoffer;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat Peter Philipsen weigerde, ofschoon hij daartoe herhaaldelijk door
de eiseressen werd aangemaand, de
nodige stavingsstukken van zijn inkomsten over te leggen, zodat het
eigen aandeel persoonlijk onderhoud
van het slachtoffer niet op het gezamenlijk gezinsinkomen kan worden
berekend;
Overwegende dat de rechter het bedrag van de schade weliswaar ex aequo et bono dient vast te stellen wanneer geen van de partijen elementen
voor een juiste vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen, maar dat hij
zulks niet mag doen wanneer de partij die beweert benadeeld te zijn, wei-
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gert de gegevens bij te brengen waarover zij beschikt en waardoor, hetzij
het bedrag van de schade juist kan
worden vastgesteld, hetzij het ex aequo et bono te ramen bedrag zo nauwkeurig mogelijk kan worden bepaald;
Overwegende dat de benadeelde
partij te dezen, zoals uit de bestreden beslissing blijkt, zodanige houding heeft aangenomen dat een zo
nauwkeurig mogelijke raming ex aequo et bono is uitgesloten;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, voegt de zaken, ingeschreven op de algemene rol onder
de nummers C.95.0158.N. en
C.95.0287.N.; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de vorderingen van Peter
Philipsen zowel als rechtsverkrijgende
van Engelen als in eigen naam 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;
verklaart het arrest bindend voor de
tot bindendverklaring opgeroepen partij; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
9 oktober 1997 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Biitzler en Verbist.

Nr. 396
1e KAMER- 10 oktober 1997

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN
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INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS GEEN GEDING VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN ElSER EN VERWEERDER- GEEN VEROORDELING VAN DE ENE PARTIJ TEN VOORDELE
VAN DE ANDERE- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS- BESLISSING WAARBIJ DE GEVRIJWAARDE WORDT
VEROORDEELD OM DE OORSPRONKELIJKE ElSER TE VERGOEDEN - BESLISSING DEFINITIEF GEWORDEN TUSSEN DIE ElSER EN DE GEVRIJWAARDE- CASSATIEBEROEP DOOR DE
VERWEERDER IN VRIJWARING- GEEN ENKELE ONSPLITSBAARHEID- ONTVANKELIJKHEID.

1o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

van een partij tegen een andere partij met
wie zij voor de feitenrechter niet in geding was en ten voordele van wie de bestreden beslissing geen veroordeling van
eiser uitspreekt (1).

2° Wanneer de beslissing waarbij de gevrijwaarde, op de hoofdvordering, wordt
veroordeeld om de oorspronkelijke eiser te
vergoeden, bij gebrek aan cassatieberoep
vanwege de gevrijwaarde definitief geworden is tussen die eiser en de gevrijwaarde, is het cassatieberoep van de verweerder in vrijwaring tegen die beslissing,
bij gebrek aan onsplitsbaarheid van de
hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, niet ontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser (2).
(DE VADERLANDSE N.V. T. SEGA B.V.B.A. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0344.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 29 februari 1996 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de derde verweerster :
(1) Cass., 11 juni 1993, A.R. nr. 7983 (A. C.,
1993, nr. 279). Zie Cass., 20 okt. 1995, A.R. nr.
C.95.0015.F (ibid., 1995, nr. 449).
(2) Cass., 22 april 1977 (A. C., 1977, 808).
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Over het door de derde verweerster
opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening :
er is tussen haar en eiseres geen geding aangegaan :
Overwegende dat het bestreden vonnis eiseres veroordeelt om de eerste en
de tweede verweerster te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen hen in
het voordeel van de derde verweerster
uitgesproken zijn;
Overwegende dater voor de feitenrechter geen geding tussen eiseres en
de derde verweerster is aangegaan en
dat het bestreden vonnis tegen eiseres geen enkele veroordeling uitspreekt die de derde verweerster ten
goede komt;
Dat, overigens, de beslissing van het
bestreden vonnis waarbij de tussen de
tweede en de derde verweerster gesloten huurovereenkomst ten nadele
van de tweede verweerster ontbonden wordt verklaard en de eerste en de
tweede verweerster worden veroordeeld, hetzij aileen, hetzij in solidum,
tot betaling van verschillende bedragen aan de derde verweerster, bij ontstentenis van voorziening van de eerste en de tweede verweerster, definitief
is geworden tussen hen en de derde
verweerster;
Dat, nu de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring niet onsplitsbaar zijn, die beslissing niet kan worden vernietigd op de voorziening van
eiseres;
Dat het middel van niet ontvankelijkheid gegrond is;

Om die redenen, .. . verwerpt de
voorziening in zoverre zij gericht is tegen de derde verweerster; ...
10 oktober 1997 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Biitzler, De Bruyn en Kirckpatrick.
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delszaak slechts exploiteren onder een arbeidsovereenkomst met hem. (Artt. 1 en
2 W.Kh.)
(THIBAUT T. HALBRECQ E.A.)
ARREST

Nr. 397
1e KAMER -10 oktober 1997

1o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- BEGRIP. VEREISTEN VAN HET
FAILLISSEMENT- OPHOUDEN TE BETALEN EN
GESCHOKT ZIJN VAN HET KREDIET.

2° FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- BEGRIP. VEREISTEN VAN HET
FAILLISSEMENT- GESCHOKT ZIJN VAN HET
KREDIET.

3o KOOPHANDEL. KOOPMAN- KOOPMAN - BEGRIP.

1o Het geschokt zijn van het krediet, be-

doeld in art. 437 Faillissementswet, is
nauw verbonden met het ophouden te betalen waarvan ook sprake is in die bepaling (1). (Art. 437 W.Kh.)

2° De rechter beslist naar recht dat het krediet van een koopman geschokt is, wanneer hij vaststelt dat die koopman tal van
schulden heeft, onder meer bij de R.S.Z.,
dat zijn pass iva meer dan veertig miljoen frank bedragen, dat hij niet in staat
is zijn schulden te betalen, dat hij over
geen liquiditeiten beschikt en dat zijn
schuldeisers hem geen enkel uitstel hebben toegestaan. (Art. 437 W.Kh.)
3° Naar recht verantwoord is de beslis-

sing van het arrest dat een persoon de
hoedanigheid van koopman heeft, wanneer het overweegt dat die persoon, althans als bijberoep, werkt als restauranthouder, dat hij voor die werkzaamheid in het handelsregister is
ingeschreven en dat zijn zonen die han(1) Cass., 7 sept. 1992, A.R. nr. 7660 (A. C.,
1991-92, nr. 591), en 17 sept. 1996, A.R. nr.
P.95.0836.N (ibid., 1996, nr. 314).

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0410.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecotirdineerde Grondwet van 1994, 6 van het Burgerlijk Wethoek, 1, 2 van titel I, hoek I, 437 van hoek
III van het Wethoek van Koophandel en 3
van de hij koninklijk hesluit van 20 juli
1964 gecotirdineerde wetten hetreffende het
handelsregister,
doordat het hevestigend arrest het faillissement van eiser op dagvaarding open
verklaart en de eerste verweerder als curator aanwijst op grond dat de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid een door gerechtsdeurwaarder Anne Marie Deffermez opgemaakt proces-verhaal van evenredige verdeling d.d. 23 maart 1994 hij zijn dossier
had gevoegd en in zijn dagvaarding tot faillietverklaring had aangevoerd, op grond
waarvan de eerste rechter heeft kunnen
vaststellen dat een verkoop na uitvoerend
heslag van roerende goederen maar 198.660
frank had opgehracht en dat hedrag niet
toereikend was om de schuldeisers te voldoen, daar de door hen ingediende schuldvorderingen in totaal 13 miljoen frank hedroegen; dat genoemd stuk overigens om
geen enkele reden nietig hlijkt te zijn; dat
het ten slotte niet hewezen is dat de eerste rechter, tot staving van zijn heslissing, gegevens die door een opsporingsdienst waren verzameld of niet aan de
tegenspraak van de partijen werden onderworpen, in aanmerking zou hehhen genomen; dat eiser, houder van een in 1963
uitgereikt diploma van stedehouwkundige, jarenlang als ontwerper gewerkt heeft
voor verschillende openhare hesturen; dat
hij zijn werkzaamheden moest stopzetten
aangezien hij niet voorkwam op een lijst
van de door het Waalse Gewest erkende
stedehouwkundigen, welke lijst vastgesteld was krachtens een hesluit van de
Waalse Gewestexecutieve van 5 april 1990
hetreffende de voorwaarden waaronder een
natuurlijke of rechtspersoon kan worden
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belast met het opstellen van plannen,
schema's en reglementen (opgenomen in de
artikelen 202/1 tot 202/5 van het
W.W.R.O.D.S.); dat hij overigens in een geschil is met het Waalse Gewest, om dat besluit van 5 april 1990 te doen vernietigen
of althans het bestuur van het Gewest ertoe te verplichten hem weer op de lijst van
erkende ontwerpers op te nemen; dat zijn
vordering bij vonnis d.d. 12 oktober 1995
van de Rechtbank van Eerste Aanleg teNamen werd afgewezen; dat hij boger beroep heeft ingesteld en die zaak thans hangende is voor het Hofvan Beroep te Luik;
dat eiser bovendien eerst als fabrikant van
ramen heeft gewerkt en daarna, om zijn zonen te helpen, in Jambes een tavernerestaurant heeft gekocht waarvan het gewone beheer wordt waargenomen door zijn
zonen (de ene is barman en de andere kelner, heiden onder een arbeidsovereenkomst)
maar waarvoor hij zich persoonlijk heeft ingeschreven in het handelsregister en waarvan hij de werkelijke leiding heeft, aangezien hij zich jegens derden gedraagt als
baas van die zaak; dat eiser de dag waarop
hij failliet werd verklaard, tal van schulden had, niet aileen bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, maar ook bij andere
schuldeisers die met name worden genoemd
in het proces-verbaal van evenredige verdeling van 23 maart 1994; dat hij kennelijk had opgehouden te betalen en dat zijn
krediet aan het wankelen was gebracht,
aangezien hij zijn opeisbare schulden niet
meer kon betalen en van zijn schuldeisers
geen uitstel meer kreeg; dat die toestand
tot de dag van vandaag voortduurt aangezien eiser geen liquiditeiten heeft, zijn activa imniers bestaan uit betwistbare
schuldvorderingeri die verband houden met
zijn activiteiten als stedebouwkundige en
met tot op heden onafgewerkte gebouwen,
terwijl zijn passiva meer dan veertig miljoen bedragen; dat eiser vergeefs aan het
voorgelegde vonnis verwijt dat het zijn
handelsverbintenissen heeft verward met
zijn burgerlijke schulden, nu bet onderscheid tussen niet betaalde handelsschulden en burgerlijke schulden geen invloed heeft op de beoordeling van de staat
van faillissement; dat er geen grond bestaat om de uitspraak op te schorten tot het
geschil tussen eiser en het Waalse Gewest beslecht is, aangezien de afloop van
die procedure onzeker is; dat die procedure bovendien eiser toch niet in staat zou
stellen om op korte termijn de liquiditeiten vrij te maken die hij nodig heeft om zijn
opeisba:re passiva aan te zuiveren, aangezien, in de veronderstelling dat het Waalse
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Gewest zou worden veroordeeld om eiser
weer op de lijst van ontwerpers te plaatsen, eiser dan nog eerst overheidsopdrachten zou moeten krijgen en ze ook werkelijk zou moeten uitvoeren om aanspraak
te kunnen maken op honoraria; dat uit die
overwegingen volgt dat eiser terecht failliet werd verklaard,
terwijl, eerste onderdeel, bet feit dat eiser, om zijn zonen te helpen, een tavernerestaurant heeft gekocht waarvan het gewone beheer door die zonen wordt
waargenomen, wa:arvoor hij zich persoonlijk in het handelsregister heeft ingeschreven en waarvan hij de leiding heeft aangezien hij zich jegens derden gedraagt als
baas van die zaak, niet impliceert dat eiser aldus de hoedanigheid van handelaar
heeft verkregen; de inschrijving in het handelsregister immers, enerzijds, behoudens tegenbewijs, slechts een verrnoeden is
van de hoedanigheid van handelaar (scherrding van artikel 3 van de bij koninklijk besluit van 20 juli 1964 gecoordineerde wetten betre:ffende bet handelsregister);
anderzijds, het feit dat hij zich jegens derden gedraagt als baas van een tavernerestaurant waarvan bet gewone beheer
door zijn zonen wordt waargenomen, niet
impliceert dat eiser aldus de hoedanigheid van handelaar heeft verkregen; die
hoedariigheid immers toekomt aan de werkelijke baas van de zaak die van daden van
koophandel zijn gewoon beroep maakt, en
niet aan eiser, die slechts de schijn van die
hoedanigheid bezat jegens derden; de bepalingen van de faillissementswet de openbare orde raken en de prive-personen door
hun overeenkomsten aan de toepassing ervari niet rechtsgeldig afbreuk kunnen doen
(schending van de artikelen 1, 2, 437 van
het Wetboek van Koophandel en 6 van bet
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de koopman die burgerlijke schulden heeft, slechts kan worden failliet verklaard als hij het vertrouwen van zijn handelspartners en
-schuldeisers heeft verloren; immers enkel het handelskrediet van eiser aan het
wankelen moet zijn gebntcht daar het faillissenient enkel bedoeld is oni orde te
scheppen in de wanorde van de handelsactiviteiten van de schuldenaar; eiser in dat
verband erop wees dat de schuldvorderingen die in het proces-verbaal vail verdeling waren opgenomen, alle betrekking badden op zijn werk als stedebouwkundige, dat
ze niet van cornrnerciele aard .waren en dat
het .bestaan van die burgerlijke schuldvorderingeil van geen invloed was geweest op
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zijn handelskrediet; eiser daaruit terecht afleidde dat zijn handelskrediet derhalve niet
aan het wankelen was gebracht; het feit dat
de burgerlijke of commerciele aard van de
niet betaalde schulden geen invloed heeft
op de beoordeling van de staat van faillissement, op zich aileen niet impliceert dat
het handelskrediet van eiser aan het wankelen was gebracht; de bestreden beslissing derhalve niet naar recht verantwoord
is (schending van artikel 437 van het Wethoek van Koophandel);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, beslist dat eiser, "althans als bijberoep, werkt als restauranthouder in
J ambes, wat voldoende is om hem de
hoedanigheid van koopman te verlenen; dat hij voor die werkzaamheid,
sinds 1990, in het handelsregister te
N amen is ingeschreven onder het
nummer 54303, en dat zijn twee zonen die handelszaak slechts exploiteren onder een arbeidsovereenkomst
met hun vader";
Dat het arrest, door die overwegingen, zijn beslissing dat eiser de hoedanigheid van koopman heeft, naar
recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de voorwaarde dat
het krediet van een koopman aan het
wankelen is gebracht, nauw verbonden is met de voorwaarde dat hij opgehouden heeft te betalen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser bij zijn faillietverklaring tal van schulden had, onder meer
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat zijn passiva meer dan veertig miljoen frank bedroegen, dat hij
niet in staat was zijn schulden te betalen, dat hij over geen liquiditeiten
beschikte en dat zijn schuldeisers hem
geen enkel uitstel hadden toegestaan;
Overwegende dat het arrest aldus
het wankelen van het krediet van eiser onderzoekt in samenhang met het
ophouden van betalen; dat het hofvan
beroep, op grond van aile in het arrest vermelde gegevens, zonder artikel 437 van het Wetboek van Koop-
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handel te schenden, kon beslissen dat
het krediet van eiser aan het wankelen was gebracht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 oktober 1997- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Houtekier en De Bruyn.
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1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE -AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG- AANSLAG
VAN AMBTSWEGE- BELASTBARE GRONDSLAG.
VASTSTELLING- WILLEKEURIGE VASTSTELLING- BELASTINGPLICHTIGE- RECHT- BEWIJS- WILLEKEURIGE AANSLAG- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

vbORZIENING IN CASSATIE- MEMORIE VAN ANTWOORD- BRIEF.

3o INKOMSTENBELASTINGEN -'- vooRZIENING IN CASSATIE - VERWEERDER - TEGEN DE VOORZIENING AANGEVOERD MID DEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- ElSER- MEMORIE VAN WEDERANTWOORD.

4o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VERWEERDER- TEGEN DE VOORZIENING AANGEVOERD MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID- ElSER- MEMORIE VAN
WEDERANTWOORD.

1o De belastingplichtige die regelmatig van

ambtswege is aangeslagen, heeft het recht
de aanslag te doen nietig verklaren, indien hij bewijst dat de belastbare grandslag willekeurig is vastgesteld omdat de
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administratie een rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nag uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid (1). (Art. 257 W.I.B. 1964; art. 352
W.I.B. 1992.)
2° Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) be-

paalt dat de memorie van antwoord van
de verweerder in cassatie moet worden af
gegeven ter griffie van het Hof van Cassatie; aan die wetsbepaling wordt niet voldaan wanneer de verweerder in cassatie
zijn memorie van antwoord niet op de
griffie afgeeft, maar over de post toezendt
(2). (Art. 389, eerste lid, W.I.B. 1992.)
3° en 4° Wanneer verweerder tegen een

cassatieberoep inzake directe belastingen een middel van niet-ontvankelijkheid
opwerpt, kan eiser tegen dat middel van
niet-ontvankelijkheid een memorie van
wederantwoord indienen (3). (Art. 139,
eerste lid, in fine, W.I.B. 1992.) (lmpliciet.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCrEN
T. MOSKOVIC)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0089.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 44, 256 en 257 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 64) en, voor zoveel nodig, van de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek (afgekort B.W.),
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat "(verweerder) van
ambtswege werd belast wegens nietaangifte in de personenbelasting voor de
(1) Cass., 5 maart 1981, A.R. nr. F.553.F (A. C.,
1980-81, nr. 394); 12 dec. 1996, A.R. nr.
F.96.0019.F (ibid., 1996, nr. 505); raadpl. Cass.,
31 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 243).
(2) Raadpl. Cass., 5 sept. 1996, A.R. nr.
F.96.0003.F (A. C., 1996, nr. 284); 2jan. 1997,A.R.
nr. F.96.0062.F, supra, nr. 2.
(3) Cas., 21 mei 1968 (A. C., 1968, 1160), raadpl.
C. CARDYN, H. DEPRET en M. LoocKX, Procedure
fiscale contentieuse, 3e uitg., II, Brussel, 1992, nr.
316.
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twee betrokken aanslagjaren" (welke procedure door verweerder niet wordt betwist)
en dat "de administratie de litigieuze aanslagen (heeft vastgesteld) op grond van de
B.T.W.-aangiften; dat de administratie aldus het belastbaar inkomen heeft bepaald
door de in die aangiften gemelde aankopen en algemene kosten af te trekken van
de bij de B.T.W. aangegeven ontvangsten",
beslist dat "de aanslagen voor de aanslagjaren 1986 en 1987 willekeurig zijn omdat daarbij enkel rekening gehouden is met
de bedrijfslasten die rechtstreeks verband
houden met de B.T.W., ofschoon de
belastingambtenaar, bij de opmaak van de
kennisgeving van de aanslag van ambtswege, moest weten dat (verweerder) andere lasten had die verband hielden met
zijn beroep, namelijk de huurlasten, de financiele lasten, de afschrijvingen, enz ... ",
dat "de administratie, door een louter negatief standpunt in te nemen, artikel 44
W.I.B. 64 schendt en de aanslagen (dus)
nietig zijn omdat ze op willekeurige wijze
zijn vastgesteld",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 256
W.I.B. 64 bepaalt dat, bij niet-aangifte, zoals te dezen, de administratie de belasting van ambtswege kan vestigen op grond
van het vermoedelijke bedrag der belastbare inkomsten, zoals dat blijkt uit de gegevens waarover zij beschikt; hoewel artikel 257, W.I.B. 64 bepaalt dat de
belastingplichtige in dat geval het bewijs
van hetjuiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten en van de overige te zijnen aanzien in aanmerking te nemen gegevens
moet leveren, (het HoD nochtans beslist
heeft dat de belastingplichtige tevens het
recht had om de vernietiging van de aanslag te eisen, mits hij het bewijs leverde dat
de vaststelling van de belastbare grandslag door de administratie willekeurig is
omdat de administratie ofwel een
rechtsdwaling heeft begaan ofwel zich op
onjuiste feiten gebaseerd heeft of nog uit de
door haar aangevoerde feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid; de omstandigheid evenwel dat een gegeven, waarvan de administratie geen
kennis droeg op het ogenblik van de aanslag (zoals te dezen, de overige lasten in
verband met de beroepswerkzaamheid van
(verweerder) : huurlasten, financiele lasten, afschrijvingen, enz ... ) niet in aanmerking kon worden genomen de van ambtswege regelmatig vastgestelde aanslag
daarom niet onregelmatig en willekeurig
maakt; het hofvan beroep te dezen de administratie niet verwijt dat ze de belastbare inkomsten heeft bepaald op grond van
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vermoedens zoals ze gedaan heeft (ontvangsten en lasten), maar wel dat zij geen
andere bedrijfslasten dan die welke rechtstreeks met de B. T. W. verband houden in
aanmerking genomen heeft, ofschoon de administratie wegens het feit dat de belastingplichtige geen aangifte of bijlagen heeft
ingediend, aan de hand van de stukken van
het dossier waarover de administratie beschikte, geen andere bedrijflasten kon vermoeden zonder te steunen op onjuiste gegevens, waardoor de aanslag willekeurig
zou geworden zijn; het hof (van beroep) bijgevolg, nu het beslist dat de aanslagen willekeurig zijn op grond dat de administratie ten tijde van de vaststelling van de
aanslag geen rekening heeft gehouden met
gegevens waarvan ze op dat ogenblik geen
weet had, de artikelen 256, 257, W.I.B. 64
en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1349
en 1353 B.W. schendt);

tweede onderdeel, de belastingplichtige,
wanneer hij, zoals te de zen, in zijn verzoekschrift van hoger beroep aan de administratie verwijt dat ze bij de vaststelling van de aanslag van ambtswege, aileen
rekening heeft gehouden met "de lasten die
aftrek van de BTW mogelijk maken, wel
wetende dat (. .. ) die lasten noch de huurlasten, noch de financiele lasten, noch de afschrijvingen omvatten", ingeval hij het bedrag van de werkelijke belastbare
inkomsten dat door de administratie op
grond van vermoedens was vastgesteld
krachtens artikel 256 W.I.B. 1964, wil verminderen en tevens wil voldoen aan de verplichting krachtens artikel 256 W.I.B. 64,
het bewijs moet leveren van het juiste bedrag van de desbetreffende uitgaven, die tijdens de betrokken aanslagjaren werkelijk zijn gedaan; het hofvan beroep, nu het
verklaart dat de belastingambtenaar moest
weten dat verweerder andere lasten had en
dat "de administratie, door een louter negatief standpunt in te nemen, artikel 44,
W.I.B. 64 heeft geschonden en dat de aanslagen dus nietig zijn omdat ze op willekeurige wijze zijn vastgesteld", de wettelijke bewijslast omkeert, wat in strijd is niet
aileen met artikel44, W.I.B. 64 volgens hetwelk de belastingplichtige zelf (en niet de
administratie) het bestaan en het bedrag
moet bewijzen van de uitgaven of bedrijfslasten die hij tijdens het belastbare
tijdperk gedaan of gedragen heeft om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, maar ook met artikel257, W.I.B.
64 volgens hetwelk de belastingplichtige,
wanneer hij regelmatig van ambtswege
wordt belast, het bewijs moet leveren van
het juiste bedrag van zijn inkomsten en,
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wanneer het bedrag van de brutoinkomsten niet wordt betwist, het bewijs
moet leveren van zijn werkelijk gedane
uitgaven (schending van de artikelen 44 en
257, W.I.B. 64):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder van ambtswege is
belast voor de litigieuze aanslagjaren;
Overwegende dat de belastingplichtige die van ambtswege is aangeslagen, het recht heeft de aanslag te doen
nietig verklaren, indien hij bewijst dat
de belastbare grondslag door de administratie willekeurig is vastgesteld,
omdat zij een rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te
verantwoorden gevolgtrekkingen heeft
afgeleid;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "de aanslagen (. .. ) willekeurig zijn,
omdat enkel rekening is gehouden met
de bedrijfslasten die rechtstreeks verband houden met de B.T.W., ofschoon
de belastingambtenaar, bij de opmaak
van de kennisgeving van de aanslag
van ambtswege, moest weten dat (verweerder) nog andere las ten had die
verband hielden met zijn beroepswerkzaamheid, zoals huurlasten, financiele lasten, afschrijvingen, enz ... ";
Dat het arrest door die vermeldingen de beslissing dat de aanslagen willekeurig waren, niet naar recht verantwoordt en de artikelen 256 en 257
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord die
immers niet ter griffie is neergelegd
maar over de post werd toegezonden in
strijd met het bepaalde in artikel 389
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; 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
van zijn memorie van antwoord en
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laat de uitspraak over de overige kosten over aan de feitenrechter; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
13 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. L. Vanheeswijck, Brussel, voor de verweerder.
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1o ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) BEGRIP -ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN
VAN HET WERK- SCHADE- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GESCHIL - WERKGEVER FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN- GETROFFENE.

2° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERINGEENHEID VAN VERZEKERING- BEGINSELUITZONDERING BEDIENDEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST- ARBEIDERSGEEN VERZEKERING - GEVOLG - FONDS
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN.

3° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - ARBEIDSONGEVAL- WERKGEVER- VERZEKERAAR VAN DE PROFESSIONELE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
VERZEKERINGSMAKELAAR VAN DE WERKGE·
VER- FONDS VOORARBEIDSONGEVALLENGESCHIL- VERGOEDINGEN- RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING.
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VERZEKERINGSMAKELAAR VAN DE WERKGEVER- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLENGESCHIL- VERGOEDINGEN- RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING.

1 o De beslissing waarbij de verwijzende

rechter voor de getroffene van een ongeval op de weg naar en van het werk een
andere graad van blijvende arbeidsongeschiktheid zou vaststellen dan de graad
die is vastgesteld in het arrest waartegen de werkgever cassatieberoep heeft ingesteld, en waarbij, bijgevolg, de werkgever zou worden veroordeeld om aan het
Fonds voor Arbeidsongevallen bedragen terug te betalen die niet met de door
dat fonds gedane uitkeringen overeenstemmen of waarbij hij van alle veroordelingen zou worden ontslagen, zou de gezamenlijke tenuitvoerlegging van het
bestreden arrest, waarbij dat fonds wordt
veroordeeld om aan de getroffene van het
ongeval naar en van het werk vergoedingen te betalen, die zijn berekend op grand
van de in dat arrest vastgestelde graad,
materieel niet onmogelijk maken (1).
(Artt. 31 en 1084 Ger.W.)

2° Wanneer de werkgever het risico voor arbeidsongevallen laat verzekeren voor alle
bedienden van zijn onderneming, maar
niet voor alle werklieden, dan is laatstgenoemde personeelscategorie niet verzekerd; in dat geval moet het Fonds voor
Arbeidsongevallen de wettelijk bepaalde
vergoeding betalen aan de werklieden die
door een arbeidsongeval zijn getroffen (2).
(Artt. 49, 50 en 58, § 1, 3°, Arbeidsongevallenwet.)
3°, 4° en 5° Art. 68 Arbeidsongevallenwet
naar luid waarvan de kosten van alle
vorderingen gesteund op deze wet ten
laste van de verzekeraar vallen, behalve
wanneer de eis roekeloos en tergend is, is
niet van toepassing op de geschillen tussen de werkgever of de verzekeraar van de

4 ° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)- ARBEIDSONGEVAL- WERKGEVER- VERZEKERAAR VAN DE PROFESSIONELE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERZEKERINGSMAKELAAR
VAN DE WERKGEVER- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN- GESCHIL- VERGOEDINGEN.
RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING.

5° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSPLEGING
-KOSTEN- WERKGEVER- VERZEKERAAR
VAN DE PROFESSIONELE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE

(1) Raadpl. noot 4, infra.
(2) Raadpl. Cass., 2 juni 1997, A.R. nr.
S.94.0006.N, S.94.0142.N en S.95.0045.N, supra, nr. 251; Verslag aan de Koning voorafgaand
aan het K.B. nr. 18 van 6 dec. 1978 tot wijziging en aanvulling van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, Pasin., 1978, p. 2179 e.v.,
inz. p. 2180; J.M. BoLLE, Les accidents du travail. Loi et arretes d'application. Textes et commenta ires, Luik, 1990, p. 302 tot 304; C. JAS·
SOGNE e. a., Traite pratique de droit commercial,
I, Brussel, 1990, nr. 202; raadpl. oak noot 4,
infra.
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professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar
van de werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen betreffende de door het
Fonds ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van de vergoedingen (3). (Art.
68 Arbeidsongevallenwet; artt. 1017 en
1111 Ger.W.)
(YOUNG WOMENS'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF
BELGIUM V.Z.W. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN E.A.; SOBEGAS C.V. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nrs. C.95.0096.F en S.96.0048.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1994 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen met A.R. nrs. S.95.0096.F en
S.96.0048.F gericht zijn tegen hetzelfde arrest; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van de v.z.w.
Young Womens's Christian Association of Belgium :
Over het door het openbaar ministerie ambtshalve tegen de voorziening opgeworpen middel van nietontvankelijkheid, waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek kennis werd gegeven en dat hieruit is afgeleid dat in
geval van onsplitsbaar geschil de voorziening ger~cht moet zijn tegen allen
die bij de bestreden beslissing partij
waren en wier belang tegengesteld is
aan dat van eiser :
Overwegende dat het arbeidshof het
Fonds voor Arbeidsongevallen veroordeelt om aan Marie-Claude Laurencis, die op de weg naar en van het
werk getroffen werd door een ongeval terwijl zij in dienst was van eiseres, de wettelijke vergoedingen te betalen, berekend op grand van een
graad van blijvende arbeidsongeschikt(3) Raadpl. Cass., 14 dec. 1987, A.R. nr. 5828
(A.C., 1987-88, nr. 228).
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heid van 64 pet.; dat het eiseres veroordeelt om de bedragen die het Fonds
aan Marie-Claude Laurencis zal betalen ter uitvoering van haar veroordeling, aan dat Fonds terug te betalen; dat het hof de B.V.B.A. Van
Goethem en Moedbeck veroordeelt om
eiseres te vrijwaren tegen de tegen
haar uitgesproken veroordelingen; dat
het hof beslist dat het bestreden arrest bindend is voor en tegenwerpelijk is aan Paul Van Goethem en Marcel Moedbeck;
Overwegende dat eiseres in haar
verzoekschrift verklaart cassatieberoep
in te stellen tegen het Fonds voor Arbeidsongevallen, alsook tegen de
B.V.B.A. Van Goethem en Moedbeck,
Marcel Moedbeck en Paul Van
Goethem, daar die partijen bovendien en minstens opgeroepen zijn tot
bindendverklaring van het arrest; dat
zij Marie-Claude Laurencis niet in de
zaak heeft betrokken;
Overwegende dat, volgens artikel31
van het Gerechtelijk Wetboek, het geschil enkel onsplitsbaar is in de zin
van artikel 1084 van dat Wetboek,
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft,
materieel onmogelijk zou zijn;
Overwegende dat, indien de rechter naar wie de zaak wordt verwezen voor Marie-Claude Laurencis een
andere graad van blijvende arbeidsongeschiktheid zou vaststellen dan de
in het bestreden arrest vastgestelde
graad en bijgevolg eiseres zou veroordelen om aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. bedragen terug te betalen die niet met de door dat fonds
gedane uitkeringen overeenstemmen,
of haar van alle veroordelingen zou
ontslaan, de gezamenlijke tenuitvoerlegging van het bestreden arrest waarbij het Fonds veroordeeld wordt om
aan Marie-Claude Laurencis vergoedingen te betalen, berekend op grand
van de in dat arrest vastgestelde graad
van arbeidsongeschiktheid daardoor
niet materieel onmogelijk zou worden;
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Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
II. Op de voorziening van de cooperatieve vennootschap Sobegas :
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 6, § 3, 49, inzonderheid tweede en
derde lid, (v66r de wijziging van die bepaling bij de wet van 30 december 1992 en,
voor zoveel nodig, schending van artikel49,
zevende en achtste lid, gewijzigd bij de wet
van 30 december 1992), 50 en 58, § 1, 3",
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971,
doordat het arrest vaststelt dat de vierde
verweerster ten behoeve van de tweede verweerster een arbeidsongevallenpolis had afgesloten voor de volgende categorieen van
werknemers : bedienden met een zittend
beroep, vakantiemonitors, vast leidinggevend personeel, en dat zij derhalve weigerde de vergoeding ten laste te nemen van
het ongeval dat de derde verweerster was
overkomen op grond dat zij, in haar hoedanigheid van arbeidster, niet door die polis gedekt was; dat het arrest het derdenverzet van eiseres tegen het beroepen
vonnis ontvankelijk verklaart; dat het vervolgens beslist dat eiseres tevergeefs de
stelling staande houdt dat de vierde verweerster aansprakelijk is voor de nietverzekering die ten grondslag ligt aan dit
geschil en derhalve het derdenverzet van
eiseres niet gegrond verklaart en de kosten te haren laste laat; dat het daartoe de
volgende gronden aanvoert: "de eerste
rechters hebben dienaangaande eraan herinnerd dat luidens artikel 49 van de wet
van 10 april1971, de werkgever verplicht
is een arbeidsongevallenverzekering aan te
gaan bij een verzekeringsmaatschappij (. .. ).
De verzekeraar dekt alle bij de artikelen 7
en 8 vastgestelde risico's voor alle werknemers in dienst van een werkgever en
voor alle werkzaamheden waarvoor zij door
die werkgever zijn tewerkgesteld. De werkgever behoudt echter de mogelijkheid om
alle werklieden ofbedienden van zijn ondememing of een exploitatiezetel ervan (. .. )
te verzekeren bij afzonderlijke verzekeraars ; dat het verslag aan de Koning, dat
voorafgaat aan het koninklijk besluit nr. 18
van 6 december 1978 waarvan het eerste
artikel het tweede en derde lid van artikel 49 wijzigt (B.S. 23 januari 1979) het beginsel van de eenheid van de verzekering
bevestigt, maar eraan toevoegt dat de werkgever de vrijheid behoudt een afzonder-
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lijke verzekeraar te kiezen voor de bedienden en voor de werklieden in de mate dat
zijn personeel en alle bestaande risico's gedekt zijn door de verzekering; de verplichting om alle werknemers te verzekeren tegen alle risico's, uitsluitend op de
werkgever rust; ae verzekeraar immers niet
bevoegd is om na te gaan of de werkgever werknemers van een andere categorie dan die waarvoor de verzekering is aangevraagd tewerkstelt en evenmin kan
nagaan of een andere verzekeraar die andere werknemers verzekert; dat (de tweede)
verweerster niet is verzekerd wat (de derde
verweerster) betreft, zodat het aan de (eerste verweerder) staat de wettelijke uitkeringen te doen",
terwijl artikel49, tweede lid (thans zevende lid) van de wet van 10 april1971 het
beginsel van de eenheid van de verzekering bevestigt, nu het de verzekeraar verplicht "alle bij de artikelen 7 en 8 vastgestelde risico's te dekken voor alle
werknemers in dienst van een werkgever
en voor alle werkzaamheden waarvoor zij
door die werkgever zijn tewerkgesteld"; de
werkgever echter krachtens het derde lid
(thans het achtste lid) van voornoemd artikel 49 de vrijheid behoudt om een afzonderlijke verzekeraar te kiezen voor de bedienden en voor de werklieden alsook voor
de onderscheiden exploitatiezetels van zijn
onderneming; die mogelijkheid evenwel
geen afbreuk mag doen aan het hogere beginsel van de eenheid van de verzekering;
de bedienden en de werklieden bijgevolg
slechts bij afzonderlijke verzekeraars mogen worden verzekerd in de mate dat alle
categorieen van het personeel en alle bestaande risico's door de verzekering gedekt zijn; wanneer de werkgever niet regelmatig gebruik heeft gemaakt van de
hem bij artikel 49, derde lid, geboden mogelijkheid en slechts een enkele categorie
van zijn personeel heeft verzekerd, uit het
beginsel van de eenheid van verzekeraar
volgt dat het voordeel van de verzekering
die is aangegaan ten behoeve van de gedekte categorie van werknemers ook geldt
voor de andere, door de werkgever tewerkgestelde categorieen van werknemers die
niet door een afzonderlijke verzekering gedekt zijn; dat geval immers niet is bepaald
in artikel 50 van de wet van 10 april1971
volgens hetwelk de werkgever ambtshalve
aangesloten is bij de eerste verweerder,
aangezien de werkgever wel een verzekering heeft afgesloten, maar deze ontoereikend is en slechts een gedeelte van zijn personeel dekt; het arrest, nu het te dezen
vaststelt dat de door de tweede verweerster
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bij de vierde verweerster afgesloten verzekeringspolis slechts het bediendenpersoneel
dekte, en nu vaststaat dat het werkliedenpersoneel van de tweede verweerster bovendien door geen enkele andere verzekering gedekt was, derhalve overeenkomstig
het beginsel van de eenheid van de verzekering de vierde verweerster moest veroordelen tot schadeloosstelling van de derde
verweerster, die als arbeidster tewerkgesteld was bij de tweede verweerster, en niet
wettig de eerste verweerder kon veroordelen om aan de derde verweerster wettelijke vergoedingen, zoals in het beroepen
vonnis gepreciseerd, te betalen op grand dat
de tweede verweerster een verzekering had
afgesloten bij de vierde verweerster, en bijgevolg het derdenverzet van eiseres niet
wettig ongegrond kon verklaren en de kosten te haren laste kon laten (schending van
de artikelen 6, § 3, 49, inzonderheid tweede
en derde lid (v66r de wijziging van die bepaling bij de wet van 30 december 1992 en,
voor zoveel nodig, van artikel49, zevende
en achtste lid,.gewijzigd bij de wet van 30
december 1992), 50 en 58, § 1, 3" van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) :
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat de derde verweerster,
Marie-Claude Laurencis, in haar hoedanigheid van arbeidster in dienst was
van de tweede verweerster Y.W.C.A.2. dat haar op 17 juli 1983 een ongeval op de weg naar en van het werk
overkwam - 3. dat de tweede verweerster een arbeidsongevallenverzekering, maar enkel voor het
bediendenpersoneel, had aangegaan bij
de naamloze vennootschap De Bij-De
Vrede, in wier rechten en verplichtingen de vierde verweerster, de naamloze vennootschap Axa Belgium, getreden is;
Overwegende dat luidens artikel49,
tweede en derde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het van toepassing was ten tijde
van de feiten, "de verzekeraar alle bij
de artikelen 7 en 8 vastgestelde risico's
dekt voor alle werknemers in dienst
van een werkgever en voor alle werkzaamheden waarvoor zij door die
werkgever zijn tewerkgesteld. De
werkgever behoudt echter de mogelijkheid om alle werklieden of bedienden van zijn onderneming of een
exploitatiezetel ervan, of al het
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huispersoneel in zijn dienst te
verzekeren bij afzonderlijke verzekeraars";
Overwegende dat, wanneer de werkgever het risico voor arbeidsongevallen laat verzekeren voor alle bedienden van zijn onderneming, maar niet
voor alle werklieden, laatstgenoemde
personeelscategorie niet verzekerd is;
Dat het arrest het Fonds voor Arbeidsongevallen wettig veroordeelt tot
betaling van de aan de getroffene van
het ongeval verschuldigde wettelijke
vergoedingen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, voegt de zaken met
AR nrs. S.95.0096.F en S.96.0048.F;
vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, om uitspraak te doen over
de tegen de V.Z.W. Y.W.C.A. ingestelde
vordering, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van Marie-Claude
Laurencis vaststelt op 64 pet., het
derdenverzet van de C.V. Sobegas niet
gegrond verklaart 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 aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
13 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (4) van de
(4) Het O.M. concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging en tot verwerping voor het overige. Het
was met name van mening dat het ambtshalve
tegen het cassatieberoep van de v.z.w. "Y.W.C.A.
of Belgium" opgeworpen middel van nietontvankelijkheid gegrond was (raadpl. art. 60,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet; vgl. Cass., 7
april1983, A.R. nr. 6673, A. C., 1982-83, nr. 423,
met concl. mevr. Liekendael, toen adv.-gen., in
Bull. en Pas., 1983, nr. 424; 22 feb. 1988, A.R. nr.
6026,A.C.. , 1987-88, nr. 380; 5 nov.1990,A.R. nr.
8727, ibid., 1990-91, nr. 124). Op het cassatieberoep van de C.V. "Sobegas" was het O.M. onder meer van oordeel dat het gepubliceerde eer-
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h. Leclerq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps, Simont en B-utzler.

Nr. 400

(BURNY T. INSTITUT D'ENSEIGNEMENT
NOTRE-DAME V.Z.W.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0145.F)
Nr. 400

3e KAMER- 13 oktober 1997

1o NIEUWE VORDERING- BURGERLIJKE
ZAKEN - VORDERING - UITBREIDING GRONDSLAG- DAGVAARDING -AANGEVOERD
FElT- BEGRIP- ONDERWIJS - VOLTIJDSE
OPDRACHT.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGEMEEN- OVEREENKOMST- OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN- EENZIJDIGE WIJZIGING.

3° OVEREENKOMST-

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

1o De vordering die voor de arbeidsrecht-

bank aanhangig is en die door een leerkracht van het vrij gesubsidieerd onderwijs is ingesteld tegen zijn werkgever, kan
worden uitgebreid indien de nieuwe, op
tegenspraak genomen conclusie van eiser berust op een in de dagvaarding aanc
gevoerd feit, te dezen, het bestaan van een
voltijdse onderwijsopdracht. (Art. 807
Ger.W.)

2° en 3° Oak 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.; art. 20, 1 o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
ste middel faalde naar recht. Dat is oak de
beslissing van onderhavig arrest van het Hof.
l.v.m. dat probleem merkte het O.M. onder meer
op dat de oplossing strookte met de regel dat overeenkomsten de partijen strekken tot wet, die een
grondregel is van het contractenrecht.
(1) Cass., 23 juni 1997, A.R. nr. S.96.0047.F, su-

pra, nr. 294.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel :

schending van de artikelen 807, 808 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de bij conclusie van 17
juni 1987 ingestelde tussenvordering van
eiseres op de volgende gronden niet ontvankelijk verklaart : "(. .. ) hoewel eiseres in
de oorspronkelijke vordering aan de oorspronkelijke verweerder verweet dat hij
haar voor het schooljaar 1981-1982 niet tot
klassendirecteur had benoemd, zij hem in
haar latere, bij conclusie ingestelde tussenvordering verwijt dat hij haar vanaf september 1982 een lesuur als bijbetrekking
heeft ontnomen; (. .. ) dat het om onderscheiden vorderingen gaat waarvan de tweede
niet berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien de dagvaarding enkel gewag maakte
van het verlies van de 'functie van klastitularis"',
terwijl, ...
tweede onderdeel, luidens artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek, "een vordering
die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid (...)worden, indien de nieuwe op tegenspraak genomen conclusies, berusten op
een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd ... "; de reden waarom een vordering regelmatig in de loop van een geding
kan worden uitgebreid onder meer is dat
degene die ze instelt een toestand die zich
heeft voorgedaan na de inleiding van dat
geding, niet had voorzien; de ontvankelijkheid van de vordering dus niet afhankelijk is van het feit dat de gebeurtenis die de
uitbreiding van de vordering rechtvaardigt, kon worden voorzien; het voldoende is
dat de conclusie waarin die tussenvordering
vervat is, gegrond is op een feit of akte in
de dagvaarding aangevoerd; hoewel het
"feit" alleen dat een arbeidsovereenkomst
bestaat, zoals in een gedinginleidende dagvaarding wordt vermeld, niet tot gevolg kan
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hebben dat aile tussenvorderingen die zouden berusten op de uitvoering, de schorsing of de beeindiging van die overeenkomst ontvankelijk zouden worden, de
omstandigheid dat in die dagvaarding gewag gemaakt wordt van een welbepaalde
wijze van uitvoering van de overeenkomst
en/of van een welbepaalde, door de oorspronkelijke eiser bekritiseerde akte, de uitbreiding van de oorspronkelijke vordering bij wege van een op tegenspraak
genomen conclusie ontvankelijk maakt, ook
al berust die uitbreiding op gegevens die op
het tijdstip waarop de oorspronkelijke vordering was ingesteld, niet te voorzien waren; eiseres in de op 4 augustus 1981 betekende dagvaarding de volgende gegevens
aanvoerde : "zij is op 1 september 1954 in
dienst genomen als lerares economische wetenschappen; in dat ambt werd zij vastbenoemd voor een voltijdse opdracht; zij onderwees niet aileen de specifieke vakken
van haar diploma, maar is daarnaast ook
altijd klastitularis geweest van het laatste jaar; door de ... - thans bekritiseerde
- eenzijdige beslissing heeft de directeur van (verweerder) ... gezagshalve en
zonder waarschuwing die functie van klastitularis aan (eiseres) ontnomen en aldus
die opdracht op wiilekeurige wijze met een
uur verminderd; die maatregel komt neer
op een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden ... en een vermindering van de
arbeidstijd, wat de rechtspraak omschrijft
als verlies van aanzien : met beeindiging
gelijkstaande feiten"; (. .. ) de gedinginleidende akte aldus niet aileen gewag
maakte van het bestaan van een arbeidsovereenkomst maar ook van het "feit" dat
eiseres benoemd was "voor een voltijdse opdracht" en "de akte" die bestond in de eenzijdige ontheffing van de functie van klastitularis "waardoor die opdracht op
willekeurige wijze met sen uur werd verminderd", welke akte - volgens eiseres "een eenzijdige en willekeurige wijziging
van de arbeidsvoorwaarden en een vermindering van de arbeidstijd inhoudt ... ";
eiseres overigens in haar op 14 juni 1987 op
tegenspraak genomen en neergelegde conclusie een tussenvordering heeft ingesteld
tot terugbetaling van een bedrag van
334.126 frank als vergoeding van de bijkomende schade die verweerder door de afschaffing van een lesuur heeft veroorzaakt;
zoals in het eerste onderdeel is aangegeven, de oorzaak van die vordering bestond
in het feit dat hoewel eiseres een voltijdse
opdracht had "d.w.z. 19 uur per week", haar
ambt tot 18 uur per week was teruggebracht, zodat haar ambt bij de E.T.V.B.
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maar een "aanvulling van haar werk bij het
I.N.D. meer was" en derhalve niet meer
bezoldigd werd; de tussenvordering dus berustte op een feit - het bestaan van een
voltijdse opdracht -, welk feit in de dagvaarding is aangevoerd, en op de gevolgen van het verlies van een voltijdse opdracht bij verweerder; het arrest, nu het
beslist dat de dagvaarding "uitsluitend gewag maakt van het verlies van de functie
van klastitularis", terwijl zij ook het bestaan van een voltijdse onderwijsopdracht
aanvoerde, de bewijskracht van die dagvaarding miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en het, in elk geval, artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek schendt,
nu het beslist dat de tussenvordering van
eiseres niet berust op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd "in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek", en
derhalve niet ontvankelijk is;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan
worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten
op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd, zelfs indien hun omschrijving verschillend is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat eiseres, tot staving van haar
vordering tot vergoeding van de materiele schade ten gevolge van de ontheffing van haar functie van klastitularis en de daaruit voortvloeiende
beperking van haar opdracht, in de
gedinginleidende dagvaarding aanvoerde dat ze in haar ambt bij verweerder aangeworven en vastbenoemd
was "voor een voltijdse opdracht";
Dat eiseres bij een voor de eerste
rechter op tegenspraak genomen conclusie, een tussenvordering heeft ingesteld tot vergoeding van de schade
ten gevolge van ''het verlies van een
uur bijbetrekking", aangezien dat uur
voor de berekening van de bezoldiging van eiseres, werd beschouwd als
een aanvulling op het lesrooster van
de voornoemde voltijdse opdracht";
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Dat het arrest, nu het beslist dat die
vordering niet berustte op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd, in
de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, die bepaling schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 2·, van het Gerechtelijk Wetboek, 149 van de Grondwet, 20,
1·,van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, 1134, 1142,
1146 tot 1148 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek;
doordat het arrest, uitspraak doende over
de gedinginleidende vordering - namelijk de vordering tot schadevergoeding wegens de ontheffing van haar functie van
klastitularis - beslist dat die ontheffing die volgens het arrest een "fiater" was geen inbreuk is op een "statutaire bepaling", dit is een inbreuk op de bepalingen
van de "op 11 april 1968 gesloten organieke overeenkomst betreffende het
stabiliteitsstatuut en het disciplinair statuut van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs"; dat het vervolgens beslist dat : " ... hoewel er ontegensprekelijk
sprake is van een eenzijdige wijziging van
het door (eiseres) uitgeoefende ambt, dan
toch moet worden toegegeven dat die wijziging geenszins een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst op substantii:ile
wijze aantast en die ontheffing dus niet als
een met beeindiging gelijkstaande akte kan
worden beschouwd; ... de uitoefening van de
functie van klastitularis slechts een gegeven is dat komt bij de wezenlijke bestanddelen van de overeenkomst, namelijk de
functie, de bezoldiging, de arbeidsplaats, die
geenszins werderr gewijzigd door de bestreden beslissing; zelfs de ontvangen bezoldiging niet werd gewijzigd, aangezien de
functie van klastitularis tot dan volledig
gratis werd uitgeoefend; ... dat, anderzijds, eiseres weliswaar haar vordering
eveneens grondt op de bewoordingen van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
lang uitweidt over de vermeende schade,
maar zij volgens het hof (van beroep)
tekortkomt aan haar verplichting om het
concrete bestaan van een objectieve fout in
de zin van artikel1382 van het voornoemde
wetboek te bewijzen; ... hoewel het gemakkelijk te begrijpen valt dat een leerkracht
die twintig jaar lang gratis de functie van
klastitularis heeft vervuld, op het
ogenblik dat die functie eindelijk officieel

Nr. 400

erkend en betaald werd, kon verwachten
dat zij, gelet op haar ervaring, als eerste
daarvoor in aanmerking zou komen, de verplichting voor de tot beslissing bevoegde
persoon om daarmee eventueel rekening te
houden, evenwel van morele aard is en
vreemd is aan het positief recht; de oorspronkelijke hoofdvordering bijgevolg, in zoverre ze gegrond was op een schending van
de statutaire bepalingen van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, elke grondslag miste",

terwijl, eerste onderdeel, eiseres nooit had
betoogd dat de ontheffing van haar functie van klastitularis een "met beeindiging
gelijkstaande akte" was die derhalve de
ontbinding van haar overeenkomst tot gevolg moest hebben; zij integendeel na de
mogelijkheid te hebben geopperd dat de
houding van verweerder gelijkstond met
beeindiging van de overeenkomst, in de
gedinginleidende dagvaarding uitdrukkelijk die mogelijkheid had uitgesloten : "... de
leeftijdspiramide te dezen aantoont dat
vaststaat dat het aantal betrekkingen in
het onderwijs zo snel afneemt dat het verlies van iedere betrekking onmiddellijke gevolgen heeft die thans haast onherroepelijk en onomkeerbaar zijn geworden; ...
(eiseres) dus, gelet op die omstandigheden, die (verweerder) heel goed kende, logischerwijs niet het risico kan lopen dat
haar arbeidsovereenkomst wordt beeindigd door de willekeurige maatregel die
(haar) treft, hoewel de feiten in werkelijkheid met beeindiging gelijkstaan wegens de
demografie en ook wegens het feit dat zij in
het vrij onderwijs in werkelijkheid maar
een werkgever heeft; ... zij zich aldus door
de vastgestelde gebeurtenissen ertoe genoodzaakt ziet om in de plaats schadevergoeding te vorderen voor de geleden
schade"; eiseres in haar aanvullende appelconclusie eveneens aanvoerde : "voorwerp
van de vordering. A. schade ten gevolge van
de eenzijdige en tergende ontheffing van de
functie van klastitularis van het laatste
jaar; de inrichtende macht zou dat feit uitsluitend willen beschouwen als een geschil over de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, terwijl die vordering
gegrond is op de schade ten gevolge van de
schending zowel van de artikelen 1146 tot
1148 als van artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, en, te dien einde, berust op de
overweging dat een van de partijen niet
eenzijdig de arbeidsvoorwaarden of de bestanddelen van de overeenkomst mag wijzigen en nog minder door een dergelijke
maatregel enige materiele of morele schade
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mag veroorzaken Ooo"; eiseres dus hoegenaamd niet beweerde dat verweerder, door
haar de functie van klastitularis te ontnemen, zijn overeenkomst onregelmatig had
beeindigd; het arrest dus, als het aldus
moet worden uitgelegd dat eiseres het bestaan van een met beeindiging gelijkstaande akte had aangevoerd, de bewijskracht van haar gedinginleidende
dagvaarding en van de door haar neergelegde conclusie miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, in elk geval, uitspraak
doet over een niet gevorderde zaak, welke
vordering overigens uitdrukkelijk was uitgesloten (schending van artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek) ;
tweede onderdeel, het arrest, hoewel het
vaststelt dat de ontheffing van de functie
van klastitularis "een eenzijdige wijziging van het ambt" is, niettemin beslist dat
eiseres het bestaan van een objectieve fout
niet bewijst, omdat die wijziging "geenszins een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst op substantiele wijze aantast";
het arrest derhalve de door eiseres ingestelde vordering tot herstel van de schade
die zij geleden heeft ten gevolge van de ontheffing van de functie van klastitularis verwerpt, welke vordering gegrond was op de
artikelen 1142, 1146 tot 1148 en subsidiair, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en
beslist dat de verplichting van verweerder "van morele aard is en niet gegrond is
op het positief recht", hoewel, luidens artikel20, r, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten "de
werkgever verplicht is : de werknemer te
doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomenooo"; de werkgever
dus, nu hij, zoals het arrest zegt, het uitgeoefende ambt eenzijdig wijzigt, tekortkomt aan zijn wettelijke verplichting en een
fout begaat, ook al is die wijziging niet substantieel en/of slaat zij op een bijbetrekking; luidens artikelll42 van het Burgerlijk Wetboek bovendien, "iedere verbintenis
om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in schadevergoedingo oo" ; luidens artikel1147 van het Burgerlijk Wetboek "de
schuldenaar wordt veroordeeld oootot het
betalen van schadevergoedingooo wegens niet
uitvoering van de verbintenis ooo"; het arrest, enerzijds, niet antwoordt op de vordering in zoverre zij gegrond was op de artikelen 1142 en 1146 tot 1148 van het
Burgerlijk Wetboek; het dus niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van
artikel 149 van de Grondwet);
anderzijds, de eenzijdige wijziging van de
arbeidsovereenkomst een schending
0 0 0

inhoudt van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 20, 1°, van de
wet van 3 juli 1978 luidens hetwelk "de
werkgever verplicht is de werknemer te
doen arbeiden op de wijze zoals is overeengekomen
ook al was die wijziging
weinig belangrijk of sloeg zij slechts op een
bijkomstig gegeven van de overeenkomst;
zij dus in ieder geval een "objectieve" fout
is op contractueel vlak; indien ervan zou
worden uitgegaan dat artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is
op de begane fout, ook het herstel van de
door die fout ontstane schade op grond van
dat artikel zou moeten geschieden; het arrest bijgevolg niet wettig kon beslissen dat
eiser de "objectieve" fout van verweerder
niet bewijst en dat haar hoofdvordering
derhalve elke grondslag mist "in zoverre zij
gegrond is op een schending van de statutaire bepalingen van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek" (schending van de artikelen 1134,
1142, 1146 tot 1148, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en 20, r, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten):
000

000",

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet beslist dat eiseres het bestaan van een
met beeindiging gelijkstaande akte
aanvoerde;
Dat het onderdeel op een verkeerde
lezing van het arrest berust, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres twintig jaar lang de
functie van klastitularis heeft uitgeoefend en dat verweerder haar in september 1980 die functie heeft ontnomen; dat het beslist dat die ontheffing
van de functie van klastitularis neerkomt op een eenzijdige wijziging van
het door eiseres uitgeoefende ambt;
Overwegende dat, krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
alle overeenkomsten die wettig zijn
aangegaan, degenen die ze hebben
aangegaan tot wet strekken; dat zij
niet kunnen herroepen worden
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dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend;

Nr. 401

Dat artikel 20, 1°, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de werkgever verplicht de
werknemer te doen arbeiden op de
wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen;

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR-

3e KAMER- 13 oktober 1997
GERLIJKE ZAKEN BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- VORDERING IN RECHTE- ONDERWERP- RECHTBANKEN- BEOORDELING.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR-

Dat uit die wetsbepalingen volgt dat
de werkgever, niet zonder tekort te komen aan zijn contractuele verplichtingen, de overeengekomen voorwaarden eenzijdig kan wijzigen of
herroepen, ook als die wijziging weinig belangrijk of slaat op een bijkomstig gegeven van de overeenkomst;
Dat het arrest, nu het daarover anders beslist, de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en 20, 1", van de
wet van 3 juli 1978 schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
uitspraak doet over het tegenberoep
betreffende het tergend of roekeloos
karakter van de hoofdvordering van eiseres; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
13 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer : de h. Parmentier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (2) van de
h. Leclercq, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps.
(2) Het O.M. besloot tot gedeeltelijke vernietiging en tot verwerping voor het overige. Het was
van oordeel dat het tweede middel feitelijke
grondslag miste.

GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL·
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE) - OPENBARE ORDE - RECHTBANKEN- AMBTSHALVE ONDERZOEK.

3° GEMEENTE- GEMEENTEBESTUUR- LID
- FOUT- AANSPRAKELIJKHEID BillTEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- STATUTAIR
BEAMBTE- SCHADE- VORDERING IN RECHTE
- RECHTBANKEN - BEVOEGDHEID -VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE)
ARBEIDSHOVEN EN
-RECHTBANKEN.

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE) ARBEIDSHOVEN EN
-RECHTBANKEN. GEMEENTE- GEMEENTEBESTUUR- LID- FOUT -AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTSTATUTAIR BEAMBTE- SCHADE- VORDERING IN RECHTE.

5o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE) ARBEIDSHOVEN EN
-RECHTBANKEN- GEMEENTE- GEMEENTEBESTUUR- LID - FOUT- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- STATUTAIR BEAMBTE- SCHADEVORDERING IN RECHTE.

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT STAAT. OVERHEID- GEMEENTE- GEMEENTEBESTUUR- LID- FOUT- STATUTAIR BEAMBTE- SCHADE- VORDERING IN RECHTERECHTBANKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE) ARBEIDSHOVEN EN
-RECHTBANKEN.

1 o De volstrekte bevoegdheid wordt be-

paald naar het onderwerp van de vordering en moet worden beoordeeld naar de
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vordering zoals zij door de eiser is voorgedragen (1). (Art. 9 Ger.W.)
2° De rechter moet ambtshalve zijn be-

voegdheid ratione materiae nagaan; de
openbare orde wordt aangetast door de
rechter die uitspraak doet over een zaak
die volgens de regels van de bevoegdheid ratione materiae buiten zijn bevoegdheid valt (2). (Art. 556 Ger.W.)
3o

4o

5o en 6° De arbeidshoven en

~rechtbanken zijn niet bevoegd om ken-

nis te nemen van een door een statutaire
beambte van een gemeente tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een {out van een lid van
het gemeentebestuur veroorzaakte schade
te herstellen. (Artt. 9, 556, 578 tot 583,
607 en 643 Ger.W.)
(GEMEENTE PONT-A-CELLES T. DOMINIQUE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0157.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juli 1995 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen (3);
Over het middel : schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
9,556,557,563,568,578,579,580,581,
582,583,602,607,639,640,643,807,870,
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 1, §
4 h van de wet van 10 juni 1952 betreff~nde de gezondheid en de veiligheid van
werknemers, alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaats,
doordat het Arbeidshof te Bergen, na in
zijn arrest van 2 april 1990 beslist te hebben dat de arbeidsgerechten wel degelijk
bevoegd waren om kennis te nemen van de
(1) Cass., 19 dec. 1985, A.R. nr. 7396 (A. C.,
1985-86, nr. 271), met concl. proc.-gen. Krings, in
Bull. en Pas., 1986, I, nr. 271; raadpl. Cass., 16
sept. 1948 (A. C., 1948, 420); 19 feb. 1987, A.R. nr.
7654 (ibid., 1986-87, nr. 362), met noot E.K.; 6
maart 1987, A.R. nr. 5671 (ibid., 1986-87, nr. 404);
A. FETIWEIS, Manuel de procedure civile, 2e uitg.,
Luik, 1987, nr. 84.
(2) Cass., 16 sept. 1948 (A C., 1948, 420); raapl.
Cass., 25 juni 1982, A.R. nr. 3448 (ibid., 198182, nr. 648).
(3) De voorziening werd ingediend op 27 september 1996.
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vordering van verweerster, zoals zij in de
gedinginleidende dagvaarding was omschreven en die met name strekte tot betaling va~ de krachtens de wet van 10 juni
1952 in geval van onregelmatig ontslag van
een beschermde werknemer verschuldigde
schadevergoeding, in het bestreden arrest van 13 juli 1995 beslist dat verweerster
statutair en niet contractueel verbonden
was en in voornoemd arrest vaststelt "dat
(verweerster) in haar aanvullende appEllconclusie beweert dat haar ontslag geen andere dan publieke (lees : politieke) redenen heeft; dat zij immers - nadat de
verkiezingen geleid hadden tot de val van
de meerderheid binnen de gemeenteraad in ongenade gevallen was in het wereldje
van het gemeentepersoneel; ... dat (verweerster) in dat opzicht haar oorspronkelijke vordering wijzigt, nu zij subsidiair
aanspraak maakt op vergoeding van een
schade die zij geleden heeft t.g.v. een fout
die zij overigens niet omschrijft", en in het
beschikkende gedeelte "de vordering, zoals zij in de appelconclusie (van
verweerster) is gewijzigd", "ontvankelijk" en
in beginsel gegrond verklaart en eiseres
veroordeelt om een provisionele schadevergoeding van een frank aan verweerster
te betalen, op grond dat "(eiseres) geen conclusie heeft genomen over de zaak zelf; dat
het dus niet aan het hof staat om het middel van niet-ontvankelijkheid op te werpen, aangezien artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek geen bepaling van openbare
orde is; ... dat (eiseres) geen enkel argument aanvoert, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het ontslag van 7 februari
1983 geen louter arbitraire bestuurshandeling is die een fout oplevert; ... dat
geen enkele feitelijke overweging aangevoerd - en a fortiori bewezen - wordt, die
(de beslissing) zou kunnen verantwoorden van een normaal oplettend en voorzichtig ambtenaar van de burgerlijke stand
om de betrokken ambtenaar aan wie aileen zou kunnen worden aangewreven dat
hij door zijn voorganger is benoemd, op
staande voet te ontslaan; dat het bestaan
van een schade, het oorzakelijk verband en
het bedrag van de gevorderde schadevergoeding evenmin worden betwist; ... dat uit
dat onderzoek volgt dat de gewijzigde vordering zowel ontvankelijk als in beginsel
gegrond is;

terwijl, eerste onderdeel, de rechter een
nieuwe vordering die voortvloeit uit een wijziging van het onderwerp van de oo~~pron
kelijke vordering, aileen ontvankehJk kan
verklaren en over de grond ervan uitspraak
kan doen, voor zover de aldus gewijzigde
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vordering tot zijn bevoegdheid ratione materiae behoort; nu de bevoegdheid van de
rechter ratione materiae de openbare orde
raakt, de rechter verplicht is ambtshalve na
te gaan of de nieuwe vordering, zoals ze
voor hem is omschreven, niet buiten de perken van zijn bijzondere bevoegdheid valt,
ook al heeft hij zich reeds bevoegd verklaard om kennis te nemen van de oorspronkelijke vordering; de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten op beperkende wijze
door de wet wordt bepaald; voornoemde gerechten bijgevolg geen kennis kunnen nemen van een geschil dat hun niet is toegewezen door de wet; zij aldus niet bevoegd
zijn om voor de geschillen inzake de arbeidsverhoudingen van de openbare ambtenaren, die onder statuut werken; noch de
artikelen 578 tot 583 van bet Gerechtelijk Wetboek, waarin de bijzondere bevoegdheid van de arbeidsrechtbank geregeld
wordt, noch artikel 607 van voornoemd
wetboek, waarin de bijzondere bevoegdheid van bet arbeidshof bepaald wordt,
noch enige bepaling van een bijzondere wet
de arbeidshoven en -rechtbanken bijgevolg bet recht verlenen om, in bet raam van
een statutaire verhouding, kennis te nemen van een tegen een openbaar bestuur
gerichte vordering, die strekt tot vergoeding van een door dat bestuur begane fout,
ongeacht of die fout een oneigenlijk misdrijfvormt dan wel uit de miskenning van
bet statuut voortvloeit; bet arrest, nu bet,
na te hebben beslist dat de partijen statutair met elkaar verbonden waren, vaststelt dat verweerster haar oorspronkelijke vordering wijzigt - welke vordering
strekt tot betaling van de schadevergoedingen, bedoeld in de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van werknemers, alsmede de salubriteit van bet werk en van de werkplaats en aanspraak maakt "op de vergoeding van
schade die zij heeft geleden wegens een
fout" van eiseres, bijgevolg ambtshalve had
moeten nagaan of die nieuwe vordering niet
buiten de bijzondere bevoegdheid ratione
materiae van bet arbeidshofviel en, na dat
onderzoek, had moeten besluiten dat bet
hofterzake onbevoegd was; bet arrest bijgevolg, nu bet de door verweerster gewijzigde vordering ontvankelijk en in beginsel gegrond verklaart en aldus impliciet
doch noodzakelijk bet hof bevoegd verklaart om kennis te nemen van die nieuwe
vordering, bet geheel van de in bet middel aangegeven wetsbepalingen schendt,
met uitzondering van de artikelen 1315 van
bet Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek:

Nr. 401

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arbeidshof, in
een eerste arrest van 2 april 1990,
vaststelt dat de vordering van verweerster ertoe strekte eiseres te doen
veroordelen met name tot betaling van
de schadevergoedingen bedoeld in artikel 1bis, § 7, van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van werknemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaats, en beslist dat de
arbeidsrechtbank bevoegd was om
kennis te nemen van een dergelijke
vordering;
Dat het arbeidshof in het bestreden arrest beslist dat verweerster een
statutaire gemeenteambtenaar was, en
een andere vordering, die strekte tot
vergoeding van de schade die zij geleden heeft ten gevolge van haar onrechtmatig ontslag door de ambtenaar van de burgerlijke stand van
eiseres, in beginsel gegrond heeft verklaard;
Overwegende dat de rechter zijn volstrekte bevoegdheid, die bepaald is
naar het voorwerp van de vordering
zoals het door eiser wordt omschreven, ambtshalve moet nagaan;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de arbeidsgerechten het recht
geeft om kennis te nemen van een
door een statutaire gemeenteambtenaar tegen de gemeente ingestelde vordering, die strekt tot vergoeding van
de door een fout van een lid van het
gemeentebestuur veroorzaakte schade;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Luik.
13 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Parmentier - Geli}k·
luidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Simont.
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3° en 4 o De bediende kan vrijwillig atstand doen van de hem bij art. 82, Arbeidsovereenkomstenwet geboden bescherming, nadat hem is kennis gegeven van
de opzegging (3). (Artt. 6 en 82 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(HONEYWELL EUROPE N.V: E.A. T. HINCK)

Nr. 402

ARREST

(vertaling)

3e KAMER - 13 oktober 1997

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

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALGEMEEN- WET-

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1996 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te
Luik;
Gelet op het arrest van het Hof van
18 april1994 (4):

TELIJKE BEPALING VAN DWINGEND RECHTBEGRIP - GEVOLGEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- AARD
VAN DE WET. IDEPASSINGSSFEER -AARD VAN
DE WET- WETTELIJKE BEPALING VAN DWINGEND RECHT- BEGRIP- GEVOLGEN.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST- AARD
VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER -AARD VAN
DE WET- OPZEGGING- BEDIENDE- WETTELIJKE BEPALING VAN DWINGEND RECHT.
GEVOLGEN- BESCHERMING -AFSTAND VAN
RECHT.

4o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- OPZEGGING- BEDIENDE- WETTELIJKE BEPALING VAN DWINGEND RECHT- GEVOLGEN
- BESCHERMING- AFSTAND VAN RECHT.

1o en 2° Een wettelijke bepaling van dwingend recht verhindert dat de toepasselijkheid van het recht dat uit die bepaling voortvloeit, kan worden uitgesloten
zolang die bepaling dwingend blijft voor
de begunstigde ervan (1), maar, zodra zij
voor die begunstigde niet meer dwingend is, is een dergelijke bepaling alleen nag een bepaling van aanvullend
recht; voornoemde regel is toepasselijk op
de arbeidsovereenkomsten (2). (Art. 6
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(1) Cass., 16 nov. 1990;A.R. nr. 6995 (A.C.,
1990-91, nr. 154).
(2) Vgl. Cass., 5 feb. 1975 (A.C., 1975, 636); 22
mei 1978 (ibid., 1978, 1115), redenen; 11 feb.
1980, A.R. nr. 3660 (ibid., 1979-80, nr. 354); 10
jan. 1983, A.R. nr. 3660 (ibid., 1982-83, nr. 269);
3 juni 1985, A.R. nr. 7122 (ibid., 1984-85, nr. 595);
9 juni 1986, A.R. nr. 7597 (ibid., 1985-86, nr. 627);
24 sept. 1990, A.R. nr. 8868 (ibid., 1990-91, nr. 36)
met verwijzingen in noot 1, p. 72; 14 jan. 1991,
A.R. nr. 8989 (ibid.,1990-91, nr. 247).

Over het tweede middel : schending van
de artikelen 3, inzonderheid eerste lid, 6 en
1134, inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel dat het misbruik van recht
verbiedt en, voor zover nodig, van artikel
82, inzonderheid §§ 2 en 3, van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals dat artikel van kracht was
op 24 november 1981,
doordat het arrest de beslissing van de
arbeidsrechtbank wijzigt en de eiseressen hoofdelijk veroordeelt om aan verweerder een opzeggingsvergoeding van
3.286.464 frank te betalen, na aftrek van de
sociale en fiscale inhoudingen, welk saldo
wordt verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke interest vanaf 24 november
1981, en daarenboven de eiseressen veroordeelt in de kosten van alle instanties;
dat het arrest de conclusie verwerpt waarin
de eiseressen aanvoerden dat de vordering van verweerder tot betaling van een
opzeggingsvergoeding "flagrant in strijd is
met de bedingen van de overeenkomst van
29 juli 1977, waarmee (verweerder) zich akkoord heeft verklaard; dat zij in strijd is
met de gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen, zoals zij uit de voornoemde
overeenkomst blijkt; dat zij in strijd is met
(verweerders) beslissing om vanaf de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan, zoals dat in de voornoemde overeenkomst is
(3) Raadpl. noot 2 supra.
(4) Niet gepubliceerd inA.C.
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bepaald; ... dat (verweerder) aldus op zo flagrante wijze misbruik maakt van zijn recht,
dat verschillende maatstaven, aan de hand
waarvan het begrip rechtsmisbruik in de
rechtsleer en de jurisprudentie gedefiliieerd wordt, hierop van toepassing zijn; ...
dat, hoewel het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel dat
overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, een contractant verbiedt misbruik te maken van de
hem bij die overeenkomst toegekende rechten; een dergelijk misbruik impliceert dat,
wanneer die partij uitsluitend in haar eigen belang gebruik maakt van een recht
dat zij aan de overeenkomst ontleent, zij
daaruit een voordeel haalt dat niet evenredig is met de overeenkomstige last van de
andere partij (Cass. 19 september 1983,
RDCD, 1984, p. 276); dater een gigantische wanverhouding bestaat tussen, enerzijds, de niet nadelige fout, die bestaat in
de kennisgeving van een opzegging van zeven maanden in plaats van een kennisgeving van zes maanden enkele dagen later, die voldoende zou zijn geweest, en,
anderzijds, de rechtsvordering tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding van 42 maanden, die beperkt
wordt tot 21 maanden; ... dat de bepalingen betreffende de eenzijdige beeindiging
van de arbeidsovereenkomst een welbepaalde sociale functie hebben, nl. te beletten dat een voor een onbepaalde duur gesloten overeenkomst eenzijdig zou worden
beeindigd, en de schade te vergoeden die de
bediende lijdt ten gevolge van het verlles
van zijn dienstbetrekking en de termijn die
hij nodig heeft om een gelijkwaardige
dienstbetrekking te vinden; dat (verweerder), teneinde het voordeel van die bepalingen te kunnen genieten, zich op een
schijnbare toestand beroept die geenszins overeenstemt met de werkelijkheid;
(verweerder) zodoende het sociale doel van
artikel 82 van de gecoordineerde wetten
miskent en uitsluitend ervan gebruik
maakt om er zijn gewezen werkgever mee
afte persen ... ; dat het duidelijk is dat, tussen partijen te goeder trouw, een verschrijving, die ertoe geleid heeft dat de kennisgeving van de opzegging enkele dagen te
vroeg is geschied, zonder dat die voorbarige kennisgeving schade tot gevolg kon
hebben, niet het normale verloop van de
tussen de partijen overeengekomen bedingen kon wijzigen; ... dat de uitoefening van
het recht zelf, en niet alleen het gevorderde bedrag, een misbruik is; ... dater
zelfs rechtsmi1'!bruik kan zijn, waimeer het
recht gegrond is op de wet en regelmatig
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gevorderd wordt, zoals te dezen"; dat het
arrest die doet op grond "dat artikel 83, §
3, tweede lid -lees "artikel82, § 3, tweede
lid" - van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten een bepaling van dwingend recht en een wet van politie en veiligheid is, zowel wat de daarin bepaalde
minimumtermijnen betreft als wat de bepaling betreft dat, wanneer het jaarlijks
loon bepaalde bedragen overschrijdt, de termijnen, bij gebrek aan een overeenkomst
die ten vroegste op het ogenblik waarop de
opzegging wordt gegeven, moet gesloten
zijn, door de rechter worden vastgesteld; ...
dat die bepaling van dwingend recht aan de
bediende ten goede komt en dat een overeenkomst tussen werkgever en werknemer daaraan geen afbreuk kan doen; dat
alleen de wettig aangegane overeenkomsten degenen die ze hebben aangegaan tot
wet strekken (artikel 1134, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek); ... dat (verweerder) zijn vordering beperkt heeft tot het
minimumbedrag dat bij de wet niet alleen is bepaald maar ook wordt opgelegd;
dat hij geen rechtsmisbruik heeft kunnen plegen door het te vorderen; dat, indien het rechtsmisbruik aldus (aan verweerder) zou kunnen worden tegengeworpen, een bepaling van dwingend recht geen
uitwerking meer zou hebben, wat onaanvaardbaar is; dat het bovendien, zoa1s (verweerder) in zijn conclusie eraan herinnert, onmogelijk is een met het wettelijk
minimum overeenstemmend bedrag te vermihderen; ... dat, ten overvloede, de rechtsvordering van (de eiseressen) tevens ongegrond moet worden verklaard, op grond
dat verweerder het bedrag van de vordering verminderd heeft en van 42 op 21
maanden, d.i. de wettelijke minimumtetmijn, heeft teruggebracht; ... dat het
(arbeids)hof aldus overweegt dat, wanneer de wet van dwingend recht is en de
minimale omvang van een recht bepaalt,
degene die voornoemd techt uitoefent geen
rechtsmisbruik kan plegen";

terwijl, eerste onderdeel, het in artikel
1134, derde lid, neergelegde beginsel dat de
overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, een partij
verbiedt misbruik te maken van de rechten die haar door de overeenkomst zijn toegekend, ongeacht of die rechten in de overeenkomst zelf zijn vastgelegd dan wel
voortvloeien uit wetsbepalinge:h die op die
overeenkomst van toepassing zijn; een partij een dergelijk misbruik van recht alleen pleegt w:anneer zij in haar eigen belang gebruik maakt van de in de
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overeenkomst of in de wet bepaalde rechten en daaruit een voordeel haalt dat niet
evenredig is met de overeenkomstige last
van de andere partij; dat beginsel zelfs van
toepassing is wanneer de litigieuze rechten voortvloeien uit een wetsbepaling van
dwingend recht; een dergelijke bepaling immers prive-belangen beschermt; de bij de
wet beschermde persoon van het voordeel
van die bepaling kan afzien, wanneer zij
zich niet meer in een juridisch of economisch ondergeschikte positie bevindt; de
werknemer inzonderheid op rechtsgeldige wijze van de bepalingen van de
arbeidsovereenkomstenwet die van dwingend recht zijn en hem ten goede komen,
kan afzien; de omstandigheid dat de werknemer niet van het voordeel van een dergelijke dwingende wetsbepaling afziet, bijgevolg een misbruik van recht en, derhalve,
een miskenning van het beginsel van de
uitvoering te goeder trouw kan inhouden,
wanneer de bescherming biedende bepaling, wegens de omstandigheden eigen aan
de zaak, geen rechtvaardigings- of bestaansgrond meer heeft en bijgevolg de
daaruit voor de werkgever voortvloeiende
last niet langer in een redelijke verhouding staat tot het overeenkomstige voordeel van de werknemer, zodat het recht van
de werknemer zijn sociale functie verliest;
het arrest derhalve, nu het gegrond is op de
dwingende aard van de bepalingen van de
arbeidsovereenkomstenwet inzake opzeggingstermijnen, de beslissing waarbij de
conclusies van de eiseressen ten betoge dat
verweerder, door een opzeggingsvergoeding
tot beloop van 21 maanden loon te vorderen, de "sociale functie" van voornoemde
wetsbepalingen miskende en rechtsmisbruik pleegde door aan de eiseressen een
last op te Ieggen die met evenredig was met
het overeenkomstige voordeel dat hij eruit kon halen, verworpen wordt, niet naar
recht verantwoordt (schending van het algemeen rechtsbeginsel en van aile, in de
aanhef van het middel aangegeven wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 3,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, met "wet van politie en
veiligheid" bedoeld wordt de wet die van
toepassing is op de overeenkomsten waarin
vreemdelingen betrokken zijn, ongeacht de
door de partijen gekozen wet; de uitoefening van rechten die uit een dergelijke wet
van politie en veiligheid voortvloeien, tot
rechtsmisbruik kan leiden en bijgevolg in
strijd is met het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten;
het arrest, nu het overweegt dat de wetsbepalingen van de arbeidsovereen-
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komstenwet waarin de door de werkgever na te leven opzegginggtermijnen zijn
bepaald, "wetten van politie en veiligheid"
zijn, de beslissing waarbij de voornaamste stelling van de eiseressen, ten betoge
dat, gelet op de omstandigheden eigen aan
de zaak, verweerder rechtsmisbruik pleegde
door zich op de voornoemde bepalingen te
beroepen, verworpen wordt, bijgevolg niet
naar recht verantwoordt (schending van het
in het aanhef van het mid del aangegeven
algemeen rechtsbeginsel alsook van alle
erin aangegeven wetsbepalingen);
derde onderdeel, de rechter het rechtsmisbruik herstelt door, naar gelang van het
geval, de vorderingen van de pleger van het
misbruik te beperken tot datgene wat overeenstemt met een gewoon gebruik van het
betrokken recht of door de met misbruik
van recht ingestelde rechtsvordering zonder meer te verwerpen; de tweede oplossing moet worden toegepast ingeval de,
zelfs beperkte, uitoefening van het recht
voor de medecontractant een niet evenredige last meebrengt, die elke objectieve
grondslag mist; het arrest, door te overwegen dat verweerder zijn oorspronkeIijke vordering van "42 op 21 maanden teruggebracht" heeft; de beslissing waarbij de
voornaamste stelling van de eiseressen, valgens welke in casu "de uitoefening van het
recht zelf en niet alleen het gevorderde bedrag een misbruik is", verworpen wordt,
niet naar recht verantwoord is (scherrding van artikel 1134, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt, en, voor zover nodig, van artikel 82,
inzonderheid §§ 2 en 3, van de wet van 3
juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten, zoals voornoemd artikel 82 van
kracht was op 24 november 1981 :
Over de door verweerder opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid: de door het middel bekritiseerde overwegingen zijn ten
overvloede gegeven:
Overwegende dat, enerzijds, het
tweede middel betoogt dat de tegen
verweerders vordering opgeworpen exceptie die gegrond is op misbruik van
recht, niet kon worden verworpen; dat
voornoemd bezwaar niets te maken
heeft met de overwegingen betreffende de tegenvordering;
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Dat, voor het overige, het onderzoek van de gronden van nietontvankelijkheid niet losstaat van het
onderzoek van het middel;
Dat de grond~n van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest beslist
dat verweerder geen rechtsmisbruik
heeft kunnen plegen door een
opzeggingsvergoeding te vorderen van
niet meer dan het bij artikel 82, § 3,
tweede lid, van de wet van 3 september 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten opgelegde mm1mumbedrag, op grond dat die wetsbepaling
van dwingend recht is;
Overwegende dat een bepaling van
dwingend recht verbiedt dat vooraf op
geldige wijze afgeweken wordt van het
uit die bepaling voortvloeiende recht;
dat een dergelijke bepaling evenwel,
zodra zij niet langer een bepaling van
dwingend recht is die ten goede komt
aan degene die het recht geniet, aileen nog een bepaling van aanvullend recht is;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerder de opzeggingstermijn betwist heeft en de
opzeggingsvergoeding gevorderd heeft
nadat hem kennis was gegeven van de
voornoemde opzegging;
Dat, derhalve, verweerder vrijwillig afstand kon doen van de hem in artikel 82 geboden bescherming;
Dat het arrest zijn beslissing dat
verweerder geen rechtsmisbruik
pleegt, op grond dat de wet waarvan
hij de toepassing vordert, dwingende
bepalingen die hem ten goede komen,
bevat, niet naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiseressen veroordeelt tot betaling van de
opzeggingsvergoeding en uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van

Nr. 403

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 Bergen.
13 oktober 1997- 3e kamer- Voorzit·
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : mevr. Charlier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (5) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 403

ze KAMER- 14 oktober 1997
WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLE·
REGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN -ARTIKEL 19 -ARTIKEL 19.1DRAAGWIJDTE.

De bestuurder die naar links wil afslaan om
de ri,jbaan te verlaten, moet zich vooraf ervan vergewissen of hij dit kan doen zonder geuaar, rekening houdende met de
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; die verplichting houdt evenwel op
als de bestuurder, na zijn voornemen om
links af te slaan tijdig genoeg kenbaar te
hebben gemaakt, zich naar links heeft begeuen (1).
(5) Het O.M. concludeerde tot verwerping. Het
was van oordeel dat het eerste niet gepuliceerde
middel feitelijke grondslag miste.
Bovenstaand arrest beslist dat het eerste middel niet kan worden aangenomen. Het O.M. was
van oordeel dat het tweede, gepubliceerde middel, dat volgens hem niet had kunnen leiden tot
vernietiging, niet ontvankelijk was bij gebrek aan
belang. Volgens het O.M. leverde de door het middel niet bekritiseerde overweging van het bestreden arrest dat de "rechtsvordering (van de eiseressen) verjaard is met toepassing van artikel
15 van de wet van 3 juli 1978" voldoende grand
op om de eiseressen te veroordelen. Het Hof daarentegen vernietigt het bestreden arrst op grond
van het tweede middel.
(1) Cass., 26 mei 1981 (A. C., 1980-81, nr. 555).
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Nr. 403
(VANLOOK)
ARREST

CAR. nr. P.96.1266.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 5 september 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen
de eerste verweerder :
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat eiser in de toelichting van zijn memorie verklaart
dat 'bet middel gericht is tegen het bestreden vonnis in zoverre dit over de
burgerlijke vorderingen van eisers uitspraak doet";
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser concludeerde
zoals in het middel is vermeld ten betoge dat de aanrijding te wijten is aan
de miskenning door de eerste verweerder van artikel19.1 Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de rechters considereren dat "in hoofde van (de eerste verweerder) geen fout bewezen (is),
nu blijkt dat hij tijdig zijn richtingslichten ontstak en naar links is
uitgeweken op het ogenblik dat hij dit
reglementair mocht en hij zich er niet
aan diende te verwachten dat hij nog
links zou ingehaald worden";
Dat zij aldus eisers verweer verwerpen en zijn conclusie beantwoorden;
Wat het tweede en het derde onderdee! betreft :
Overwegende dat krachtens artikel19.1 Wegverkeersreglement de bestuurder die naar links wil afslaan om
de rijbaan te verlaten, zich vooraf ervan moet vergewissen of hij dit kan
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doen zonder gevaar, rekening houdende met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; dat deze
verplichting evenwel ophoudt als de
bestuurder, na zijn voornemen om
links af te slaan tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, zich naar
links heeft begeven;
Overwegende dat de rechters releveren dat "(de eerste verweerder) tijdig zijn richtingslichten (heeft) ontstoken, doch zich niet naar links
(mocht) begeven over de gearceerde
vakken en op het rechter rijvak (is)
blijven rijden tot hij links kon uitwijken na het gearceerde vak; (eiser) hem
niet links (mocht) inhalen over het gearceerde vak en (de eerste verweerder) zich hieraan ook niet (diende) te
verwachten; uit de eigen verklaring
van (eiser) blijkt dat het vaststaat dat
hij over het gearceerde vak heeft ingehaald";
Dat zij aldus vaststellen dat de eerste verweerder, na tijdig de linkerrichtingslichten van zijn voertuig te
hebben aangezet, zich reglementair
naar'links heeft begeven zodra de wegmarkering dit toeliet, en zijn voertuig op dat ogenblik werd aangereden door eiser die niettemin links
inhaalde over het gearceerde baanvak afgebakend door een doorlopende
witte streep, en aldus de als zwaar
aangemerkte overtreding beging bepaald bij artikel 72.2 Wegverkeersreglement, zware overtreding waaraan
de eerste verweerder in de gegeven
omstandigheden zich niet diende te
verwachten en waardoor hij derhalve
verrast werd;
Dat ze zodoende de beslissing dat de
eerste verweerder geen fout beging, regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie in zoverre ze ook
is ingediend door de Dranken Vanlook N.V., van wie niet blijkt dat ze
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cassatieberoep heeft ingesteld, verleent akte van de afstand; verwerpt de
voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Houtekier.

Nr. 404
2e KAMER- 14 oktober 1997

1o ONDERZOEKSGERECHTEN -

UITLEVERING- BEVEL TOT AANHOUDING VAN
EEN VREEMDE OVERHEID- PROCEDURE VAN
UITVOERBAARVERKLARING- VERTALING VAN
HET VREEMDE BEVEL TOT AANHOUDING EN
DE BIJHORENDE STUKKEN.

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN - STRAFZAKEN- ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING- BEVEL TOT
AANHOUDING VAN EEN VREEMDE OVERHEID
- UITVOERBAARVERKLARING- VERTALING
VAN HET VREEMDE BEVEL TOT AANHOUDING
EN DE BIJHORENDE STUKKEN.

so

UITLEVERING- BEVEL TOT AANHOUDING VAN EEN VREEMDE OVERHEID VITVOERBAARVERKLARING- VERTALING VAN
HET VREEMDE BEVEL TOT AANHOUDING EN
DE BIJHORENDE STUKKEN.

1o, 2° en

so Art. 3 Uitleveringswet noch
enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereisen dat voor de raadkamer die
beslist over de uitvoerbaarverklaring van
een vreemd bevel tot aanhouding, een vertaling in de taal der rechtspleging van dit
vreemd bevel en van de bijhorende stukken zou zijn gevoegd (1). (Art. S
Uitleveringswet.)

(1) Zie Cass., 13 aug. 1986, A.R. nr. 693 (A. C.,
1985-86, nr. 696); 16 jan. 1991, A.R. nr. 8739
(ibid., 1990-91, nr. 253).

Nr. 404
(KROHNE)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1218.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 augustus 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat noch enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken,
noch artikel 3 Uitleveringswet, noch
enig ander door eiser ingeroepen wetsof verdragsbepaling vereisen dat voor
de raadkamer die beslist over de
uitvoerbaarverklaring van een vreemd
bevel tot aanhouding, een vertaling in
de taal der rechtspleging van dit
vreemd bevel en bijhorende stukken
zou zijn gevoegd;
Dat de aanhouding van de persoon
om wiens aanhouding de vreemde
overheid verzoekt, dan ook niet onwettig is om de enige reden dat de
raadkamer- die trouwens beslist buiten de aanwezigheid van betrokkene
- een vreemd bevel tot aanhouding
uitvoerbaar heeft verklaard zonder dat
een vertaling van dit bevel of van enig
erbij horend stuk - te dezen de uiteenzetting van de feiten - was bijgevoegd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
door te considereren "dat niets belet
dat de eerste rechter acht sloeg op
deze in het Frans opgestelde uiteenzetting of omschrijving der feiten", eisers aanvoering dat artikel 22 Europees Uitleveringsverdrag en artikel 13
Taalwet Gerechtszaken een vertaling vereiste, verwerpen, hierdoor zijn

"---==-==--==---- -- ----=-- -
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conclusie beantwoorden, de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
door aileen te considereren "dat terecht wordt opgemerkt door zowel de
verdediging als het openbaar ministerie dat ten onrechte door de eerste
rechter exequatur werd verleend voor
'bendevorming' als afzonderlijk misdrijf ofschoon 'bendevorming' in het
Frans aanhoudingsbevel (slechts) als
verzwarende omstandigheid van de oplichting werd omschreven; dat deze
verzwarende omstandigheid in het
Belgisch recht als dusdanig onbestaand is", niet als hun mening te kennen geven - noch expliciet, noch impliciet - dat de eerste rechter de
Franse taal niet begreep;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 1997- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. D. Grootjans, Antwerpen.

Nr. 405
2e

KAMER-

15 oktober 1997

1o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- WEGVERKEER

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 68- STRAFVORDERING- VERJARING- TERMIJNEN.
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3o GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKENPROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER STRAFVORDERING- VERJARING- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTENWETTIGHEID.

4o VERWIJZING NA CASSATIE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERJARINGVEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE
KOSTEN- CASSATIE- VERWIJZING- GRENZEN.

1o en 2° De strafvordering voortuloeiend uit
een overtreding van het Wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis van
enige grand tot schorsing van de verjaring, noodzakelijkerwijs door verloop van
twee jaar te rekenen van de dag van de
feiten (1). (Art. 68 Wegverkeerswet.)
3° Wanneer de rechter geen veroordeling

mag uitspreken omdat de strafvordering verjaard is, mogen de kosten in verband met die strafvordering niet ten laste
van de beklaagde komen (2). (Artt. 162,
187, 194 en 211 Sv.)
4° Wanneer een beslissing gedeeltelijk ver-

nietigd wordt omdat zij een veroorde: ling uitspreekt wegens een verjaard misdrijf en zij de beklaagde in alle kosten
van de strafvordering verwijst zonder een
onderscheid te maken tussen de verjaarde
telastlegging en de overige telastleggingen, wordt de zaak alleen verwezen voor
uitspraak over die kosten (3).
(HECK T. BODEUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0395.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 februari 1997 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen, en gelet
op de in het Duits gestelde voorziening;
(1) Zie Cass., 1 maart 1989, A.R. nr. 7025 (A. C.,
1988-89, nr. 368).
(2) Cass., 1 maart 1989, A.R. nr. 7025, vermeld in noot 1.
(3) Cass., 1 maart 1988, A.R. nr. 7025, vermeld in noot 1, en Cass., 19 sept. 1989, A.R. nr.
3259 (A. C., 1989-90, nr. 43). Vgl. Cass., 18 nov.
1992, A.R. nr. 9947 (ibid., 1991-92, nr. 738).

976

HOF VAN CASSATIE

Gelet op de op 22 mei 1997 door de
eerste voorzitter van het Hof gewezen beschikking, waarbij beslist is dat
de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;

I. Op de voorziening van eiseres, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering;
2. wegens de eerste tenlastelegging :
Over het middel, ...

Overwegende dat het bestreden vonnis eiseres veroordeelt tot een geldboete van 50 frank of een vervangende
gevangenisstrafvan vijftien dagen wegens overtreding van artikel12.3.1.a
van het Wegverkeersreglement, gepleegd op 21 januari 1995;
Overwegende dat, krachtens artikel 68 van het koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coordinatie van de
wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, de strafvordering wegens de vermelde overtreding, bij ontstentenis van enige grond tot schorsing van de ve:rjaring, noodzakelijkerwijs ve:rjaart door verloop van twee
jaar te rekenen van de dag van de feiten;
Overwegende dat de strafvordering
op de datum van het bestreden vonnis, d.i. 12 februari 1997, ve:rjaard was;
Dat het middel gegrond is;
Dat, nu het vonnis eiseres veroordeelt in alle kosten van de strafvordering zonder onderscheid tussen de
tenlasteleggingen, er alleen nog moet
worden verwezen voor uitspraak over
de kosten;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiseres wegens de eerste tenlastelegging
veroordeelt en haar in kosten van de
strafVordering veroordeelt; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal wor-

Nr. 406

den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in drie vierde van de
kosten en laat het overige vierde ten
laste van de Staat; zegt dat er alleen
grond is tot verwijzing, wat de kosten van de strafvordering betreft; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
anders samengestelde Correctionele
Rechtbank te Eupen, zitting houdende
in hoger beroep.
15 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. E.
Rings, Eupen.

Nr. 406
2e KAMER- 15 oktober 1997

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJJlli DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDEillTBREIDING VAN DE CASSATIE- VOORWAARDEN.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VERNIETIGING- ANDERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGillTBREIDING VAN DE CASSATIE- VOORWAARDEN.

1o Tegenstrijdig is de beslissing die, ener-

zijds, vermeldt dat het beroepen vonnis de
beklaagde veroordeelt tot een straf en, anderzijds, beslist dat het hager beroep van
beklaagde, wegens zijn vrijspraak door de
eerste rechter, alleen wat de burgerlijke beschikkingen van het bestreden vonnis betreft, ontvankelijk is. (Art. 149 Gw.)
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2° De vernietiging, op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering brengt de vernietiging mee
van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die
uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit (1).
3° Vernietiging, op het cassatieberoep van

de beklaagde, van de beslissingen op de
strafvordering en burgerlijke rechtsvordering die tegen hem zijn ingesteld,
brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op een andere, door een tweede
burgerlijke partij ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, wanneer laatstgenoemde
burgerlijke partij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien en de feitenrechter tussen de gezamenlijke beslissingen een verband heeft gelegd (2).
(MOLLER E.A. T. ERLENBUSCH)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0399.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 februari 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen, en gelet
op de in het Duits gestelde voorziening;
Gelet op de op 22 mei 1997 door de
eerste voorzitter van het Hof gewezen beschikking, waarbij beslist is dat
de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;
I. Op de voorziening van Peter Muller, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van artikel149 van
de Grondwet :
(1) Zie Cass., 7 mei 1997,A.R. nr. P.96.135l.F,
supra, nr. 220.
(2) Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9611 (A. C.,
1991-92, nr. 494). Zie Cass., 20 april1993, A.R.
nr. 5872, en 7 dec. 1993, A.R. nr. 6922 (ibid., 1993,
nrs. 188 en 506).
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Overwegende dat het bestreden vonnis, enerzijds, vermeldt dat het beroepen vonnis eiser veroordeelt tot een
enkele geldboete van 50 frank x 200 =
10.000 frank of een vervartgende gevangenisstrafvan 15 dagen, tot de betaling van een bedrag van 10 frank
verhoogd met 1.990 opdeciemen tot
2.000 frank als bijdrage tot de financiering van het bij artikel 28 van de
wet van 1 augustus 1985 ingestelde
bijzonder Hulpfonds, en hem bovendien veroordeelt in de kosten van de
strafvordering, die zijn begroot op het
bedrag van 613 frank, alsook tot de
vaste kostenvergoeding van 1.000
frank, anderzijds, beslist dat het hoger beroep van eiser, wegens zijn vrijspraak door de eerste rechter, aileen
wat de burgerlijke beschikkingen van
het bestreden vonnis betreft, ontvankelijk is;
Overwegende dat uit deze uiteenzetting blijkt dat het bestreden vonnis tegenstrijdig is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafVordering de vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, welke
laatst vermelde beslissing het gevolg
is van de eerstgenoemde beslissing en
waartegen hij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Muller, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres buiten het geding
stelt;
Dat de voorziening, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
III. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Muller, burgerlijke partij :
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Overwegende dat de bestreden beslissing, ten gevolge van een verschrijving,
verweerder veroordeelt tot vergoeding van
Peter Muller, die zich geen burgerlijke
partij heeft gesteld, in plaats van uitspraak te doen over de door eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat wegens het door
het vonnis tussen het geheel van de beslissingen gelegde verband, de vernietiging van de beslissingen op de tegen Peter Muller ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
de vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de door eiseres tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen eiseres zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien;
Om die redenen, zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van de in het
verzoekschrift van de eisers aangevoerde middelen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het uitspraak doet over de tegen Konrad Erlenbusch ingestelde strafvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te Eupen, zitting
houdende in hoger beroep.

Nr. 407

PLEGING OF HELING- UITSLUITING UIT DE
DEKKING.

2° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- VOORZIENING- EINDBESLISSING- VERNIETIGINGUITBREIDING- NIET DEFINITIEVE BESLIS·
SING- AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP
ZONDER BERUSTING.

go CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATJE.
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSEN·
KOMENDE PARTIJ- GEEN GEDING VOOR DE
FEITENRECHTER TUSSEN ElSER EN VERWEERDER- GEEN VEROORDELING VAN iJE ENE PARTIJ TEN VOORDELE VAN DE ANDERE- ONTVANKELIJKHEID.

4° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATJE.
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- CASSATIEBEROEP NIET
ONTVANKELIJK TEGEN EEN VERWEERDERBETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP AAN
DIE VERWEERDER- GEVOLG.

5° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIEGEDING- CASSATIEBEROEP NIET ONTVAN·
KELIJK TEGEN EEN VERWEERDER- BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP AAN DIE
VERWEERDER- GEVOLG.

1o Het Gemeenschappelijk Motorwaar·

borgfonds is ertoe gehouden de stoffe·
lijke schade te vergoeden die door een mo·
torrijtuig is veroorzaakt, wanneer de
verzekering de burgerrechtelijke aanspra·
kelijkheid voor de door het voertuig ver·
oorzaakte schade, van de personen die
zich van dat voertuig meester hebben gemaakt door diefstal of geweldpleging of
ten gevolge van heling, van de dekking
uitsluit (1). (Art. 50,§ 1, go, oud, wet 9

15 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. HeinzGeorg Veiders, Eupen.

juli 1975; art. 19, § 1, oud, K.B. 16 dec.
1981.)
Nr. 407
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zo

Wanneer de rechter, op twee burgerlijke rechtsvorderingen tegen de vrijwil·
Zig tussengekomen partij, twee beslissin·
gen heeft gewezen die door dezelfde

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR·
BORGFONDS- VERGOEDINGSVERPLICHTINGSTOFFELIJKE SCHADE - DIEFSTAL, GEWELD·

(1) Raadpl. Cass., 2 maart 1990, A.R. nr. 5689,
en 15 mei 1990, A.R. nr. 3628 (A. C., 1989-90, nrs.
398 en 543).

Nr. 407
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onwettigheid zijn aangetast maar waarvan de ene een eindbeslissing is en de andere niet, brengt de inwilliging van de
voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij tegen de eerste beslissing de vernietiging mee van de andere
beslissing, oak al is de voorziening tegen die beslissing vooralsnog niet ontvankelijk en oak al is van die voorziening afstand gedaan zonder erin te
berusten (2).
3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
wanneer er tussen eiser en verweerder
geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en de ene partij niet is veroordeeld ten voordele van de andere (3).
4° en 5° Wanneer het cassatieberoep niet

ontvankelijk is tegen een verweerder, omdat tussen eiser en die verweerder geen
geding is aangegaan voor de feitenrechter
en de bestreden beslissing eiser niet veroordeelt ten gunste van die verweerder,
kan de betekening van het cassatieberoep
aan die verweerder gelden als oproeping
van die partij tot bindendverklaring van
het arrest (4).
(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. SCHEIRE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0899.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
(2) Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2380 (A. C.,
1988-89, nr. 410). Zie Cass., 14 april1992, A.R.
nr. 5145 (ibid., 1991-92, nr. 435), 4juni 1996,A.R.
nr. P.95.1022.N (ibid., 1996, nr. 209).
(3) Cass., 17 mei 1988, A.R. nr. 1296 (A. C.,
1987-88, nr. 574), 4 dec. 1996, A.R. nr. P.96.0007 .F
(ibid., 1996, nr. 482), en 10 bkt. 1997, A.R. nr.
C.96.0344.F, supra, nr. 396.
(4) Zie Cass., 29 okt. 1987; A.R. nrs. 7721 en
7818 (A.C.,l987-88, nr. 124), en lljuni 1993,A.R.
nr. 7398 (ibid., 1993, nr. 279). Raadpl. Cass., 18
okt. 1988, A.R. nr. 1315 (ibid., 1988-89, nr. 94), en
15 maart 1995, A.R. nr. P.94.1403.F (ibid., 1995,
nr. 148).
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verweerders sub 4, 6 tot 13, 15 tot 17
en 20 tot 25 tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 3 van de wet van 21 november 1989
betre:lfende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 50,
§ 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de
controle der verzekeringsondernemingen, v66r de wijziging ervan bij
het koninklijk besluit van 12 augustus
1994, 14, 17, § 1, 4" en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van
de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli
1975 betre:lfende de controle der verzekeringsondernemingen, v66r de wijziging
ervan bij het koninklijk besluit van 6 mei
1991, 7 van de Benelux-overeenkomst van
24 mei 1966 betre:lfende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij de wet van 19 februari 1968, en 3 van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Beneluxovereenkomst betre:lfende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het in eerste aanleg gewezen vonnis, eiser hoofdelijk of in solidum
met de heer Steve Scheire en mevrouw Delplanque veroordeelt tot schadeloosstelling van de burgerlijke partijen-verweerders
sub 4 tot 25, op grond dat "(. .. ) (eiser), in
strijd met wat (hij) besluit, de door (hem)
aangevoerde exceptie, die gegrond is op artikel 17, § 1, 4" van het koninklijk besluit
van 16 december 1981, moet bewijzen ; (. .. )
dat de door (de h. Steve Steire) op het ogenblik van het ongeval bestuurde auto gestolen was; (. .. ) dat niet bewezen is dat de
getro:lfenen of sommigen onder hen aan de
diefstal van dat voertuig hebben deelgenomen; dat het immers onmogelijk is uit te
maken of de versie van de feiten van de heren DiPietro en Guerrab, enerzijds, dan
wel die van (de h. Steve Scheire) en van de
genaamde Vaninck, anderzijds, juist moet
worden geacht; dat, in tegenstelling tot wat
(eiser) beweert, het aan de hand van de
chronologie vali de feiten niet mogelijk is
meer geloof te hechten aan de versie van de
eerstgenoemden; dat zij immers slechts bij
benadering een vertrekuur opgeven, verklaard hebben dat zij een tijd gestapt hebben alvorens in het litigieuze voertuig te
stappen en er vervolgens in de straten van
Binche mee rond te rijden; dat het, om diezelfde redenen, evenmin bewezen is dat een
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van beide getroffenen het in het ongeval betrokken voertuig op een bepaald ogenblik
bestuurd heeft; (. .. ) dat de beschikkingsmacht over een door misdaad ofwanbedrijf verkregen zaak niet noodzakelijkerwijze de detentie ervan impliceert in de
zin van artikel 505 van het Strafwetboek
(. .. ); dat bijgevolg het feit dat de inzittende in een voertuig heeft plaatsgenomen,
wetende dat het gestolen was, het misdrijf heling niet oplevert (. .. ); ( ... ) dat de
rechtbank de door (eiser) opgeworpen exceptie dus terecht verworpen heeft; (... ) dat
het voertuig bepaalde sporen van braak
vertoonde; dat het, gelet op de voorgaande
overwegingen, niet bewezen is dat (de h.
Steve Scheire), die op het ogenblik van het
ongeval het voertuig bestuurde, zelf aan de
diefstal heeft deelgenomen; dat bovendien de wederrechtelijke oorsprong van een
voertuig niet in se een bijzonder gevaar
voor ongevallen doet ontstaan; (. .. ) dat het
niet bewezen is dat de getroffenen wisten
of behoorden te weten dat (de h. Steve
Scheire) niet de vereiste leeftijd had om een
voertuig te besturen; (. .. ) dat het, gelet op
het feit dat er twijfel bestond omtrent de
vraag of de bestuurders van het litigieuze
voertuig eventueel het stuur van elkaar
hebben overgenomen, niet bewezen is dat
de getroffenen tijdig hebben kunnen uitstappen, dat wil zeggen vanaf het ogenblik waarop (de h. Steve Scheire) bijzonder gevaarlijk was gaan rijden; (. .. ) dat de
eerste rechter dus even terecht de medeschuld van de getroffenen aan het risico
niet bewezen verklaard heeft",

terwijl, eerste onderdeel, eiser de door
elke benadeelde geleden schade, die door
een motorrijtuig is veroorzaakt, vergoedt,
wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig
aanleiding kan geven, niet verzekerd is,
overeenkomstig de bij de wet betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen geoorloofde uitsluiting; dat voormelde wet, overeenkomstig de
gemeenschappelijke bepalingen behorende
bij de Benelux-overeenkomst betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, bepaalt dat de verplichte verzekering moet waarborgen dat
benadeelden schadeloos worden gesteld in
geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en
van iedere bestuurder van het verzekerde
motorrijtuig, alsmede van degenen die
daarin worden vervoerd en van de werkgever van bovengenoemde personen, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn

ontheven krachtens artikel 18 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zulks met uitzondering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
hen die zich door diefstal, geweldpleging of
heling de macht over het motorrijtuig hebben verschaft; de voornoemde uitzondering alleen van toepassing is wanneer de
bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt, zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het
motorrijtuig heeft verschaft; het bestreden arrest te dezen vaststelt dat "de door
(de h. Steve Steire) op het ogenblik van het
ongeval bestuurde auto gestolen was; (. .. )
dat het niet bewezen is dat (de h. Steve
Scheire), die op het ogenblik van het ongeval het voertuig bestuurde, zelf aan de
diefstal heeft deelgenomen"; het bestreden arrest derhalve, met bevestiging van
het vonnis in eerste aanleg, niet wettig, althans impliciet, heeft kunnen beslissen dat
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe het gestolen voertuig aanleiding
kon geven, niet verzekerd was overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting en bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen om eiser hoofdelijk of in
solidum met de heer Steve Scheire en mevrouw Agnes Delplanque te veroordelen tot
schadeloosstelling van de burgerlijke
partijen-verweerders sub 4 tot 25 (scherrding van de artikelen 3 van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 50, § 1, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, v66r de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van
12 augustus 1994, 14, 17, § 1, 4• en 19 van
het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen, v66r
de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 6 mei 1991, 7 van de Beneluxovereenkomst van 24 mei 1966 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij
de wet van 19 februari 1968 en 3 van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
de Benelux-overeenkomst betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november

/

--'\
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1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat de verzekering moet waarborgen dat benadeelden
schadeloos worden gesteld in geval van
burgerrech telijke aansprakelijkheid
van de eigenaar, van iedere houder en
van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen die daarin worden vervoerd en
van de werkgever van bovengenoemde
personen, wanneer dezen van aile aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zulks met uitzondering van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over
het motorrijtuig hebben verschaft;
Overwegende dat luidens het oude
artikel 50, § 1, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding kan
bekomen van de schade voortvloeiende
uit lichamelijke letsels die door een
motorrijtuig zijn veroorzaakt, met
name "3. wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe het motorrijtuig aanleiding
kan geven, niet verzekerd is, overeenkomstig de wettelijke geoorloofde uitsluiting"; dat, in voomoemd geval, het
Fonds, krachtens het oude artikel19,
§ 1, van het koninklijk besluit van 16
december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van, onder meer,
voormeld artikel 50, tevens gehouden is de stoffelijke schade te vergoeden dat door het motorrijtuig is veroorzaakt;
Overwegende dat met de in het oude
artikel50, § 1, 3·, van de voornoemde
wet van 9 juli 1975 bedoelde "wettelijke geoorloofde uitsluiting'' wordt bedoeld het geval waarin de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de door het motorrijtuig
veroorzaakte schade, van de personen die zich van dat voertuig meester hebben gemaakt door diefstal of ge-
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weldpleging often gevolge van heling,
van de dekking van de verzekering
wordt uitgesloten; dat zij dus van toepassing is, wanneer de bestuurder van
het voertuig die het ongeval veroorzaakt heeft, zich van dat voertuig
meester heeft gemaakt door diefstal,
geweld of ten gevolge van heling;
Overwegende dat het arrest te dezen vaststelt dat "de door (de verweerder sub 1) op het ogenblik van het ongeval bestuurde auto gestolen was" en
"dat het niet bewezen is dat (de verweerder sub 1), die op het ogenblik
van het ongeval het voertuig
bestuurde, zelf aan de diefstal heeft
deelgenomen"; dat het arrest, ook al
preciseert het dat ''het litigieuze voertuig bepaalde sporen van braak vertoonde", niet vermeldt dat die verweerder zich door geweldpleging of
heling van het voertuig heeft meester gemaakt;
Overwegende dat het arrest aldus
de beslissing waarbij eiser, hoofdelijk of in solidum met de verweerders
sub 1 en 3, wordt veroordeeld tot schadeloosstelling van de verweerders sub
4, 6 tot 13, 15 tot 17 en 20 tot 25, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders sub 5, 14, 18 en
19 tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening, op grond dat die
beslissingen geen eindbeslissingen zijn
in de zin van artikel416 van het Wethoek van Strafvordering; '_
Overwegende dat, in weerwil van
die afstand welke niet als een berusting kan worden uitgelegd, de vernietiging van de eindbeslissingen op de
door de verweerders sub 4, 6 tot 13, 15
tot 17 en 20 tot 25 tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen de
vemietiging tot gevolg heeft van de
door diezelfde onwettigheid aangetaste, niet definitieve beslissingen op

982

HOF VAN CASSATIE

de door de verweerders sub 5, 14, 18
en 19 ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;

III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de
verweerder sub 2 buiten het geding
wordt gesteld :
Overwegende dat er tussen eiser en
die verweerder geen geding voor de
feitenrechter is aangegaan en dat het
arrest tegen eiser geen enkele veroordeling uitspreekt die verweerder ten
goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IV. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerders sub 1
en 3:

Nr. 408

15 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ph.

Gerard.
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KAMER

-15 oktober 1997

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECHTER- TOEPASSING VAN DE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE RET BEVEL TOT MEDEBRENGING- ONTVANKELIJKHEID.

Overwegende dat er tussen eiser en
die verweerders geen geding voor de
feitenrechter is aangegaan en dat het
arrest tegen eiser geen enkele veroordeling uitspreekt die de voornoemde
verweerders ten goede komt;

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN-

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN-

Overwegende evenwel dat de betekening van de voorziening aan die verweerders geldt als een oproeping tot
bindendverklaring van het arrest;
Om die redenen, ... vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door de verweerders sub 4 tot 25 tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorziening voor het overige; verklaart het bestreden arrest
bindend voor de verweerder Steve
Scheire en de verweerster Agnes Delplanque; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; veroordeelt elke verweerder sub
4 tot 25 in een vijfentwintigste van de
kosten en eiser in de overige 3/2t5; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

GEWETTIGDE VERDENKING- FElTEN VERWETEN AAN POLITIE-OVERHEDEN- ONTVANKELIJKHEID.

GEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECHTER- VERMEENDE LEEMTEN VAN RET
ONDERZOEK- ONTVANKELIJKHEID.

4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECHTER- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID- VOEGING VAN GEGEVENS BIJ
RET DOSSIER- VERTRAGING- KEUZE VAN DE
ONDERZOEKERS- VERWERPING VAN RETVERZOEKSCHRIFT.

1o Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot

verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grand
van gewettigde verdenking, wanneer het
gegrond is op bezwaren tegen de toepassing, door de onderzoeksrechter, van de
wetsbepalingen betreffende het bevel tot
medebrenging. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot
verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grand
van gewettigde verdenking, wanneer het
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gegrond is op feiten die verweten worden aan de met het onderzoek belaste officieren van gerechtelijke politie (1). (Artt.
542 tot 552 Sv.)

op 21 augustus 1997 op de gri:ffie van
het Hof is ingekomen en waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht;

3° Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot

Overwegende dat het verzoekschrift,
in zoverre het gegrond is op bezwaren tegen de toepassing, door de onderzoeksrechter, van de wetsbepalingen betreffende het bevel tot
medebrenging, of op feiten die aan de
met het onderzoek belaste officieren
van de gerechtelijke politie verweten
worden of op vermeende leemten van
het onderzoek, die, gesteld dat ze bewezen waren, geen grond tot gewettigde verdenking tegen de onderzoeksrechter zouden kunnen opleveren, niet
ontvankelijk is;

verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar. een andere op grand
van gewettigde verdenking, wanneer het
gegrond is op vermeende leemten van het
onderzoek die, gesteld dat ze bewezen waren, geen grand tot gewettigde verdenking tegen de onderzoeksrechter zouden
kunnen opleveren (2). (Artt. 542 tot 552
Sv.)
4° Het Hofverwerpt een verzoek tot verwij-

zing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grand van gewettigde verdenking, wanneer uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan (3), niet blijkt dat de voeging bij het
dossier van gegevens die de verdediging
van de verdachte aanbelangen, een vertraging zou hebben veroorzaakt die bij de
verzoeker of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen wekken aangaande de geschiktheid van de onderzoeksrechter om de zaak met de vereiste
onafhankelijkheid en onpartijdigheid te
behandelen, en wanneer evenmin blijkt
dat een dergelijke twijfel zou kunnen
voortvloeien uit de door verzoeker geuite
bezwaren tegen de wijze waarop de onderzoeksrechter zijn opdracht vervult of
tegen zijn keuze van de met het onderzoek belaste personen (4).
(ROZMUS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1198.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak op
grond van gewettigde verdenking dat
(1) Zie Cass., 22 maart 1977 (A. C., 1977, 793),
en 2 maart 1988, A.R. nr. 6622 (ibid., 1987-88, nr.
407).
(2) Zie Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5415 (A. C.,
1986-87, nr. 266), en 21 april1993, A.R. nr. 407
(ibid., 1993, nr. 193).
(3) Zie Cass., 23 nov. 1994, A.R. nr. P.94.0875.F
(A.C., 1994, nr. 508).
(4) Zie Cass., 29 okt.1997,A.R. nr. P.97.1231.F,
infra, nr. 434.

Overwegende voor het overige dat
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de
voeging bij het dossier van gegevens
die de verdediging van de verdachte
aangaan, wijst op een vertraging die
bij de verzoeker of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen wekken aangaande de geschiktheid van de
onderzoeksrechter om de zaak met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen, en evenmin dat een dergelijke twijfel zou kunnen voortvloeien uit de door verzoeker
geuite bezwaren tegen de wijze waarop
de onderzoeksrechter zijn opdracht
vervult of tegen de keuze van de onderzoekers aan wie hij de uitvoering
van de voorgeschreven onderzoeksopdrachten toevertrouwt;
Dat, in zoverre, het verzoekschrift
niet gegrond is;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek van
Strafvordering, wijst het verzoek af;
veroordeelt eiser in de kosten.
15 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. P.
Chome, Brussel; M. Pierre, Luik.
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16 oktober 1997

1o OPENBAAR MINI STERlE -

RECHTSPLEGING- MEDEDEELBARE ZAREN- DRAAGWIJDTE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN BELASTINGZAREN- OPENBAAR MINISTERIEMEDEDEELBARE ZAKEN- DRAAGWIJDTE.

3o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- WIJZIGING DOOR DE
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE- BERIGHT VAN WIJZIGING VAN AANGIFTE- OPZET.

4° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V. DERDEN - BELASTINGZAKEN - SIMULATIE DRAAGWIJDTE.

Nr. 409

4° en 5° Art. 1321 B. W. krachtens hetwelk
derden in hun betrekkingen met de partijen van een gesimuleerde overeenkomst
zich op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst, vindt geen toepassing in belastingzaken (2). (Art. 1321 B.W.)

6° Bezoldigingen van werkende vennoten
zijn ten name van de werkende vennoten die ze hebben ontvangen, belastbaar,
zelfs indien die vennoten deze bezoldigingen slechts verkregen hebben ter uitvoering van een nietige overeenkomst (3).
7o Bij overdracht van een voor het publiek
opengestelde apotheek mag de effectiefgevraagde tegenprestatie niet meer bedragen dan de waarde bedoeld in artikel 1
van het KB. 13 april1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde
van de overdracht der apotheken vast te
stellen en toezicht uit te oefenen op deze
overdracht (4). (Art. 1. K.B. 13 april
1977.)

5o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN- SIMULATIE -ARTIKEL 1321 B.W.DRAAGWIJDTE.

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

6° INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BEZOLDIGINGEN- WERKENDE VENNOTEN- NIETIGE OVEREENKOMST- BELAST-

ARREST

(A.R. nr. F.95.003l.N)

BAARHEID.

7° APOTHEKER -

APOTHEEK - OVERDRACHT- WAARDE - GEVRAAGDE TEGENPRESTATIE - PERKEN.

1o en 2° Krachtens art. 764 Ger. W krijgt het
openbaar ministerie mededeling van alle
zaken die niet uitdrukkelijk in dit artikel worden vermeld en houdt daarin zitting wanneer het zulks dienstig acht : de
rechtbank of het hof kan de mededeling
oak ambtshalve bevelen. (Art. 764, laatste lid, Ger.W.)
3° Het bericht van wijziging van de aangifte, in de zin van art. 251 W.I.B., voldoet aan de vereisten van de wet als de
belastingplichtige in staat is gesteld de gegevens en redenen te onderzoeken en te betwisten, die door de administratie zijn
aangevoerd tot staving van de voorgenomen wijziging (1). (Art. 251 W.I.B., thans
art. 346 W.I.B. 1992.)
(1) Cass., 28 jan. 1994, A.R. nr. F.1981.N (A. C.,
1994, nr. 55), en 25 juni 1990, A.R. nr. F.1035.F
(ibid., 1989-90, nr. 625).

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening van Eric 01brechts en Anna J acquemin :
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 764 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 29 van de Wet van 3 augustus 1992
tot wijziging van het Gerechtelijk Wethoek (B.S., 31 augustus 1992, krachtens
art. 61 van deze Wet van toepassing vanaf
1 januari 1993) en van artikel 766 van het
Gerechtelijk Wetboek,
(2) Cass., 4jan. 1991, A.R. nr. F.1808.N tot en
met F. 1812.N (A.C., 1990-91, nr. 226).
(3) Zie Cass., 21 mei 1982 (A. C., 1981-82, nr.
562).
(4) Zie noot 3.
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doordat het bestreden arrest werd ge- plicht door de taxatieambtenaar werd misnomen, "gehoord in openbare terechtzit- kend in zijn berichten van wijziging van de
ting afgevaardigd substituut-procureur- ge- aangifte van 4 augustus 1986, 19 septemneraal D. Thijs in zijn mondeling advies", -ber 1988 en 5 oktober 1988 m.b.t. de
terwijl sinds 1 januari 1993 overeenkom- aanslagjaren 1985, 1986 en 1987, en 1988
stig artikel 764 van het Gerechtelijk Wet- a:!Wijst op grond "dat de taxatieambtenaar
hoek, zoals vervangen bij artikel 29 van de in deze berichten van wijziging telkens
Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van heeft vermeld, door een combinatie van
het Gerechtelijk Wetboek (B.S., 31 augus- tekst en cijfers, dat verzoeker volgens de in
tus 1992, krachtens art. 61 van dezelfde het bezit van de taxatieambtenaar zijnde
Wet van toepassing vanaf 1 januari 1993), gegevens als werkend vennoot in de
de vorderingen inzake belastingen niet B.VB.A. Apotheek Olbrechts verborgen inmeer worden meegedeeld aan het open- komsten heeft genoten gelijk aan het verbaar ministerie en het openbaar ministe- schil van de aangegeven stopzettingsmeerrie geen advies meer geeft overeenkom- waarde en het door hem aanvaarde bedrag
stig artikel 766 van het Gerechtelijk van 572.941 F. stopzettingsmeerwaarde; dat
Wetboek, zodat het Hofvan Beroep ten on- de mandataris van verzoekers omstandig
rechte mededeling heeft gedaan aan het reageerde op het bericht van wijziging van
openbaar ministerie en ten onrechte het ad- 4 augustus 1986 bij brief van 1 septemvies van het openbaar ministerie heeft ge- ber 1986; dat uit dit schrijven ontegenhoord (schending van artikel 764 van het sprekelijk vaststaat dat de belastingplichGerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij tige had begrepen dat de administratie een
artikel 29 van de Wet van 3 augustus 1992 belangrijk gedeelte van de overnameprijs
tot wijziging van het Gerechtelijk Wet- als bezoldiging van de actieve vennoot
hoek, en van artikel 766 van het Gerech- wenste te belasten en slechts 572.941 F als
telijk Wetboek) :
een afzonderlijk belaste meerwaarde
wenste
te behouden; dat de mandataris van
Overwegende dat, krachtens artizelfs niet heeft voorgehouden in
kel 764 van het Gerechtelijk Wetboek, verzoekers
dit antwoord dat het bericht van wijzihet openbaar ministerie mededeling ging onvoldoende was gemotiveerd of onkrijgt van alle zaken die niet uitdruk- duidelijk zou zijn; dat de taxatieambtenaar
kelijk in dit artikel worden vermeld en bijgevolg het bericht van wijziging van 4
daarin zitting houdt wanneer het augustus 1986 voldoende had gemotiveerd
zulks dienstig acht en de rechtbank of om aan de belastingplichtige zonder enige
het hof de mededeling ook ambtshalve mogelijke twijfel duidelijk te maken welke
elementen van zijn aangifte hij wenste te
kan bevelen;
veranderen en hem uit te nodigen hierOverwegende dat uit de stukken over zijn opmerkingen te laten gelden; dat
waarop het Hofvermag acht te slaan, het bericht van wijziging voldeed aan de
blijkt dat het hof van beroep ambts- door artikel 251 van het W.I.B./1964 voorhalve de mededeling heeft bevolen van geschreven motiveringsverplichting; dat in
d.e zaak aan het openbaar ministe- de latere antwoorden op de daaropvolgende berichten van wijziging evenmin opne;
merkingen werden gemaakt nopens de moDat het middel niet kan worden tivering;
dat het tegendeel verwonderlijk
aangenomen;
ware geweest vermits de belastingplichtiOver het eerste middel, gesteld als uolgt : gen blijkbaar de draagwijdte van het eerste bericht van wijziging reeds begrepen
schending van artikel251 van het Wet- hadden zoals uit het antwoord overduidehoek van de Inkomstenbelastingen/1964 lijk blijkt; dat de mandataris van verzoe(artikel 346 van het Wetboek van de kers ook door de latere berichten van wijInkomstenbelastingen/1992) (hierna afge- ziging volledig was ingelicht over de
kort als W.I.B./1964 en W.I.B./1992) en ar- elementen van de aangifte die de taxatietikel149 van de Grondwet (oud artikel97 ambtenaar wenste te veranderen; dat m.b.t.
van de Grondwet),
de latere berichten van wijziging nog dient
doordat het bestreden arrest de grief van te worden onderlijnd dat de beide pareiseres, dat de aanslagen dienen vernie- tijen elkaars respectieve standpunten reeds
tigd te worden wegens het feit dat de door kenden sedert 1 september 1986; dat mede
artikel251 van het W.I.B./1964 (artikel346 gelet op dit element deze berichten van wijvan het WI.B./1992) opgelegde motiverings- ziging zo mogelijk nog duidelijker waren
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voor de belastingplichtige en het middel gesteund op de onvoldoende motivering ervan een louter formeel proceduremiddel
blijkt te zijn",
terwijl, eerste onderdeel, artikel251 van
het W.I.B./1964 (artikel 346 van het W.I.B./
1992) uitdrukkelijk voorschrijft dat de administratie in het bericht van wijziging de
belastingplichtige niet aileen in kennis
moet stellen van de inkomsten en andere
gegevens die zij voornemens is in de plaats
te stellen van die welke zijn aangegeven of
schriftelijk erkend, doch ook de redenen
moet vermelden die naar haar oordeel de
wijziging rechtvaardigen; het bericht van
wijziging van 4 augustus 1986 deze redenen niet vermeldt; het aangevochten arrest bijgevolg, nu het zich beperkt heeft tot
de hiervoor weergegeven overwegingen, artikel 251 van het W.I.B./1964 (artikel346
van het W.I.B./1992) schendt aangezien het
uit deze overwegingen niet wettig heeft
kunnen afieiden dat de motiveringsverplichting, zoals voorgeschreven door artikel 251 van het W.I.B./1964 (artikel346
van het W.I.B./1992) werd nageleefd door de
taxatieambtenaar in zijn bericht van wijziging van 4 augustus 1986;
tweede onderdeel, het aangevochten arrest niet regelmatig naar rechte gemotiveerd is en de artikelen 251 van het W.I.B./
1964 (346 van het W.I.B./1992) en 149 van
de Grondwet (oud artikel97 van de Grandwet) schendt vermits het hofniet regelmatig kon beslissen dat aan de motiveringsverplichting van artikel251 van het W.I.B./
1964 (artikel 346 van het W.I.B./1992)
voldaan was, nu het hof zich in zijn bestreden arrest enkel heeft gesteund op overwegingen betreffende de vermelde inkomsten en de antwoorden van de raadsman
van de belastingplichtigen, zonder na te
gaan of en op welke plaats in de berichten van wijziging redenen werden vermeld die tot de wijziging aanleiding heeft
gegeven,
zodat het Hof van Beroep ten onrechte
heeft geoordeeld dat wel voldaan was aan
de verplichting tot motivering van de berichten vap. wijziging (artikel251 van het
W.I.B./1964 (artikel 346 van het W.I.B./
1992) en het hof de aangevochten beslissing niet regelmatig naar rechte heeft gemotiveerd (schending van artikel149 van
de Grondwet (oud artikel97 van de Grandwet):
·

richt van wijziging te motiveren geen
verband houdt met de in artikel149
van de Grondwet aan de rechter opgelegde motiveringsplicht;

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat de aan het bestuur opgelegde verplichting een be-

doordat het bestreden arrest de voorziening van eisers tegen de beslissing van de
Gewestelijke Directeur der directe belastip.gep. te Leuven dd. 15 februari 1990

Dat het middel, in zoverre het
schending aanvoert van artikel149
van de Grondwet, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het bericht van
wijziging van de aangifte, waarvan artikel251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de toezending voorschrijft, tot doel heeft de
belastingplichtige te informeren, met
opgave van redenen, over de inkomsten en andere gegevens die het bestuur zich voorneemt in de plaats te
stellen van die welke werden aangegeven of erkend, zodat de voorgenomen wijziging kan worden onderzocht,
bediscussieerd en verworpen of aangenomen; dat de gegevens en de redenen va:q. een bericht van wijziging
derhalve de belastingplichtige in staat
moeten stellen de voorgenomen wijziging te onderzoeken en te betwisten; dat de feitenrechter zulks in feite
en derhalve onaantastbaar beoordeelt;
Overwegende dat het arrest op
grand van de in het middel weergegeven vaststellingen, de beslissing dat
artikel 251 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) niet geschonden is, naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van artikel149 van de Grandwet (oud artikel 97 van de Grondwet), van
artikel 1321 van het Burgerlijk Wetboek,
van artikel 1 van het Koninklijk Besluit
van 13 april1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apptheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht
(B.S., 28 mei 1977, p. 7268; hierna afgekort als : het K.B. van 13 april1977), van
de artikelen 1131, 1133, 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek,
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(m.b.t. de aanslagjaren 1985, 1986, 1987 en
1988) ongegrond verklaart, derhalve de
bezwaren tegen de aanslagen van de
aanslagjaren 1985, 1986, 1987 en 1988 afwijst op grond dat verboden simulatie en
dus belastingfraude bestaat van zodra
partijen, om belastingvoordelen te genieten, zich verschuilend achter de vrijheid
van overeenkomst, wettelijke verplichtingen miskennen (waarbij het Hofvan Beroep verwijst naar het arrest van het Hof
van Cassatie van 22 maart 1990, R. W.,
1990-91, 61); dat uit de vaststelling van de
miskenning van artikel 1 van het K.B. van
13 april 1977 door de overdracht voor een
hogere dan de toegelaten "waarde", ipso
facto de vaststelling van simulatie en
belastingfraude in hoofde van eisers volgt;
dat de partijen van de overnameovereenkomst, die wettelijk onderworpen is
aan de beperkingen van de verkoopprijs,
voorzien in artikel1, § 1 van het K.B. van
13 april 1977, niet aile gevolgen aanvaarden van hun overeenkomst, wanneer
zij een overnameprijs bedingen, die de
maximum toegelaten overnameprijs, die
een door de wet opgelegd gevolg is van hun
overeenkomst, overschrijdt; dat in de
mate dat de overnameprijs de maximum"waarde" overtreft, de overnameprijs geveinsd en niet aan de administratie tegenstelbaar is,
doordat het aangevochten arrest nochtans tegelijk ook bevestigt "dat de administratie er ten onrechte van uitgaat dat de
partijen overeengekomen zijn om de officina over te laten voor de wettelijk bepaalde maximumprijs; dat de administratie om tot dit besluit te komen voorhoudt
dat de partijen iets anders overeengekomen zijn dan datgene wat letterlijk en ondubbelzinnig werd neergeschreven in artikel 3 van de overeenkomst van 29
augustus 1983 en abstractie maakt van de
uitvoering van dit artikel door de contractpartijen",
terwijl, eerste onderdeel, een simulatie in
principe geoorloofd is (De Page, H., Traite
de droit civil beige, t. II, p. 623, nr. 623) en
de gevolgen van de gesimuleerde overeenkomst door de partijen moeten worden gerespecteerd overeenkomstig artikel 1321
van het Burgerlijk Wetboek (volgens hetwelk tegenbrieven tussen contracterende
partijen gevolg hebben) en dat deze verplichting ook geldt voor de fiscus vermits
deze niet als een derde kan worden beschouwd t.a.v. de overeenkomst; de fiscus
een gesimuleerde overeenkomst enkel dan
niet moet erkennen wanneer zij aantoont
dat het gaat om een verboden simulatie;
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het aangevochten arrest bijgevolg niet naar
rechte verantwoord is (schending van artikel149 van de Grondwet (oud artikel97
van de Grondwet)) en artikel1321 van het
Burgerlijk Wetboek schendt nu het beslist "dat, in de mate dat de overnameprijs de maximumwaarde overtreft, de
ovemameprijs geveinsd en niet aan de administratie tegenstelbaar is" zonder dat in
het arrest wordt vastgesteld of geoordeeld
dat het in casu gaat om een verboden simulatie;

derde onderdeel, overeenkomstig artikel1135 van het Burgerlijk Wetboek weliswaar door de wet gevolgen kunnen worden toegekend aan een overeenkomst, doch
dit enkel geldt voor zover deze overeenkomst wettig is aangegaan overeenkomstig de artikelen 1131, 1133 en 1134 van
het Burgerlijk Wetboek; een overeenkomst
die een wettelijke of reglementaire bepaling van openbare orde schendt onwettig is
en geen enkel rechtsgevolg kan teweegbrengen, hetgeen inhoudt dat dergelijke onwettige overeenkomst ook geen gevolgen
kan hebben die door de wet zouden zijn toegekend overeenkomstig artikel 1135 van
het Burgerlijk Wetboek; de overtreding van
een bepaling van openbare orde, waarbij
een maximale prijs wordt opgelegd, dus
niet aileen de nietigheid van de prijs maar
ook van de hele verkoopovereenkomst tot
gevolg heeft op grond van de artikelen
1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wethoek; het aangevochten arrest, waarin het
Hofvan Beroep enerzijds beslist dat artikel1 van het K.B. van 13 april 1977 inderdaad van openbare orde is en een maximumprijs oplegt, en anderzijds toch beslist
dat slechts een gedeelte van de overnameprijs geveinsd is en niet aan de administratie tegenstelbaar, niet naar rechte verantwoord is en een onwettige gevolgtrekking in rechte heeft afgeleid uit de door het
hof gedane vaststellingen dat artikel1 van
het K.B. van 13 april 1977 van openbare
orde is en een maximumprijs oplegt, zodat het aangevochten arrest de bepalingen schendt van artikel1 van het K.B. van
13 april1977 (dat als Wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek
moet worden beschouwd vermits het in het
Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd en
het op abstracte wijze een algemeen
toepassingsgebied heeft) en van de artikelen 1131, 1133, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek:
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel het
arrest een onwettigheid verwijt; dat
dergelijke grief geen uitstaans heeft
met de grondwettelijke motiveringsplicht; dat het onderdeel, in zoverre
het artikel149 van de Grondwet als
geschonden wetsbepaling aanwijst,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de inkomstenbelastingen op grond van de door de belastingplichtige werkelijk gehanteerde
juridische constructie over de bij de
wet bepaalde inkomsten moeten worden geheven; dat artikel 1321 van het
Burgerlijk Wetboek ter zake geen toepassing vindt, in zoverre die wetsbepaling derden de mogelijkheid laat, ten
opzichte van de bij een schijnovereenkomst betrokken partijen, om
zich op de gesimuleerde overeenkomst
in plaats van op de achterliggende
overeenkomst te beroepen;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel in
wezen aanvoert dat in zoverre de
appelrechters hebben beslist dat de
koop-verkoop een bepaling van openbare orde overtreden heeft, zij hieruit de nietigheid van de koop-verkoop
moesten afleiden en derhalve niet vermochten te beslissen dat de verkopers belastbaar waren als actieve vennoten op het gedeelte van de prijs dat
de maximumprijs overtrof;
Overwegende dat de bezoldigingen
van werkende vennoten belastbaar
zijn ten name van de werkende vennoten die ze hebben ontvangen, zelfs
indien die vennoten deze bezoldigingen slechts verkregen hebben ter uitvoering van een nietige overeenkomst;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de Grondwet (oud artikel 97 van de Grondwet) en
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van artikel 1 van bet K.B. van 13 april
1977 (B.S., 28 mei 1977), genomen ter uitvoering van bet K.B. nr. 78 betreffende de
geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de geneeskundige commissies (B.S. 14 november 1967),
zoals gewijzigd door de Wet van 17 december 1973 (B.S., 23 januari 1974),
doordat het bestreden arrest stelt dat artikel1 van het K.B. van 13 april1977 een
maximumprijs oplegt voor de ovemame van
de officina, en dat deze bepaling de openbare orde raakt, zodat eisers deze maximumprijs moesten eerbiedigen; dat in het
aangevochten arrest wordt overwogen "dat
de lezing van het K.B. van 13 april1977 dit
volledig kunstmatig en ten onrechte doorgevoerde onderscheid tussen de 'waarde
van de overdracht van een voor het publiek opengestelde apotbeek' en de
'overnameprijs te betalen ter gelegenheid
van de overdracht', die vrij zou mogen bedongen worden, niet toelaat; dat de wetgever overduidelijk door het begrip 'waarde
van de overdracht van een voor het publiek opengestelde apotheek' de voor deze
overdracht te betalen prijs heeft gedekt",
terwijl artikel1, § 1 van het K.B. van 13
april1977 (B.S. van 28 mei 1977, genomen ter uitvoering van het K.B. nr. 78 betreffende de geneeskunst, de uitoefening
van de daaraan verbonden beroepen en de
geneeskundige commissies (B.S. 14 november 1967), zoals gewijzigd door de Wet van
17 december 1973 (B.S., 23januari 1974))
enkel "de waarde van de overdracht van
een voor het publiek opengestelde apotheek" vastlegt, hetgeen geenszins inhoudt
dat deze bepaling een maximale verkoopprijs zou opleggen; bijgevolg het aangevochten arrest, door het begrip "waarde" te
interpreteren als "maximale verkoopprijs"
en te oordelen dat de overeengekomen prijs
niet hoger mag zijn dan de volgens dit artikel1, § 1 te berekenen waarde, artikel1,
§ 1 van het K.B. van 13 april1977 schendt
(waarbij dient opgemerkt dat dit K.B. van
13 april 1977, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dat op abstracte wijze een
algemeen toepassinggebied beeft, als Wet
in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek moet worden beschouwd);
het aangevochten arrest weliswaar stelt dat
de wetgever "overduidelijk" de te betalen
prijs heeft bedoeld, doch deze stelling op
geen enkele wijze motiveert of staaft door
een verwijzing naar of een vermelding in de
tekst van het K.B. van 13 april 1977
(schending van artikel149 van de Grandwet (oud artikel 97 van de Grondwet)),
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zodat het Hof van Beroep in het aangevochten arrest ten onrechte heeft geoordeeld dat de "waarde" van de apotheek de
"prijs" is die de contracterende partijen voor
de overname moeten respecteren (schending van artikel1 van het K.B. van 13 april
1977 en artikel149 van de Grondwet (oud
artikel 97 van de Grondwet)) :

Overwegende dat het middel vooreerst het arrest bekritiseert op grond
dat de appelrechters een andere zienswijze hebben dan de eisers in cassatie, en hiervoor artikel 149 van de
Grondwet als geschonden wetsbepaling aanwijzen;
Dat dergelijke grief geen verband
houdt met artikel149 van de Grondwet en in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
uit de bedoeling van het koninklijk besluit van 13 april 1977 in het algemeen belang de overname van
officina's op een gereguleerde markt
waar aanbod en vraag niet vrij zijn,
niet volledig over te laten aan de overdragers en overnemers en uit de tekst
zelf van artikel 1 van het genoemde
koninklijk besluit volgt dat de wetgever bedoeld heeft dat de effectief gevraagde tegenprestatie niet meer mag
bedragen dan de in artikel 1 bedoelde
waarde;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, voegt de voorzieningen ingeschreven onder het enig
nummer van de algemene rol
F.95.0031.N; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de respectieve kosten van hun voorziening.
16 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Tournicourt,
Brussel.
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1e KAMER- 16 oktober 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- ALGEMEEN- INKOMSTEN IN BELGIE
EN IN HET BUITENLAND- BELASTBAARHEID.

2o INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMENWINSTEN- INKOMSTEN IN BELGIE EN IN HET
BUITENLAND- BELASTBAARHEID.

3o INKOMSTENBELASTINGEN -

INTERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND BELASTINGGRONDSLAG IN BELGIE - IN NEDERLAND VERKREGEN WINST - VRIJSTELLING VAN BELASTING IN BELGIE - BEDRIJFSVERLIEZEN IN BELGIE- VERREKENING.

1 o en 2° Tenzij de wet anders bepaalt, zi}n
alle inkomsten van een belastingplichtige, met name de winsten van een handelsvennootschap, in Belgie belastbaar,
onverschillig of ze in Belgie dan wel in het
buitenland zijn verkregen : die regel wordt
a.m. toegepast in de artt. 66 en 67 K.B.
W.I.B., waarin regels worden gegeven voor
de aftrek van vrijgestelde inkomsten verkregen in binnen- of buitenland (1). (Artt.
5, 20, 1°, 21,43 en 96 W.I.B., thans artt.
1, § 1, 23, §§ 1 en 2, en 183 W.I.B. 1992
en de artt. 66 en 67 K.B. W.I.B., thans
artt. 75 en 76 K.B. W.I.B. 1992.)
3° Uit de artt. 7 en 24, § 2, 1 °, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen Belgie en Nederland tot het vermijden van
dubbele belasting blijkt dat die overeenkomst niet de belastinggrondslag regelt,
maar enkel bepaalde inkomsten van belasting vrijstelt : daaruit volgt dat die
overeenkomst de Belgische Staat niet verhindert, bij de bepaling van de belastinggrondslag in Belgie, rekening te houden met de in Nederland verkregen winst
en deze te begrijpen in het bedrag waarvan het in Belgie geleden verlies wordt afgetrokken, en het bedrijfsverlies over voorgaande jaren slechts af te trekken van
latere winsten, in zoverre ze niet reeds
(1) Cass., 29 juni 1984, A.R. nr. F.1155.N, met
concl. proc.-gen. E. Krings (A. C., 1983-84, nr. 621).
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voorheen door bij de Overeenkomst vrijgestelde winsten werden gedekt (2).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. SMITS
- CURATOR FAILLISSEMENT G & G INTERNATIONAL N.Y.)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0034.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 7, § 1, 24, §
2, 1° van de Overeenkomst van 19 oktober 1970, gesloten tussen de Regering van
het Koninkrijk Belgie en de Regering van
het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en
naar het vermogen en tot vaststellen van
enige andere regelen verband houdende
met de belastingheffing, goedgekeurd door
de wet van 16 augustus 1971, van de artikelen 5, 20, r, 21, lid 1, 1", 43, lid 1, 3° en
lid 3, 96, 98, 110, 114, 115 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 66 tot 69 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1974,
doordat het hof in het bestreden arrest
beslist dat de regeling, voorgeschreven in
de artikelen 66 en 69 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, waarbij de vorige
bedrijfsverliezen slechts mogen worden afgetrokken van latere winsten in zoverre zij
niet voorheen door bij verdrag vrijgestelde
winsten werden gedekt, strijdig is met de
artikelen 7 § 1 en 24, § 2, 1° van hogervermeld verdrag omdat ze leidt tot een dubbele belasting, dat uit de feiten immers
blijkt dat de winst die door (verweerster) in
Nederland werd geboekt en aldaar belast
en die in principe krachtens het dubbelbelastingverdrag tussen Belgie en Nederland vrijgesteld is in Belgie, in aftrek wordt
gebracht van de in Belgie aftrekbare verliezen met als juridisch gevolg dat een reeds
in Nederland belaste winst de Belgische
verliezen vermindert, waardoor een be(2) Zie noot 1.
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staand verlies niet van de later geboekte
winst kan worden afgetrokken, zodat in
Belgie een bijkomende winst wordt behaald door het niet-aftrekken van het verlies, dat deze "bijkomende winst" in Belgie wordt belast, naast de reeds belaste
winst in Nederland, zodat dezelfde winst,
zij het langs een omweg, dubbel wordt belast, dat de artikelen 66 en 69 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wethoek van de inkomstenbelastingen trouwens ook strijdig zijn met artikel 110 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat de aftrek van de bij verdrag vrijgestelde inkomsten vrijstelt zonder beperking van welke aard ook en met artikel 115
van voormeld Wetboek dat aan de Koning
enkel de bevoegdheid verleent om de regelen te bepalen volgens dewelke de in de
artikelen 110 en 114 bepaalde aftrekken
worden verricht en niet de bepaling van de
aftrek zelf, zodat de artikelen 66 en 69 ook
strijdig zijn met dit artikel 115 door het
overschrijden van de aan de Koning toegekende bevoegdheden, dat uit het bovenvermelde volgt dat de internationaalrechterlijke norm, namelijk het verdrag, en
minstens de wet, de voorkeur verdienen hoven de strijdige norm, namelijk de artikelen 66 en 69 van het koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zodat de aanslag dient herberekend en de in Nederland behaalde
winst volledig dient afgetrokken van de oorspronkelijk bepaalde belastbare grondslag,

terwijl uit de artikelen 5, 20, r, 21, r' 43
en 96 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen volgt dat, tenzij de wet anders bepaalt, alle inkomsten van een belastingplichtige, met name de winsten van
een handelsvennootschap, in Belgie belastbaar zijn, ongeacht of ze in Belgie dan wel
in het buitenland zijn verkregen, dat deze
regel onder meer wordt toegepast in de artikelen 66 tot en met 69 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wethoek van de inkomstenbelastingen, dat de
door toekomstig verweerster in N ederland verkregen inkomsten derhalve in beginsel in Belgie belastbaar zijn en in Belgie geleden verliezen in beginsel daarvan
kunnen worden afgetrokken, dat de artikelen 7 en 24, § 2, 1° van de genoemde
overeenkomst tussen Belgie en Nederland niet de belastinggrondslag regelen
maar enkel bepaalde inkomsten vrijstellen van Belgische belasting, dat hieruit
volgt dat de Overeenkomst de Belgische
Staat niet verhindert bij de bepaling van de
belastinggrondslag in Belgie rekening te
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houden met de in Nederland verkregen
winst en deze derhalve te hegrijpen in het
hedrag waarvan het in Belgie geleden verlies wordt afgetrokken, en hedrijfsverlies
over voorgaande jaren slechts af te trekken in zoverre ze niet reeds voorheen door
hij de Overeenkomst vrijgestelde winsten
werden gedekt, dat de artikelen 66 en 69
van het koninklijk hesluit ook niet strijdig zijn met de artikelen 110 en 115 van het
Wethoek van de inkomstenhelastingen, dat
inderdaad artikel110 van voormeld Wethoek dat voorziet dat de vrijgestelde inkomsten in mindering worden gehracht van
de winsten evenmin als de artikelen 7 en
24, § 2, 1° van de Overeenkomst verhindert dat hij de voorafgaandelijke hepaling van het wereldinkomen de huitenlandse vrijgestelde winsten worden
gecompenseerd met verliezen van Belgische oorsprong, dat anderzijds de Koning de hem in artikel 115 van voormeld
Wethoek toegekende hevoegdbeid om de regelen te hepalen volgens welke de in artikelen 110 tot 114 hepaalde aftrekken worden verricht niet heeft overschreden door
in de artikelen 66 en 69 van het koninklijk hesluit tot uitvoering van het wethoek van de inkomstenhelastingen de volgorde te hepalen waarin de in de artikelen
110 tot 114 vermelde aftrekken van het
wereldinkomen moeten worden verricht,
dat derhalve het arrest niet zonder schending van de in het middel vermelde artikelen 7 en 24 § 2, 1° van de Overeenkomst
en de genoemde wettelijke hepalingen van
het Wethoek van de inkomstenhelastingen de toepassing heeft kunnen weigeren
van de artikelen 66 en 69 van het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van de inkomstenhelastingen :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de N.V. G & Gin de jaren
1971, 1972 en 1973 haar zetel had in
Belgie en een vaste inrichting in Nederland; dat het eveneens vaststelt dat
in de drie genoemde jaren de Nederlandse vaste inrichting een positief
economisch resultaat had terwijl in
Belgie de twee eerste jaren verlies
werd geleden en slechts in 1973 winst
werd geboekt;
Overwegende dat uit de te dezen
toepasselijke artikelen 5, 20, 1", 21, 1",
43 en 96 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) volgt dat,
tenzij de wet anders bepaalt, alle inkomsten van een belastingplichtige in
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Belgie belastbaar zijn, onverschillig of
ze in Belgie dan wel in het buitenland zijn verkregen; dat deze regel onder meer wordt toegepast in de artikelen 66 en 67 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1964), waarin de regels worden gegeven voor de aftrek van vrijgestelde
inkomsten verkregen in binnen- ofbuitenland;
Dat artikel 110 van het genoemde
wetboek, dat bepaalt dat de vrijgestelde inkomsten die in de winsten van
het belastbaar tijdperk zijn begrepen, van die winsten worden afgetrokken, het beginsel van de belasting op
de totale wereldwinst :r:tiet aantast,
maar enkel, zonder enige regeling in
te houden betreffende de toerekening
van geleden verliezen, een deel van de
winst vrijstelt van belasting;
Dat de door de N.V. G & Gin Nederland verkregen inkomsten derhalve in Belgie belastbaar zijn en in
Belgie geleden verliezen in beginsel
daarvan kunnen worden afgetrokken;
Overwegende dat artikel 7 van de
Overeenkomst van 19 oktober 1970
tussen Belgie en Nederland tot vermijden van dubbele belasting bepaalt : "Voordelen van een onderneming van een der Staten zijn slechts
in die Staat belastbaar, tenzij de ondememing in de andere Staat haar bedrijfuitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting.
Indien die ondememing aldus haar bedrijf uitoefent, mogen de voordelen van
de onderneming in de andere Staat
worden belast, maar slechts in zoverre dat zij aan die vaste inrichting
kunnen worden toegerekend";
Dat artikel24,§ 2, 1", van die overeenkomst bepaalt: ''Voordelen en inkomsten (... ) die volgens de voorgaande
artikelen in Nederland mogen worden belast, zijn in Belgie vrijgesteld
van belasting. Die vrijstelling beperkt
niet het recht van Belgie met dealdus vrijgestelde voordelen en inkomsten (... ) rekening te houden bij het bepalen van het tariefvan de belasting'',
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terwijl in hetzelfde artikel, § 2, 5", het
dubbel in aanmerking nemen van in
Nederland gel eden verliezen wordt
voorkomen;

Nr. 411

Dat uit alle aangehaalde bepalingen volgi(dat de Overeenkomst niet de
belasti:ri,ggrondslag regelt, maar enkel bepaalde inkomsten vrijstelt van
belasting; dat hieruit volgt dat de
Overeenkomst de Belgische Staat niet
verhindert bij de bepaling van de
belastinggrondslag in Belgie rekening te houden met de in Nederland
verkregen winst en deze derhalve te
begrijpen in h~t bedrag waarvan het in
Belgie geleden verlies wordt afgetrokken, en bedrijfsverlies over
voorgaande jaren slechts af te trekken van latere winsten in zoverre ze
niet reeds voorheen door bij de Overeenkomst vrijgestelde winsten werden gedekt;

1a GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GE-

Overwegende dat het arrest, door te
weigeren de Belgische wetgeving desaangaande toe te passen op grond dat
ze strijdig zou zijn met de genoem)de internationele overeenkomst, de
Overeenkomst en de in het middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
de voorziening ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Brussel.
16 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.

1e KAMER- 16 oktober 1997

MEENTEBELASTlNGEN- GEWESTBELASTING
- ZELFDE BELASTBAAR FElT- ZELFDE BELASTlNGPLICHTlGE -AFZONDERLIJKE AANSLAGEN.

2° BELASTING- EENZELFDE FElT- EENZELFDE BELASTlNGPLICHTIGE- BELASTINGHEFFlNG- VERSCHILLENDE OVERHEDEN.

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- GELlJKHEIDSBEGINSEL- GEMEENTEBELASTlNG- GRONDSLAG VAN DE HEFFlNGDOEL VAN DE BELASTlNG- ONEVENREDIGHEID - GEVOLG.

4a RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
BEHOORLlJK BESTUUR - RECHT OP
RECHTSZEKERHEID - GEMEENTEBELASTINGEN- HANDELINGEN GESTELD TIJDENS RET
DIENSTJAAR GOEDKEURlNG DER
BELASTINGVERORDENING- HANDELINGEN
GESTELD VOOR DE GOEDKEURlNG- BELASTINGHEFFlNG.

5o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTINGEN- HANDELINGEN GESTELD TIJDENS RET DIENSTJAAR- GOEDKEURlNG DER BELASTINGVERORDENING - HANDELINGEN GESTELD VOOR DE GOEDKEURING
BEHOORLIJK BESTUUR RECHT OP
RECHTSZEKERHEID.

1a en 2° Het is in de regel niet verboden dat
eenzelfde belastingplichtige voor eenzelfde feit door verschillende overheden
wordt belast (1).
3° Een eventuele onevenredigheid van de
grondslag van een gemeentebelasting met
het beoogde doel van de hefting houdt op
zichzelf geen schending in van het
gelijkheidsbeginsel.
4 a en 5 a Het beginsel van behoorlijk bestuur en van het recht op rechtszekerheid sluit niet uit dat een gemeente een
(1) Cass., 30 nov. 1950 (A.C., 1951, 149).
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belasting heft voor handelingen die tijdens het dienstjaar zijn gesteld, zelfs wanneer die handelingen gesteld werden voordat de belastingverordening tijdens
datzelfde dienstjaar werd goedgekeurd.
(STALLAERT JAN N.V: T. GEMEENTE ZEMST)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0035.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 4 7 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, in
de versie zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 2 van het Decreet van 22
oktober 1986, met uitsluiting van alle latere wijzigingen, en 1 van het gemeentereglement van Zemst van 15 juni 1989,
evenals van het algemeen rechtsbeginsel
"non his in idem",
doordat het bestreden arrest, rechtdoende op eiseres' fiscale voorziening tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Brabant van 25
september 1990, waarbij haar bezwaar tegen de aanslag in de gemeentebelasting op
de stortplaatsen en afvalstoffen, door de gemeente Zemst gevestigd voor het dienstjaar 1989, werd afgewezen, deze ontvankelijk, doch ongegrond verklaart, onder
meer op grond :
"dat (eiseres) vooreerst de regel tegenwerpt dat eenzelfde voorwerp in hoofde van
dezelfde belastingplichtige niet meer dan
eenmaal door dezelfde belasting of een belasting van dezelfde aard mag worden getroffen en dit op grond van het feit dat er
reeds door het Vlaamse Gewest milieuheffingen opgelegd werden, berekend per ton
gestorte afvalstoffen en met een identieke
motivering, namelijk de financiele lasten
dekken om de gevolgen van vervuiling van
het leefmilieu op te vangen;
dat de gemeente hiertegen terecht aanvoert dat niet aileen de grondslagen van de
belasting verschillend zijn - gestorte hoeveelheden tegenover oppervlakte van de
stortplaats -maar ook dat de belastingheffende overheid verschillend is en dat de
gemeente haar autonome belastingbevoegdheid uiteraard uitsluitend aan-

993

wendt ter behartiging van de gemeentelijke belangen",
terwijl eenzelfde belastingplichtige niet
tweemaal uit hoofde van eenzelfde feit kan
worden belast.
Met belastbaar feit in beginsel het materieel feit wordt bedoeld dat de belastingschuld doet ontstaan.
Bij artikel 4 7 van het Decreet van 2 juli
1981 betreffende de voorkoming en het bebeer van afvalstoffen, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het Decreet van 22 oktober
1986, lastens de houder van een exploitatievergunning van een stortplaats klasse III
een bijzondere milieuheffing werd ingevoerd met als grondslag het storten dan wel
het verbranden van afval.
Het gemeentereglement van Zemst van
15 juni 1989 lastens de exploitant van de
stortplaatsen in exploitatie op 1 januari van
het belastingjaar een belasting op de stortplaatsen van afvalstoffen heft.
Deze belasting een stortplaats in exploitatie treft en derhalve evenzeer de activiteit van het storten van afval als grandslag heeft.
Aldus evenwel in hoofde van de uitbater voor dezelfde periode een tweede maal
de activiteit van het storten van afval wordt
belast, zulks in miskenning van het beginsel non his in idem.
Hieraan geen afbreuk wordt gedaan door
de omstandigheid dat de belasting, bepaald bij het decreet van 2 juli 1981, wordt
berekend in functie van het gestort aantal tonnen afval, terwijl deze, bepaald bij
het gemeentereglement, wordt berekend in
functie van de vergunde oppervlakte, nu
het hier enkel de berekeningselementen, te
onderscheiden van het belastbare feit, betreft.
Evenmin relevant is dat de belastingen
door onderscheiden overheden werden geheven,
zodat het bestreden arrest vooreerst niet
wettig kon beslissen dat de grondslag van
de door het Vlaamse Gewest opgelegde milieuheffing en de door het gemeentereglement ingestelde belasting verschillend waren, daar waar beide als belastbaar
feit het storten van afval aanwijzen (scherrding van artikelen 4 7 van het Decreet van
2 juli 1981 betreffende de voorkoming en
het beheer van afvalstoffen, in de versie zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 2 van het Decreet van 22 oktober
1986, met uitsluiting van alle latere wijzigingen, en 1 van het gemeentereglement
van Zemst van 15 juni 1989) en derhalve op
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grand van de gedane vaststellingen niet
wettig kon beslissen dat de gemeente vermocht lastens eiseres een belasting op de
stortplaatsen van afvalstoffen te heffen
(schending van artikelen 4 7 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, in
de versie zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 2 van het Decreet van 22
oktober 1986, met uitsluiting van alle latere wijzigingen, en 1 van het Gemeentereglement van Zemst van 15 juni 1989,
evenals van het algemeen rechtsbeginsel
"non bis in idem") :

Overwegende dat het in de regel
niet verboden is dat eenzelfde belastingplichtige voor eenzelfde feit door
verschillende overheden wordt belast;
Dat de in het middel aangevoerde
wetsbepalingen en rechtsbeginsel op
die regel geen uitzondering vormen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 10, 11 en 172
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, en 6, 6bis en 112 van de
Grondwet v66r de coordinatie van 17 februari 1994,
doordat het bestreden arrest, rechtdoende op de fiscale voorziening door eiseres ingesteld tegen de beslissing van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant van 25 september 1990,
waarbij haar bezwaar, ingediend tegen de
aanslag in de gemeentebelasting op de
stortplaatsen van afvalstoffen, door de gemeente Zemst gevestigd voor het dienstjaar 1989, werd afgewezen, ontvankelijk,
doch ongegrond verklaart, onder meer op
grand:
"dat (eiseres) in een derde middel voorhoudt dat het gelijkheidsbeginsel geschonden werd door het heffen van de belasting op grand van de vergunde oppervlakte,
waardoor er geen rekening wordt gehouden met effectieve stortcapaciteit;
dat men niet inziet waardoor aldus het
gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn, nu
noch blijkt noch aangevoerd wordt dat andere belastingplichtigen belast werden op
grand van andere criteria; dat overigens bij
het criterium dat (eiseres) inroept, haar economisch nut per oppervlakteeenheid (de
stortcapaciteit) voorligt, maar dat crite-

Nr. 411

rium voor de gemeente niet determinerend is of hoeft te zijn bij het invoeren van
de belasting;
dat (eiseres) vervolgens aanvoert dat de
geheven belasting geen rekening houdt met
de realiteit en meer bepaald met het gedeelte van de vergunde oppervlakte dat effectief en reeel geexploiteerd wordt;
dat de gemeente terecht het belastingreglement gestoeld heeft op het objectieve
criterium van de vergunde oppervlakte en
niets haar noopt rekening te houden met
subjectieve criteria zoals het reeel geexploiteerde gedeelte; dat men trouwens niet
inziet wat dit criterium zou opleveren, vermits het beperkt is tot een momentopname",
terwijl bij artikelen 172 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994 en
112 van de Grondwet v66r deze coordinatie de gelijkheid van allen voor de belastingen wordt gehuldigd.
Dit beginsel inhoudt dat allen, die in dezelfde toestand verkeren, op dezelfde wijze
worden behandeld, maar niet uitsluit dat
een onderscheid wordt gemaakt voor bepaalde categorieen van personen, mits dit
onderscheid niet willekeurig is, m.a.w. voor
zover daarvoor een objectieve en redelijke
verantwoording bestaat.
De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst
aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van
de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
Te dezen door de gemeente werd voorzien in een belasting per vierkante meter
vergunde oppervlakte van de stortplaats,
zonder rekening te houden met de effectieve stortcapaciteit, noch met het gedeelte
van de vergunde oppervlakte dat effectief
en reeel geexploiteerd werd.
Zo het hof van beroep aanneemt dat
voormeld criterium van de vergunde oppervlakte een objectief criterium uitmaakt,
het hof weliswaar nalaat na te gaan of dit
criterium kon worden verantwoord door het
doel van de belasting, met name het opvangen van de financiele lasten, nodig om
de gevolgen van vervuiling van het leefmilieu op te vangen overeenkomstig het
principe "de vervuiler betaalt".
Er weliswaar tussen de hoegrootheid van
de vergunde oppervlakte en het doel van de
belasting geen evenredige band bestaat, nu,
zoals opgemerkt door .eiser;e~L~n,peslui
ten, de volledig vergun~e opp~;rvlak.~e ,niet
volledig in exploitatie,}10eft te zijn !:!~ 1<.J,e,
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vervuiling bovendien afhankelijk is van de
stortcapaciteit per vierkante meter,
zodat het bestreden arrest, dat oordeelt
dat de gemeente het belastingreglement terecht had gestoeld op het objectieve criterium van de vergunde oppervlakte zonder na te gaan of dit criterium redelijk
verantwoord was gelet op het doel en de gevolgen van de belasting en de verhouding
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel niet wettig kon besluiten dat het
gelijkheidsbeginsel niet werd geschonden
(schending van artikelen 10, 11 en 172 van
de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994 en 6, 6bis en 112 van de
Grondwet v66r de coiirdinatie van 17 februari 1994) :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de Gemeente Zemst op 15
juni 1989 beslist heeft een belasting te
heffen op de stortplaatsen van afvalstoffen; dat verweerster die verordening, blijkens de aanhef ervan, grondt
"op de dreiging van vervuiling van het
leefmilieu door stortvergunningen (. ..)",
op ''het principe (. .. ) dat de vervuiler
betaalt" en "op de financiele toestand
van de gemeente"; dat artikel1 van de
verordening de belasting vestigt op de
stortplaatsen in exploitatie op 1 januari van het belastingjaar; dat artikel 3 van de verordening bepaalt dat
de belasting wordt berekend per vierkante meter vergunde oppervlakte;
Overwegende dat krachtens die gemeenteverordeningen al diegene die in
dezelfde toestand verkeren, dit zijn
diegene die een stortplaats in exploitatie hebben op het grondgebied van
de gemeente, op dezelfde wijze worden behandeld;
Dat het niet onredelijk is, ook gelet op het doel en de gevolgen van de
belasting, een onderscheid te maken
tussen belastingplichtigen die een
stortplaats in exploitatie hebben en
diegene die er geen hebben;
Dat de eventuele onevenredigheid
van de grondslag van de he:ffing met
het beoogde doel op zichzelf geen
schending inhoudt van het aangevoerde gelijkheidsbeginsel;
Dat het middel niet kan worden
aa:ngenomen;

995

Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid van het beginsel van de eerbied voor
het opgewekte vertrouwen en van het beginsel van het recht op rechtszekerheid,
doordat het bestreden arrest, rechtdoende op de fiscale voorziening van eiseres tegen de beslissing van de bestendige
deputatie van de provincie Brabant van 25
september 1990, dit verhaal ongegrond verklaart, onder meer op grond :
"dat (eiseres) vervolgens opwerpt dat de
belasting, beslist bij gemeenteraadsbesluit
van 15 juni 1989, geheven wordt met terugwerkende kracht vermits de belasting
verschuldigd is voor het gehele dienstjaar 1989, en dus vanaf een januari 1989;
dat de gemeente hiertegen, met overname van de motieven van de bestreden beslissing eveneens terecht aanvoert dat verordeningen tot het invoeren van een directe
belasting mag terugwerken tot de eerste januari van het dienstjaar waarin en waarvoor de belasting beslist en geheven werd",
terwijl het de belastingheffende overheid toekomt bij het invoeren van een
nieuwe belasting de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de eerbied voor
het opgewekte vertrouwen en het recht op
rechtszekerheid, in acht te nemen.
Het recht op rechtszekerheid onder meer
inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan
worden opgevat dan als een vaste gedragsof beleidsregel van de overheid.
Daaruit volgt dat de door de overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen
van de burger in de regel moeten worden
gehonoreerd.
De belastingplichtige in zijn verwachtingen wordt beschaamd wanneer een niet
belaste toestand a posteriori wordt belast, nu zulks een onverwachte meeruitgave
betekent, waarmee in het verleden geen rekening kon en moest worden gehouden.
Te dezen blijkt dat per 1 januari 1989 de
exploitatie van een stortplaats van afValstoffen niet belast was.
Eiseres derhalve geen rekening diende te
houden met een eventuele meeruitgave,
volgend uit het belasten van de exploitatie van dergelijke stortplaats, te meer daar
de exploitatie van stortplaatsen in de voorgaande jaren evenmin werd belast.
Zij dan oak in haar verwachtingen werd
beschaamd door de invoering bij het
gemeentereglement van 15 juni 1989 van
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een belasting op de stortplaatsen, in exploitatie op 1 januari 1989, en door de aanslag ten bedrage van 2.500.000 frank, welke
haar voor een voldongen feit plaatste, zonder mogelijkheid van doorrekening van
deze gevoelige verhoging der exploitatiekosten aan haar klanten,
zodat het bestreden arrest, dat oordeelt
dat de gemeente vermocht de belasting te
laten terugwerken tot de eerste januari
1989, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het beginsel van de eerbied voor het gewekt vertrouwen en het beginsel van het recht op
rechtszekerheid, schendt :

Overwegende dat het beginsel van
behoorlijk bestuur en van het recht op
rechtszekerheid niet uitsluit dat een
gemeente een belasting heft voor handelingen die tijdens het dienstjaar zijn
gesteld, zelfs wanneer die handelingen gesteld werden v66r de belastingsverordening tijdens datzelfde dienstjaar werd goedgekeurd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de stortplaats van eiseres in
exploitatie was op 1 januari 1989 en
dat op 15 juni 1989 door de gemeenteraad van Zemst een reglement werd
aangenomen waarbij werd beslist voor
het dienstjaar 1989 een gemeentebelasting te vestigen op de stortplaatsen in exploitatie op 1 januari 1989;
Dat het oordeelt dat verordeningen tot het invoeren van een directe
belasting mogen terugwerken tot de
eerste januari van het dienstjaar
waarin en waarvoor de belasting beslist en geheven werd;
Dat het aldus de in het middel aangevoerde rechtsbeginselen niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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clusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 412
1e KAMER- 17 oktober 1997

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ALLERLEI- AANVULLEND PROTOCOL VAN 20 MAART 1952- ARTIKEL 1 - EIGENDOM- BEGRIP.

2° GOEDEREN- E.V.R.M.- AANVULLEND
PROTOCOL VAN 20 MAART 1952 - ARTIKEL 1 EIGENDOM- BEGRIP.

so

SOCIALE ZEKERHEID - OVERZEESE
SOCIALE ZEKERHEID - KOLONIALE DECRETEN- BEDIENDEN VAN BELGISCH CONGO EN
RUANDA-URUNDI - OUDERDOMSRENTEN WEDUWENRENTEN -AANVULLENDE VERHOGINGEN -RECHT OP RENTEN -RECHT OP
VERHOGINGEN -AARD VAN DIE RECHTEN.

4 ° ARBITRAGER OF -

PREJUDICIEEL GESCHIL- CASSATIEMIDDEL- GRIEF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW.- HOF
VAN CASSATIE- VERPLICHTING.

5o PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- GRIEFSCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW.
- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

so De rechter verantwoordt naar
recht zijn beslissing dat het recht op
ouderdoms- en weduwenrenten van de bedienden van Belgisch Congo en RuandaUrundi een "eigendom" is, in de zin van
art. 1 van het aanvullend Protocol van 20
maart 1952 bij het E. V.R.M., terwijl het
recht op de verhogingen van die renten
geen "eigendom" is in de zin van voormeld artikel1, als hij overweegt dater bij
de verhogingen, in tegenstelling tot de
renten, geen enkel verband bestaat tussen het bedrag van de betaalde bijdragen en dat van het ontvangen pensioen.
(Art. S, § 1, a en d, wet 16 juni 1960; art.
18, 21, S2, SS en 60 K.B. 25 jan. 1952.)

1°, 2° en

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

4° en 5° Wanneer voor het Hofvan Cassa-

16 oktober 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con-

tie in een middel een vraag betreffende
schending, onder meer door een wet, van
de artt. 10 en 11 Gw. is opgeworpen, moet
het Hof van Cassatie, in de regel, het
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Arbitragehofverzoeken over die vraag uitspraak te doen (1). (Artt. 6 en 6bis Gw.
1831; artt. 10 en 11 Gw. 1994; art. 26, §
1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(BURGIN E.A. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V BUITENLANDSE ZAKEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0216.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1 van het Aanvullend Protocol
van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955, 3 en 9 van de wet van 16 juni
1960 die de organismen belast met het bebeer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en RuandaUrundi onder de controle en de waarborg
van de Belgische Staat plaatst, en die waarborg draagt door de Belgische Staat van de
maatschappelijke prestaties ten gunste van
deze werknemers verzekerd,
doordat het arrest erop heeft gewezen
dat de bijdragen die werden betaald door de
personen aangesloten bij de Pensioen- en
Gezinstoelagekas voor de werknemers van
Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi "een
schuldvordering kunnen opleveren", "dat de
aard van die schuldvordering moet worden onderzocht om na te gaan of zij de bescherming geboden door artikel 1 van het
eerste aanvullend Protocol geniet" en "dat
er dienaangaande een onderscheid moet
worden gemaakt tussen de basisrente, de
aanvullende toelagen en verhogingen en de
indexering", en heeft beslist dat de betaling van de basisrente, gegrond op het beginsel van de kapitalisatie, naar luid van
artikel 3, eerste lid, littera a, van de wet
van 16 juni 1960 door de Belgische Staat
verzekerd wordt, "zonder discriminatie ten
aanzien van vreemde onderdanen" en dat
de eisers "dus van geen eigendom worden beroofd in de zin van artikel 1 van het
eerste aanvullend Protocol", en vervolgens beslist "dat zowel uit de wijze waarop
(1) Cass., 20 sept. 1996,A.R. nr. C.93.0343.N
(A. C., 1996, nr. 322), en 26 juni 1997, A.R. nr.

C.96.0372.F, supra, nr. 304.
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de Pensioen- en Gezinstoelagekas (voor de
werknemers van Belgisch-Congo en
Ruanda-Urundi) werd gespijsd als uit de
aard van de toelagen die het moest verlenen, volgt dat de berekening van die toelagen helemaal niet gegrond was op een beginsel van kapitalisatie van de bijdragen
noch voor het geheel noch voor een gedeelte; dat de toelagen, renten en verhogingen die door die Kas werden toegekend,
steunden op een beginsel van verdeling, dat
uitging van de solidariteit van het geheel
van de actieve werknemers ten aanzien van
weduwen, wezen en in rust gestelden" en
"dat de litigieuze toelagen en verhogingen dus niet kunnen worden beschouwd als
eigendom in de zin van artikel 1 van het
eerste aanvullend Protocol",

terwijl, naar luid van artikel1 van het
eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, "alle
natuurlijke of rechtspersonen recht hebben op het ongestoord genot van hun eigendom"; het begrip "eigendom", in de zin
van die bepaling, alles omvat wat
vermogenswaarde heeft ofkan hebben en
inzonderheid van toepassing is op de rechten van een schuldvordering; het recht op
uitkeringen van sociale zekerheid, zoals de
in artikel 3, littera a en d van de wet van
16 juni 1960 bedoelde ouderdomsrenten en
verhogingen, een vermogenswaarde kan
uitmaken en dus een eigendom in de zin
van artikel 1 van het eerste aanvullend
Protocol, wanneer het stelsel van sociale zekerheid voor een aanzienlijk gedeelte op het
beginsel van de kapitalisatie berust; in het
koloniaal stelsel van de verzekering tegen ouderdom en voortijdig overlijden, de
uitkeringen inzonderheid bestonden in
ouderdoms- en weduwenrenten en verhogingen bedoeld om de renten aan de economische omstandigheden aan te passen;
het verlenen van die renten en verhogingen werd verzekerd door instellingen waarvan de tegoeden, zoals in de wetsgeschiedenis van de wet van 16 juni 1960
wordt aangegeven, praktisch en uitsluitend werden gevormd door de bijdragen van
de bijdrageplichtige werknemers en werkgevers en als het ware hun eigendom waren, aangezien zij moesten dienen om de
betaling te verzekeren van de ouderdomsen weduwenrenten en van de verhogingen van die renten bepaald bij de koloniale wetgeving; die uitkeringen van de verzekering tegen ouderdom en voortijdig
overlijden een geheel vormden zodat, nu
het vaststaat dat de renten op een
beginsel van kapitalisatie waren gegrond,
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ervan moet worden uitgegaan dat het hele
stelsel grotendeels op dat beginsel berustte,
zelfs als men aanneemt, zoals het arrest,
dat de verhogingen van die renten "op een
beginsel van verdeling waren gegrond"·
daaruit volgt dat het arrest door de ver~
hogingen en de basisrenten ~aarop ze van
toepassing zijn, afzonderlijk te beoordelen en te beslissen dat het recht op die verhogingen niet beschouwd kon worden als
een "eigendom" in de zin van artikel 1 van
het eerste aanvullend Protocol, die bepaling en de artikelen 3 en 9 van de wet van
16 juni 1960 schendt :

Overwegende dat het middel geen
kritiek oefent op het arrest in zoverre
dat oordeelt dat het recht op uitkeringen van de sociale zekerheid, zoals ouderdomsrenten en verhogingen, een "eigendom" kan uitmaken in
de zin van artikel 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, wannef!r het stelsel van de sociale zekerheid berust op
het beginsel van de kapitalisatie, maar
dat zulks niet meer het'geval is wanneer het stelsel op het beginsel van de
verdeling berust;
Overwegende dat uit het koninklijk besluit van 25 januari 1952 tot
coordinatie van de koloniale deereten betreffende de verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van ouderdom
en vroege dood der werknemers
blijkt: a) dat de renten deel uitmaakten van een kapitalisatiestelsel en dat
zij ten laste waren van de Pensioen- en
Gezinstoelagekas van de werknemers
(artikelen 18 en 21); b) dat de toelagen en verhogingen bedoeld in hoofdstuk VI van voomoemd koninklijk besluit gegrond waren op een stelsel van
verdeling en ten laste waren van de
Toelagekas voor werknemers (artikelen 32, 33 en 60);
Dat dit zeer duidelijk onderscheid
tussen die twee stelsels blijkt in het
verslag aan de Regent voor het eerste van de bij het koninklijk besluit
van 25 januari 1952 gecoordineerde
decreten, het decreet van 10 oktober
1945; dat naar luid van dat verslag:
''het regime dat werd aangenomen een
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toepassing is (van het kapitalisatiestelsel). In een geest van billijkheid tegen de verzekeringsplichtigen verleent het hun voordelen naar
verhouding van de hoogte van elke bijdrage en verzekert hun de grootst mogelijke rente dankzij de kapitalisatie
van de stortingen. Voor een ruim deel
past het decreet bovendien het stelsel der verdeling toe, inderdaad de gezamenlijke werkgevers en verzekeringsplichtigen dragen solidair bij tot
he~.oprichten van een gemeenschappeliJk fonds, zodat het mogelijk zal zijn
een pensioentoeslag te verlenen, toelage geheten in het decreet, voor de
diensttijd die de werknemers gedaan
hebben v66r de instelling van het
pensioenregime en toelaten zal indien de economische toestanden i~ de
toekomst deze maatregel moesten wettigen, verhogingen van pensioenen en
toelagen te verlenen. Op het stelsel der
verdeling steunt het decreet ook om
· wezentoelagen te verlenen ... ";
Dat het arrest, door het afzonder. lijk beschouwen van de renten en de
verhogingen, die toelagen zijn die ten
laste worden gelegd van verschillende
schuldenaars en door onderscheiden
finanoieringsregels worden beheerst,
waarbij inzake verhogingen, in tegenstelling tot de renten, geen enkel verband bestaat tussen het bedrag van de
betaalde bijdragen en het bedrag van
het ontvangen pensioen, en door op
grond daarvan te beslissen dat het
recht op de verhogingen, in tegenstelling tot het recht op de renten, niet
kon worden beschouwd als een "eigendom" in de zin van artikel 1 van
het aanvullend Protocol van 20 maart
1952 bij het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, geen van de
in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1 en 5 van het Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot
bescherming van de rechte:r;:t van de mens
en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van
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13 mei 1955, 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955, 10 en 11 van de gecoordineerde
Grondwet, 11, inzonderheid 11, § 4, van de
wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de we!"knemers van BelgischCongo en Ruanda-Urundi onder de controle
en de waarborg van de Belgische Staat
plaatst, en die waarborg draagt door de
Belgische Staat van de maatschappelijke
prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat bij conflict tussen een interne rechtsnorm en een norm van het internationaal recht met rechtstreekse juridische gevolgen in de interne rechtsorde, de
verdragsregel voorrang heeft,
doordat het arrest erop heeft gewezen
dat de bijdragen die werden betaald door de
personen aangesloten bij de Pensioen- en
Gezinstoelagekas voor de werknemers van
Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi "een
schuldvordering kunnen opleveren", "dat de
aard van die schuldvordering moet worden onderzocht om na te gaan of zij de bescherming geboden door artikel 1 van het
eerste aanvullend Protocol geniet" en "dat
er dienaangaaJ;J.de een onderscheid moet
worden gemaakt tussen de basisrente, de
Efanyullende toelagen en verhogingen en de
indexering", l:)n heeft beslist dat de betaling van de basisrente, gegrond op het beginsel van de.kapitalisatie, naar luid van
artikel 3, eerste lid, littera a, van de wet
van 16 juni 1960 .door de Belgische Staat
verzekerd wordt, ~'zonder discriminatie ten
aanzien van vreemde onderdanen" en dat
de eisers "dus van geen eigendom worden beroofd in de zin van artikel 1 van het
eerste aanvullend Protocol", en vervolgens beslist dat de eisers geen aanspraak
kunnen maken op de indexering van de
ouderdomsrente waarop zij recht hebben,
op grand "dat het koloniaal sociaal
zekerheidsstelsel niet voorzag in de indexering van de renten; dat die indexering is ingevoerd bij artikel 11 van de wet van 16
juni 1960; (. .. ) dat dit voordeel dus helemaal niet in overeenstemming is met bijdragen die v66r 30 juni 1960 zijn betaald"
en "dat het geen eigendom is die door artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol wordt beschermd",
terwijl, eerste onderdeel, het recht op
ouderdoms- en weduwenrente als bepaald
bij artikel 3, eerste lid, littera a, van de wet
van 16 juni 1960, zoals het arrest terecht
beslist, een "eigendom" is in de zin van ar-
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tikel 1 van het eerste aanvullend Protocol; zulks eveneens geldt, zoals uit het eerste middel blijkt, voor het recht op de
verhogingen van de voornoemde renten als
bepaald bij artikel 3, eerste lid, littera d,
van de wet van 16 juni 1960; artikel 5 van
voormeld Protocol bepaalt dat "de Hoge
Verdragsluitende Partijen de artikelen 1, 2,
3 en 4 van dit Protocol zullen beschouwen als aanvullende artikelen van het Verdrag en alle bepalingen van het Verdrag
dienovereenkomstig van toepassing zullen zijn"; artikel14 van het van het Verdrag als beginsel stelt dat ''het genot van
de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, verzekerd is zonder enig
onderscheid op welke grand oak, zoals (. .. )
nationale afkomst (. .. ) of andere status";
daaruit volgt dat het genot van het recht op
de eerbiediging van eigendom, vastgelegd in artikel 1 van het•eerste aanvullend Protocol moet worden verzekerd zonder onderscheid op grand van nationaliteit
of van enige andere status; uit artikel11
van de wet van 16 juni 1960 volgt dat de
uitkeringen waarin de koloniale verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der werknemers voorziet en die ingevolge artikel 2 door de
Belgische Staat zijn gewaarborgd, de
schommelingen van de index der
consumptieprijzen in Belgie volgen, dat de
Belgische Staat dat voordeel waarborgt
maar dat het aileen wordt toegekend "aan
de gerechtigden van Belgische nationaliteit en aan de onderhorigen van landen
waarmee een desbetreffende wederkerigheidsovereenkomst gesloten is"; het
voordeel van de indexering van de basisrenten en van de verhoginge:t;J. c:lus door de
wet van 16 juni 1960 niet wordt verleend
aan vreemdelingen die onderhorigen zijn
van andere landen; artikel 11 van de wet
van 16 juni 1960, door het voordeel van de
indexering van de renten en verhogingen
niet toe te kennen aan bedienden van
vreemde nationaliteit wanneer met hun
land van herkomst geen wederkerigheidsovereenkomst is gesloten, een verschillende behandeling instelt van het genot van
het recht op eerbied van eigendom, die op
de nationaliteit is gegrond en die derhalve
strijdig is met artikel 14 van het Verdrag;
daaruit volgt dat het arrest, door aan de eisers, bedienden van Zwitserse nationaliteit, om de redenen die het aangeeft, het
voordeel van de indexering van hun ouderdomsrente te weigeren, uitwerking verleend aan een bepaling van de Belgische
wet die strijdig is met artikel1 van het eerste aanvullend Protocol en met artikel14
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van het Verdrag en bijgevolg die bepalingen schendt en ook het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel;
tweede onderdeel, de wetgever, hoewel
nationaliteit een objectief criterium is dat
een verschillende behandeling kan rechtvaardigen, wanneer hij een verschillende
behandeling instelt, toch niet de regels van
gelijkheid en non-discriminatie mag miskennen die in de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet zijn vastgelegd; die regels miskend worden wanneer de verschillende behandeling van categorieen van personen,
ook al is zij op een objectief criterium zoals de nationaliteit gestoeld, niet redelijk
gerechtvaardigd is; het bestaan van een
dergelijke rechtvaardiging moet worden beoordeeld rekening houdend met de bedoeling en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de betrokken
beginselen; de gelijkheidsregel wordt miskend wanneer vaststaat dat er geen evenredigheid bestaat tussen de aangewende
middelen en het nagestreefde doel; artikel 11, § 4, van de wet van 16 juni 1960
met betrekking tot de indexering van de in
artikel 3, eerste lid, littera a end van dezelfde wet bedoelde renten en verhogingen, waarvan de betaling door de Belgische
Staat is gewaarborgd, een verschillende behandeling vastlegt voor, enerzijds, de gerechtigden "van Belgische nationaliteit of
onderhorigen van landen waarmee een
wederkerigheidsovereenkomst gesloten is"
en, anderzijds, de vreemde gerechtigden die
onderhorigen van andere landen zijn; die
verschillende behandeling niet redelijk kan
worden verantwoord en mede door de gevolgen voor het bedrag van de pensioenen waarop de onderhorigen van die Ianden recht hebben, buiten elke verhouding
staat tot de bescherming van de financiele belangen van de Belgische Staat, wat
de bedoeling van de wetgever was; daaruit volgt dat het arrest, door om aan de eisers de indexering van hun ouderdomspensioen te weigeren, op een wetsbepaling
te steunen- artikel11, § 4, van de wet
van 16 juni 1960 - waarbij een verschillende behandeling wordt ingesteld die strijdig is met de grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie, de in het
middel aangewezen artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schendt :

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
de beslissing is naar recht verantwoord door een overweging van het arrest die in het middel niet wordt bekritiseerd:
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Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheid op de bewering berust dat in de twee onderdelen van het
middel wordt betoogd dat een op de
nationaliteit gestoeld onderscheid niet
kan worden aanvaard in het licht van
artikel14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden; dat die
bewering aileen opgaat voor het eerste onderdeel, nu in het tweede onderdeel de vraag wordt gesteld naar de
verenigbaarheid van artikel 11, § 4,
van de wet van 16 juni 1960 met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
dat de grond van niet-ontvankelijkheid
dus aileen op het eerste onderdeel betrekking heeft en niets te maken heeft
met het tweede;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, zegt dat artikel 14 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden "aileen maar het beginsel vastlegt van non-discriminatie
in het genot van de rechten en vrijheden welke in dit Verdrag zijn vermeld, zoals de rechten vermeld in artikel 1 van het eerste aanvullend
Protocol"; dat voor het hof van beroep dat artikel, nu het geen autonome bepaling is, te dezen aileen toepasselijk zou zijn als de eisers
aantonen dat zij het slachtoffer zijn geworden van een discriminatie in het
recht van het genot van een eigendom, gewaarborgd bij artikel 1 van het
aanvullend Protocol van 20 maart
1952; dat het arrest beslist dat zulks
niet het geval is voor de renten en dat
de verhogingen geen "eigendom" zijn
in de zin van dat artikel; dat laatstgenoemde beslissing in het eerste middel tevergeefs wordt bestreden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen
in zoverre hij het eerste onderdeel van
het middel betreft;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 11 van de
wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers
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van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi
onder de controle en de waarborg van
de Belgische Staat plaatst, en die
waarborg draagt door de Belgische
Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd, inzonderheid bepaalt : a) in zijn eerste paragraaf dat
de uitkeringen waarin de wettelijke
bepalingen inzake verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van ouderdom
en vroege dood der werknemers voorzien en die ingevolge artikel 3 door de
Belgische Staat zijn gewaarborgd, de
schommelingen van de index der
consumptieprijzen in Belgie volgen; b)
dat de bepalingen van dat artikel aileen toepasselijk zijn op de gerechtigden van Belgische nationaliteit of op
de onderhorigen van Ianden waarmee een desbetre:ffende wederkerigheidsovereenkomst gesloten is;
Overwegende dat de eisers de vraag
stellen of de verschillende behandeling van, enerzijds, gerechtigden van
Belgische nationaliteit of onderhorigen van Ianden waarmee een wederkerigheidsovereenkomst is gesloten en,
anderzijds, de vreemde gerechtigden
die onderhorigen zijn van andere Ianden, verenigbaar is met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet;
Dat het Hof, ingevolge artikel 26
van de bijzondere wet op het
Arbitragehof, aan het Arbitragehof
moet vragen over die vraag uitspraak
te doen;
Om die redenen, schort elke nadere
uitspraak op totdat het Arbitragehof
uitspraak zal hebben gedaan op de volgende vraag : Schendt de wet van 16
juni 1960 die de organismen belast
met het beheer van de sociale zekerheid van. de werknemers van BelgischCongo en Ruanda-Urundi onder de
controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en die waarborg
draagt door de Belgische Staat van de
maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd,
wanneer zij in haar artikel 11,
§ 4, met betrekking tot de indexering
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van de in artikel 3, eerste lid, littera
a end van dezelfde wet bedoelde renten en verhogingen, een verschillende
behandeling instelt van, enerzijds, de
gerechtigden van Belgische nationaliteit of de onderhorigen van Ianden
waarmee een wederkerigheidsovereenkomst gesloten is en,
anderzijds, de vreemde gerechtigden
die onderhorigen zijn van andere Ianden, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet?
17 oktober 1997 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard en
Kirkpatrick.
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KOOPHANDEL. KOOPMAN- HANDELSPRAKTIJKEN- MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRIDKEN STRIJDIGE DAAD- ANDERE VERKOPERS PROFESSIONELE BELANGEN.
AANTASTING VAN DIE BELANGEN.

De beslissing van de rechter dat een hoopman geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft gesteld, is
niet naar recht verantwoord wanneer hij
heeft vastgesteld dat die koopman producten te koop heeft gesteld waarop de
vermelding voorkomt dat ze uitsluitend
verkocht worden door erkende distributeurs, welke hoedanigheid die koopman
niet heeft, en beslist dat aangezien deze
niet zelf de litigieuze vermelding heeft
aangebracht op de producten en dus geen
positieve daad heeft verricht, "hem niet
verweten kan worden dat hij een oneerlijke daad heeft verricht door het zonder meer te koop stellen van de producten met de gewraakte vermelding" (1).
(Art. 93 Handelspraktijkenwet.)
(1) Vgl. Cass., 17 okt.
C.96.0244.F, infra, nr. 414.

1997, A.R. nr.
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(PARFUMS NINA RICCI- N.V NAAR FRANS RECHT
T. GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE "DE LEEUW"
N.V)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. C.96.022l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 149 van de gecoiirdineerde
Grondwet van 17 februari 1994, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 22, 27 en
93 van de wet van 14 juli 1991,
doordat het arrest, bij de uitspraak over
de grief volgens welke de artikelen 23 (1 °,
3° en 8°) en 93 van de wet van 14 juli 1991
door verweerster zijn overtreden omdat zij
de producten Nina Ricci waarop de vermelding voorkomt dat ze uitsluitend worden verkocht door erkende distributeurs,
welke hoedahigheid verweerster niet bezit, de vordering van de eiseressen niet gegrond verklaart en hun hoger beroep dienaangaande verwerpt op grond dat : "de
eerste rechter, na te hebben vastgesteld dat
die vermelding het eigen werk is van de
eerste (eiseres), eenjuiste toepassing maakt
van artikel 27 van de wet van 14 juli 1991
luidens hetwelk de vordering tot staking,
wegens de niet-naleving van de bepalingen van artikel 23, alleen kan worden ingesteld tegen de adverteerder van de gewraaikte reclame, namelijk te dezen de
vennootschap Nina Ricci; dat, aangezien
vaststaat dat (verweerster) niet zelf delitigieuze verinelding heeft aangebracht op
de producten die zij - regelmatig, zoals
blijkt uit de onderstaande redenen - heeft
aangekocht op een parallelle buitenlandse
markt, en zij dus geen positieve daad heeft
verricht, maar enkel de aldus aangekochte
producten heeft doorverkocht, haar niet
verweten kan worden dat zij een oneerlijke daad heeft verricht door het zonder
meer te koop stellen van de producten met
de gewraakte vermelding; dat de zaken heel
ander gesteld zouden zijn indien (verweerster) zich door haar reclame of door
haar uithangbord t.a.v. de consumenten zou
voordoen als erkend verkoper, aaiJgezien zij
zich aldus een hoedanigheid zou toeeigenen die zij niet heeft; dat zulks te dezen
niet het geval is",
terwijl, eerste onderdeel, ...
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tweede onderdeel, de eiseressen bovendien aan verweerster een met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad verweten aangezien verweerster, door de producten met die vermelding te verkopen en
te koop te stellen, haar klanten misleidde
om trent haar hoedanigheid; het verbod
waarvan sprake is in artikel 93 van de wet
van 14 juli 1991 een algemene strekking
heeft en kan worden toegepast op iedere
daad van een verkoper, onder meer op de
verkoop of het te koop stellen van producten, zelfs wanneer hij daarbij geen andere daden verricht, mits de rechter vaststelt dat die verkoop of dat te koop stellen
strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken
en de professionele belangen van een of
meer andere verkopers kan aantasten; het
arrest bijgevolg, nu het die grief dat een oneerlijke daad is verricht, verwerpt op gi'ond
dat verweerster "enkel de producten heeft
doorverkocht" en "geen positieve daad heeft
verricht" en dat de zaken heel anders gesteld zouden zijn indien zij zich zou voordoen als erkend verkoper, de draagwijdte
van het voornoemde artikel 93 beperkt en
dat artikel schendt;
derde onderdeel, ....

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist
"dat, aangezien vaststaat dat (verweerster) niet zelf de litigieuze vermelding heeft aangebracht op de producten die zij (... ) heeft aangekocht op
een parallelle buitenlandse markt en
dus geen positieve daad heeft verricht, maar enkel de aldus aangekochte producten heeft doorverkocht,
haar niet verweten kan worden dat zij
een oneerlijke daad heeft verricht door
het zonder meer te koop stellen van de
producten met de gewraakte vermelding";
Overwegende dat het hof van beroep, op grand van die overwegingen
niet wettig kan beslissen dat verweerster geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad had verricht;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
:de kant van het ver:J!ietigde 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 Luik.
17 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureur-generaal - Advocaten :
mrs. Delahaye en Nelissen Grade.

Nr. 415
3e KAMER- 20 oktober 1997

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKEN
- REDENEN AANGAANDE DE STRAFVORDERING- REDENEN AANGAANDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TEGENSTRIJDIGHEID.

zo

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- REDENEN AANGAANDE DE STRAFVORDERING- REDENEN AANGAANDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TEGENSTRIJDIGHEID.

Nr. 414
1e KAMER - 17 oktober 1997

KOOPHANDEL. KOOPMAN- HANDELSPRAKTIJKEN- BESCHERMING VAN DE CONSUMENT - MET DE EER:LIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD- MISLEIDENDE
RECLAME.

De beslissing van de rechter dat een verkoper de belangen van een of meer consumenten heeft geschaad of heeft kunnen schaden en derhalve een met de
eerlijke handelsgebruiken: strijdige daad
heeft gesteld, is naar recht verantwoord
wanneer de rechter, op grand van zijn
overwegingen, erop wijst dat de reclame
van die verkoper misleidend was en strijdig met de eerlijkheid die een professioneel moet hebben jegens de consumenten (1). (Art. 94 Handelspraktijkenwet.)
(MOVITEX N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECONOMISCHE ZAKEN)

(A.R. nr. C.96.0244.F)

1o Een beslissing van de strafrechter is tegenstrijdig, niet alleen wanneer de redenen van de beslissing op de strafvordering elkaar tegenspreken, maar oak
wanneer deze redenen strijdig zijn met
deze van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering. (Art. 149 Gec.Gw.)
2° Niet naar recht verantwoord is de be-

slissing qan de burgerli)~.e rechter, die
over een eis tot schadevergoeding oordeelt dat de beslissing van de strafrechter, die, enerzijds, onder verwijzing naar
verschillende misdrijven afzonderlijke
11traffen uitsprak en aldus besliste dat het
sturen in· staat van alcoholintoxicatie geen
oorzaak was van de schade voortvloeiend
uit de onopzettelijke slagen en verwondingen, en, anderzijds, oordeelde dat de
burgerlijke partij door plaats te nemen in
de wagen van de beklaagde een bepaald
risico had genomen en derhalve moest instaan uoor een gedeelte van zijn schade,
niet doot tegenstrijdigheid is aangetast.
(Art. 149 Gec.Gw.)
(ASSURANTIES GRQEP JOSI N.V.
T. DEMEULEMEESTER)
ARREST

17 oktober 1997 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van mevr. Lielmndael, procureur-generaal - Advocaten :
mrs. Delahaye en Nelissen Grade.
(1) Vgl. Cass., 17 okt.
C.96.0211.F, supra, nr: 413.

1997, A.R.

nr.

(A.R. nr. C.96.0109.N)

HET HOF;- Gelet op het bestre,
den arrest, op 19 oktober 1995 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de beschikking van de Eerste Voorzitter van 23 september 1997
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 149 van de gecoiirdineerde Grandwet van 17 februari 1994 en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken, dat voortvloeit uit
artikel 4 van de wet 17 april 1978 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, zowel voor als na
de wijziging door artikel14 van de wet van
11 juli 1994,
doordat het bestreden arrest eiseres'
regresvordering tot terugbetaling van
1.061.438,- frank schadevergoeding, door
haar als verzekeraar uitbetaald aan de benadeelden van een verkeersongeval op 18
november 1990 te Kortrijk, afWijst op grond
van de overweging: "Naar aanleiding van
dit ongeval werd (verweerder) bij vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk van 21 oktober 1991 veroordeeld wegens de gezamenlijke feiten A (onopzettelijke slagen en verwondingen), E, F en G
(verkeersinbreuken) tot een geldboete van
125 Fen wegens de tenlastelegging C (sturenin staat van intoxicatie) tot een geldboete van 150 F en een verval van het recht
tot sturen gedurende een maand. Wegens
de tenlasteleggingen B en D (sturen in
staat van dronkenschap en openbare dronkenschap) werd hij vrijgesproken. Bij het
beoordelen van de regresvordering is de
burgerlijke rechter gehouden door hetgeen de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist. Nu de strafrechter afzonderlijke straffen heeft uitgesproken voor,
enerzijds, het besturen van een voertuig in
staat van alcoholintoxicatie, en, anderzijds, het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen heeft de strafrechter beslist dat het sturen in staat van
intoxicatie geen oorzaak is van het ongeval en van de schade die erdoor is veroorzaakt. Het in de art. 418-420 SWB bedoelde
gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid slaat
op iedere nalatigheid of onvoorzichtigheid in de zin van art. 1383 B.W. die oorzaak is van de aan een derde toegebrachte
letsels en de strafrechter is er ingevolge art.
65 SWB toe gehouden wegens een onsplitsbaar feit alleen de zwaarste straf uit te
spreken. Ret uitspreken van afzonderlijke straffen voor, enerzijds, onopzettelijke slagen of verwondingen en, anderzijds, het sturen in staat van intoxicatie
beduidt dat dit laatste feit vreemd is aan
het misdrijf dat onder toepassing valt van
art. 418-420 SWB. Anders dan voorgehouden door (eiseres) is de beslissing van de
strafrechter niet door tegenstrijdigheid aan-

Nr. 415

getast. De beschouwingen in het vonnis van
21 oktober 1991 volgens dewelke de burgerlijke partij Messelier Nico door plaats te
nemen in de wagen van (verweerder) een
bepaald risico genomen heeft en derhalve
moet instaan voor een deel van zijn schade
behoort niet tot hetgeen op strafrechtelijk gebied is beslist. Waar aldus geen oorzakelijk verband wordt aangetoond tussen de ingeroepen zware fout (sturen in
staat van intoxicatie) en het ongeval is de
regresvordering hoe dan ook ongegrond"
(arrest pp. 1-2),

terwijl, eerste onderdeel, het gezag van
het gewijsde op de strafvordering niet geldt
voor wat niet zeker is gewezen door de
strafrechter; de burgerlijke rechter aldus
niet gebonden is door de uitspraak van de
strafrechter wanneer deze door tegenstrijdigheid is aangetast; een strafrechtelijke
beslissing, nu zij in haar geheel moet beschouwd worden, niet alleen tegenstrijdig is wanneer de redenen van de beslissing op de strafvordering elkaar tegenspreken maar ook wanneer deze redenen
strijdig zijn met die van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering; de enkele omstandigheid dat te dezen de door eiseres ingeroepen beschouwingen van het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk van 21 oktober 1991 betreffende de
burgerlijke partij Nico Messelier, niet behoren tot hetgeen op strafrechtelijk gebied is beslist, dan ook niet met zich brengt
dat de beslissing niet door tegenstrijdigheid zou zijn aangetast,
zodat de appelrechter niet wettig kon oordelen dat de beslissing van de strafrechter niet door tegenstrijdigheid is aangetast, en dat hij gebonden was tot hetgeen
de strafrechter op de strafvordering had beslist (schending artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994,
en voor zoveel als nodig 97 der Grondwet
voor deze coiirdinatie, en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, dat voortvloeit uit artikel 4 van de wet van 17 april 1978
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zowel voor als
na de wijziging door artikel 14 van de wet
van 11 juli 1994), mitsdien berust op dubbelzinnige redenen voor zover deze niet toelaten na te gaan of de appelrechter het oorzakelijk verband verwerpt zich steunend op
het gezag van gewijsde van de beslissing
van de strafrechter, dan wel op een eigen
onderzoek van het oorzakelijk verband
(schending art. 149 gec.Gw.);
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terwijl, tweede onderdeel, het arrest vaststelt dat de strafrechter, door twee afzonderlijke straffen uit te spreken, beslist heeft
dat het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan inzittende Nico
Messelier een andere oorzaak had dan de
alcoholintoxicatie van de beklaagde, thans
verweerder; het arrest verder erop wijst dat
de strafrechter, rechtdoende op civielrechtelijk gebied, heeft beslist dat Nico Messelier een bepaald risico genomen heeft door
plaats te nemen in de wagen bestuurd door
verweerder, en dienvolgens voor een deel
van zijn schade moet instaan; uit deze beslissing volgt dat de alcoholintoxicatie ten
minste werd beschouwd als een der constitutieve elementen van de door verweerder begane onvoorzichtigheid die het ongeval heeft veroorzaakt; de strafrechter,
door verweerder wegens elk van de tenlasteleggingen tot afzonderlijke straffen te
veroordelen, de feitelijke eenheid heeft tegengesproken die hij in de motieven van
zijn beslissing had vastgesteld,
zodat de appelrechter, door te oordelen
dat de strafrechter zeker en noodzakelijk
beslist heeft dat de alcoholintoxicatie niet
in oorzakelijk verband stond met het ongeval, het vonnis van 21 oktober 1991 van
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk uitlegt op een wijze die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan (schending artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.) en het strafrechtelijk gewijsde van dit vonnis miskent
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, dat voortvloeit uit artikel 4 van de wet
17 april 1978 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, zowel voor als na de wijziging door artikel14
van de wet van 11 juli 1994), hij wegens het
ontbreken van zekerheid omtrent het rechterlijk gewijsde ten opzichte van het causaal verband tussen de alcoholintoxicatie en
de aan het slachtoffer toegebrachte letsels, niet vermocht te oordelen dat hij door
de strafrechtelijke beslissing gebonden was
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, dat voortvloeit uit artikel 4 van de wet
17 april 1978 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, zowel voor als na de wijziging door artikel14
van de wet van 11 juli 1994), zijn beslissing minstens berust op dubbelzinnige redenen voor zover deze niet toelaten na te
gaan of de appelrechter het oorzakelijk verb and verwerpt zich steunend op het gezag van gewijsde van de beslissing van de
strafrechter, dan wei op een eigen onder-
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zoek van het oorzakelijk verband (schending art. 149 gec.Gw.);
terwijl, derde onderdeel, eiseres in conclusie aanvoerde dat het oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval bleek uit de vrij zware intoxicatie, de
door de verbalisanten bij verweerder vastgestelde symptomen en zijn roekeloos rijgedrag (appelverzoekschrift p. 3, voorlaatste alinea); eiseres wat betreft de graad
van alcoholintoxicatie aanvoerde : "Onnodig te verwijzen naar de talloze rechtspraak
en rechtsleer die deze problematiek reeds
besproken hebben. De aktuele grens is
0,8 %. Zulks vertegenwoordigt 'slechts' 3 pilsen ! Er bestaat een wetsvoorstel om deze
grens te verlagen tot 0,5 %. Waarom? omdat er vastgesteld werd dat de reflexen
reeds verzwakken vanaf deze grens, wat uiteraard het risico voor ongevallen vergroot. In casu bedroeg de intoxicatie van
(verweerder) noch 0,5 %, noch 0,8 %, noch
1,5% doch wei degelijk 1,72 %. Reeds in
1976 (cfr. J. T. 76/273) werd er een grondige studie verricht in verband met de verzwaring van het risico naar gelang het alcoholgehalte steeg. Vanaf 1,5 % is er een
vermenigvuldigingscoefficient van 9,55 voor
ongevailen met kwetsuren" (appelverzoekschrift p. 4); zij wat betreft het gedrag van verweerder verwees naar de vaststellingen van de verbalisanten, inzonderheid: "a) 'Als wij hem vragen wat er
gebeurd is, kan hij ons niet duidelijk antwoorden. Hij weet niet meer van waar hij
kwam'. b) Roekeloze snelheid in voile bebouwde kom met een overbelast voertuig (5
personen i.p.v. maximum 4). c) Getuige
Messelier (inzittende Golf) : '(Verweerder) heeft nooit geremd ofvertraagd bij het
naderen van het kruispunt'. d) De schets :
het gaat hier om een breed kruispunt met
afgeronde hoeken waar de zichtbaarheid
uitstekend is. Het ongeval deed zich voor,
helemaal op het einde van het kruispunt bij
zoverre dat (verweerder) aile gelegenheid
had om te vertragen en af te remmen, zoniet bij het naderen van het kruispunt, dan
zeker op het kruispunt zelf' (appelverzoekschrift pp.4-5); zij wat betreft het
objectief en subjectief element van de grove
fout benadrukte : '1edereen weet dat meer
dan 3 glazen bier drinken gevaarlijk is
wanneer men het stuur neemt. In casu
blijkt dat er een minimum van 8 a 10 glazen pils werden gedronken. Als men dan
toch zijn wagen bestuurt, dient men uiterst voorzichtig te zijn. Slechts de euforie van de drank kan zulks beletten. Het is
wei wat hier gebeurd is : met voile snelheid in voile bebouwde kom rijden, net alsof
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men in de woestijn was ! Het penaal vonnis van de Correctionele Rechtbank beklemtoont trouwens de subjectieve en objectieve kennis van de verzwaring van het
risico. Waarom anders inzittende Messelier zelfverantwoordelijk stellen voor 1/4
wegens aanvaarding van het risico?" (appelverzoekschrift p. 5); de appelrechter, voor
zover hij niet, of niet alleen, op grond van
het aan de beslissing op de strafvorderirtg verbonden gezag van gewijsde oordeelt dat geen oorzakelijk verband bestaat tussen de alcoholintoxicatie en het
ongeval, maar tevens op grond van zijn eigen overtuiging, door enkel te overwegen
"(dat) geen oorzakelijk verband wordt aangetoond", alleszins nalaat eiseres' conclusie te beantwoorden waarin zij de redenen opgaf- steunend op objectieve en
controleerbare gegevens - waarom dit oorzakelijk verband wel bestaat,
zodat de appelrechter, door op grond van
zijn eigen overtuiging het oorzakelijk verb and te verwerpeh, zonder de redenen
waarop deze beslissing is gegrond weer te
geven, eiseres' conclusie onbeantwoord laat
(schending art. 149 gec.Gw.);
terwijl, vierde onderdeel, het arrest, in de
omstandigheden weergegeven in het vorige onderdeel, niet wettig het oorzakelijk verband kon uitsluiten zonder tevens
vast te stellen dat het ongeval en de schade,
zoals zij zich in concreto hebben voorgedaan, op dezelfde wijze zouden zijn ontstaan zonder de alcoholintoxicatie van verweerder,
zodat het arrest niet naar recht verantwoord is (schending artt. 1382 en 1383
B.W.);
terwijl, vijfde onderdeel, het bestreden arrest noch door bovenstaande overwegingen, noch door enige andere, antwoordt op
het regelmatig door eiseres ter staving van
haar regresvordering aangevoerde middel stellende : "Trouwens, en op dit punt
werden de besluiten van concluant niet ontmoet door de eerste rechter, geeft het rijgedrag van (verweerder), zelfs zonder intoxicatie, aanleiding tot een regres : een
kruispunt oprijden aan minimum 80 km/u
in volle bebouwde kom, zonder af te remmen of te vertragen is crimineel en grenst
aan opzet, wat een regresprocedure verrechtvaardigt (Brussel17.04.70, J.T. 531;
Doornik 16.10.68, RGAR 8164; Brussel
10.06.70 RGAR 8499 en veel andere)" (verzoekschrift hoger beroep p. 5, laatste alineal; het arrest enkel beslist dat de regresvordering ongegrond is omdat geen
oorzakelijk verband is aangetoond tussen
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het sturen in staat van alcoholintoxicatie en
het ongeval, en nalaat enig onderzoek te besteden aan de andere ingeroepen zware
fout, bestaande uit het oprijden van een
kruispunt aan minimum 80 km/u in volle
bebouwde kom, zonder af te remmen of te
vertragen,

zodat het arrest door eiseres' middel onbeantwoord te laten, niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending art. 149 gee.
Gw.):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een beslissing van
de strafrechter tegenstrijdig is, niet aileen wanneer de redenen van de beslissing op de strafvordering elkaar tegenspreken, maar ook wanneer deze
redenen strijdig zijn met deze van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de strafrechter, nu hij onder verwijzing naar verschillende misdrijven, afzonderlijke straffen ten laste
van verweerder heeft uitgesproken,
enerzijds, wegens het besturen van
een voertuig in staat van alcoholintoxicatie, anderzijds, wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen en
verwondingen, heeft beslist dat het
sturen in staat van alcoholintoxicatie
geen oorzaak is van het ongeval en
van de schade die erdoor is veroorzaakt;
Dat het arrest verder oordeelt dat de
beschouwing van de strafrechter, volgens dewelke de burgerlijke partij door
plaats te nemen in de wagen van verweerder een bepaald risico heeft genomen en derhalve moet instaan voor
een gedeelte van zijn schade, niet behoort tot hetgeen op strafrechtelijk gebied is beslist;
Overwegende dat het arrest op die
enkele grond beslist dat de beslissing van de strafrechter niet door tegenstrijdigheid is aangetast;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
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Dat het onderdeel 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; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
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feitenrechter over; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
20 oktober 1997- 3" kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hallewyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Butzler.
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 6 van JAARGANG 1997

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Mstamming

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout belang.

Aantasting van een wettig
921

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout -

Begrip.

943

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband
tussen fout en schade - Fout van het slachtoffer- Schade- Omvang- Bewijs.
847

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Algemeen- Omvang.

847

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat. Overheid - Gemeente
- Gemeentebestuur - Lid - Fout - Statutair beambte - Schade - Vordering in rechte
- Rechtbanken- Bevoegdheid- Volstrekte
bevoegdbeid (materiele, persoonlijke)- Arbeidshoven en -rechtbanken.
966

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum- Beoordelingsbevoegdheid. 847

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum - Provisies - Actualisering. 866

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
peildatum - Raming ex aequo et bono Wettigheid. Voorwaarden.
948

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte - Lichamelijke schade - Omvang Fout van het slachtoffer- Niet dragen van de
veiligheidsgordel- Bewijslast.
847

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte- Materiele schade wegens inkomstenverlies- Weduwe- Derving van het loon
van het slachtoffer- Vergoeding- Vermindering van de sociale lasten - Tussenkomst
van de mutualiteit - Berekening van de
schade- Voorwaarden.
948

Onderzoek naar het vaderschap - Overspelig
vaderschap - Rechtsvordering tot onderzoek
naar overspelig vaderschap - Verjaring Termijn - Aanvang.
843

Mstand van recht
Bewijs.

840

Mstand van recht
Bewijs.

840

Apotheker
Apotheek - Overdracht- Waarde vraagde tegenprestatie - Perken.

Ge984

Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en
wedertewerkstelling- Gemeen recht- Schadeloosstelling.
828

Arbeidsongeval
Verzekering- Aansprakelijke derde- Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Grenzen.
828

Arbeidsongeval
Verzekering - Eenheid van verzekering Beginsel - Uitzondering - Bedienden Verzekeringsovereenkomst - Arbeiders Geen verzekering - Gevolg - Fonds voor
Arbeidsongevallen.
958

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Kosten - Werkgever Verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar van de werkgever - Fonds voor
Arbeidsngevallen- Geschil- Vergoedingen
958
- Rechtsvordering tot terugbetaling.

Arbeidsovereenkomst
Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging.
962

Arbeidsovereenkomst
Aard van de wet. Toepassingssfeer - Aard
van de wet- Wettelijke bepaling van dwingend recht - Begrip - Gevolgen.
969

2Bevoegdheid en aanleg

Arbeidsovereenkomst
Aard van de wet. Toepassingssfeer - Aard
van de wet - Opzegging - Bediende Wettelijke bepaling van dwingend recht Gevolgen- Bescherrning- Afstand van recht.
969

Bevoegdheid en aanleg

Arbeidsovereenkomst
Einde- Opzegging- Ontslag zonder dringende reden - Opzeggingsvergoeding- Bijkomende schadevergoeding- Gesubsidieerde
universitaire instelling - Personeelsstatuut
- Gelijkwaardigheid- Vastheid van betrekking- Miskenning - Gevolg.
935

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging- Bediende - Wettelijke
bepaling van dwingend recht - Gevolgen Bescherming - Afstand van recht.
969

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Middel dat uitgaat van
een verkeerde veronderstelling.
851

Arbitragehof
Prejudicieel geschil- Cassatiemiddel- Grief
- Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. Hofvan Cassatie- Verplichting.
996

Auteursrecht
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bezoldigingen- Voordelen- BeroepswerkUitoefening - Loontrekkend
zaamheid
muzikant - Inkomsten uit auteursrecht.
817

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Openbare orde - Rechtbanken Ambtshalve onderzoek.
966

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
- Arbeidshoven en -rechtbanken- Gemeente
- Gemeentebestuur - Lid - Fout - Aansprakelijkbeid buiten overeenkomst- Herstelplicht - Statutair beambte
Schade Vordering in rechte.
966

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Bevoegdheid- Volstrekte
bevoegdheid (materiele, persoonlijke)- Arbeidshoven en -rechtbanken- Gemeente- Gemeentebestuur- Lid- Fout- Aansprakelijkbeid
buiten overeenkomst- Herstelplicht - Statutair beambte - Schade - Vordering in
rechte.
966

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde- Wegverkeer- Proces-verbaalBijzondere bewijswaarde - Grenzen.
853

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften kracht - Schending - Begrip.

B

Bewijs820

Bewijs

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Strafvordering - Staat van faillissement Bevoegdheid van het strafgerecht.
869

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Strafzaken- Staat van faillissement- Werkelijk krediet - Beoordeling.
869

Belasting
Eenzelfde feit - Eenzelfde belastingplichtige
- Belastingheffing- Verschillende overheden.
992

Belasting op spelen en weddenschappen
Paardenwedrennen- Wedrennen in het buitenland - Toegelaten weddenschappen Beperkingen.
905

Belasting op spelen en weddenschappen
Paardenwedrennen schappen - Begrip.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)- Vordering in rechte- OnderwerpRechtbanken - Beoordeling.
966

Onderlinge wedden905

Bescherming van de maatschappij
Comrnissie tot bescherming van de maatschappij - Allerlei - Cassatiemiddelen - Tegenstrijdigheid - Vroegere beslissing.
826

Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast- Begrip - Omkering
- Burgerlijke rechtsvordering.
847

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering- Schade.
847

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering- Fout van het slachtoffer- Schade
- Omvang- Oorzakelijk verband.
847

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Burgerlijke rechtsvordering- Algemene bekendheid
- Veiligheidsgordel- Bescherming- Omvang.
847

Borgtocht
Goederenvervoer- Wegvervoer- Vervoerder- Gewaarborgde schuldvordering- Beperkingen- In huur nemen van trailers. 832

- 3
Borgtocht

Cassatieberoep

Goederenvervoer- Gewaarborgde schuldvordering - Beperking - In huur nemen van
containerchassis en herstellingswerken. 836

Burgerlijke rechtsvordering
Hofvan assisen- Behandeling van de strafvordering - Uitspraak - Behandeling van
de burgerlijke rechtsvordering- Andere samenstelling.
824

c
Cassatie
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zakenBeperking - Draagwijdte van middelen. 831

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde
- Uitbreiding van de cassatie- Voorwaarden.
976

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging Andere burgerlijke rechtsvordering- Uitbreiding van de cassatie- Voorwaarden.
976

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende
partij - Voorziening - Eindbeslissing Vernietiging - Uitbreiding - Niet definitieve beslissing - Mstand van het cassatie978
beroep zonder berusting.

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld- Eisers en verweerders - Geen geding
voor de feitenrechter tussen eiser en verweerder- Geen veroordeling van de ene partij ten
voordele van de andere - Ontvankelijkheid.
951

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Beslissing
waarbij de gevrijwaarde wordt veroordeeld
om de oorspronkelijke eiser te vergoeden Beslissing definitief geworden tussen die eiser
en de gevrijwaarde - Cassatieberoep door de
verweerder in vrijwaring- Geen enkele onsplitsbaarheid - Ontvankelijkheid.
951

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Geen geding voor de feitenrechter tussen eiser en verweerder - Geen
veroordeling van de ene partij ten voordele
van de andere - Ontvankelijkheid.
978

Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een verweerder - Betekening
van het cassatieberoep aan die verweerder Gevolg.
978

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- StrafVordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Beschikking tot onttrekking van de zaak aan de
onderzoeksrechter- Verwijzing van het dossier naar de procureur des Konings - Hoger
beroep van de verdachte - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
944

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging- Verklaring van beroep in cassatie.
828

Cassatieberoep
Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde
- Duur - Inkomstenbelastingen - Bestreden arrest - Kennisgeving.
859

Cassatieberoep
Belastingzaken- Vormen- Vorm entermijn voor memories en stukken- Inkomstenbelastingen- Verweerder- Tegen de voorziening aangevoerd middel van nietontvankelijkheid - Eiser - Memorie van
wederantwoord.
955

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Kritiek op
verwerping van exceptie van borgstelling Beslissing zonder kosten of schadevergoeding
- Ontvankelijkheid.
831

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - StrafVordering Verschillende misdrijven- Een enkele straf
- Middel dat op sommige van die misdrijven
betrekking heeft - Ontvankelijkheid.
869

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - StrafVordering Verschillende misdrijven - Eenvoudige en
bedrieglijke bankbreuk- Een enkele strafMiddel dat op sommige van die misdrijven
betrekking heeft - N aar recht verantwoorde
straf- Bekendmaking beslissing- Ontvankelijkheid.
869

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Straf- Toepassing
van artikel 65 Sw. - Geldboete lager dan de
zwaarste straf- Voorziening- Middel dat
de toepassing van de geldboete bekritiseert Ontvankelijkheid.
879

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Recht van
verdediging- Ontvankelijkheid.
872

- 4Cassatiemiddelen
Strafzaken- Nieuw middel- Voorziening
- Middel - Redelijke termijn - Overschrijding - Ontvankelijkheid.
879

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Voorziening gericht tegen de beslissing tot veroordeling - Middel voert aan dat
de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank onregelmatig is - Ontvankelijkbeid.
879

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter- Verplichting tot inenting
- Noodzakelijke maatregel tot bescherming
van de gezondheid in de zin van artikel 8.2
E.V.R.M. - Feitenrechter- Feitelijke beoordeling - Cassatiemiddel
Ontvankelijkheid.
876

Cassatiemiddelen
Belastingzaken - Algemeen - Conclusies Geen antwoord- Grand van niet-ontvankelijkheid- Nieuw middel- Onlosmakelijke toetsing.
864

G
Gemeente
Gemeentebestuur- Lid - Fout- Aansprakelijkbeid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Statutair beambte - Schade Vordering in rechte- Rechtbanken- Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele,
persoonlijke)- Arbeidshoven en -rechtbanken.
966

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Gewestbelasting Zelfde belastbaar feit- Zelfde belastingplichtige
- Mzonderlijke aanslagen.
992

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Handelingen gesteld
tijdens het dienstjaar - Goedkeuring der
belastingverordening - Handelingen gesteld
voor de goedkeuring- Behoorlijk bestuurRecht op rechtszekerheid.
992

Gerechtskosten

Cassatiemiddelen
Belastingzaken- Belan:g- Begrip- Bestreden beslissing- Ten overvloede gegeven reden
817
- Kritiek- Gevolg.

Cassatiemiddelen
Allerlei- Commissie tot bescherming van de
maatschappij - Tegenstrijdigheid - Vroegere beslissing.
826

Cautio judicatum solvi
Oorspronkelijk eisende vreemdeling- Beslissing zonder kosten of schadevergoeding Cassatiemiddel - Kritiek op verwerping van
exceptie van borgstelling- Gebrek aan belang
- Ontvankelijkbeid.
831

Commissie
Verplichtingen van de commissionair.

90 5

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Begrip. Vereisten van het faillissement 953
Geschokt zijn van het krediet.

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Begrip. Vereisten van het faillissement Ophouden te betalen en geschokt zijn van het
krediet.
953

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging- Faillissementsvonnis- Tenuitvoerlegging- Lastgever - Curator. 898

Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie Arbeidsongeval- Werkgever- Verzekeraar
van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkbeid van de verzekeringsmakelaar
van de werkgever - Fonds voor arbeidsongevallen- Geschil- Vergoedingen- Rechtsvordering tot terugbetaling.
958

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Arbeidsongeval- Werkgever- Verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkbeid van de verzekeringsmakelaar van de werkgever- Fonds
voor Arbeidsongevallen- Geschil- Vergoedingen - Rechtsvordering tot terugbetaling.
958

Gerechtskosten
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter
- Hoger beroep van de beklaagde en van het
openbaar ministerie - Terechtzitting - Beklaagde niet gedagvaard om te verschijnen Niet verschenen beklaagde- Hofvan beroep
dat de beklaagde bij verstek veroordeelt Ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde
- Kosten veroorzaakt door het verzet Gevolgen.
887

Gerechtskosten
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter
- Stra:IVordering- Verjaring- Veroordeling van de beklaagde in de kosten- Wettigheid.
975

Goederen
E.V.R.M.- Aanvullend protocol van 20 maart
1952- Artikel1 - Eigendom- Begrip. 996

5Inkomstenbelastingen

H
Herziening
Advies en verwijzing tot herziening- Nieuw
feit - Advies van het hof van beroep 873
Toetsing door het hof- Draagwijdte.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bezoldigingen- Begrip-Voordelen- Beroepswerkzaamheid - Uitoefening - Loontrekkend muzikant- Auteursrecht- Inkomsten
uit auteursrecht.
817

Inkomstenbelastingen

Herziening
Advies en verwijzing tot herziening- Nieuw
feit- Negatief advies van het hofvan beroep
- Feitelijke beoordeling - Bezwaren tegen
de relevantie van de feiten - Ontvankelijkheid.
873

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hofSamenstelling van het hof - Behandeling
van de straf\rordering - Behandeling van de
burgerlijke rechtsvordering- Andere samenstelling.
824

Hof van assisen
Burgerlijke rechtsvordering - Andere samenstelling.

Behandeling
824

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bezoldigingen- Werkende vennoten- Nietige overeenkomst - Belastbaarheid.
984

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Winsten Inkomsten in Belgie en in het buitenland Belastbaarheid.
989

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting- Mzonderlijke aanslagen - Meerwaarden - Fusie. Splitsing.
Opslorping- Inbrengmeerwaarde - Begrip.
854

Inkomstenbelastingen

Vennootschapsbelasting- Mzonderlijke aanBurgerlijke zaken (handelszaken en sociale --slagen - Meerwaarden - Fusie. Splitsing.
Opslorping - Inbrengmeerwaarde - Begrip
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen
-Aard.
854
- Geding - Partijen tussen wie geen geding
aanhangig is.
820

Hoger beroep

Inkomstenbelastingen

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn. Onsplitsbaar geschil- Vorm- Betaling van het rolrecht.
900

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - lncidenteel beroep Belang - Begrip.
820

Vennootschapsbelasting- Mzonderlijke aanslagen - Meerwaarden - Fusie. Splitsing.
Opslorping- Inbrengmeerwaarde - Begrip.
854

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting- Mzonderlijke aanslagen- Fusie. Splitsing. Opslorping- Meerwaarden- lnbrengmeerwaarde - Begrip Aard.
854

Inkomstenbelastingen

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal beroep. Vorm. Termijn- Vorm
- Aanhangigmakingvan de zaak bij de appelrechter - Modaliteiten.
887

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Gevolgen - Terechtzitting - Beklaagde niet
gedagvaard om te verschijnen- Niet verschenen beklaagde - Gevolgen.
887

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Bericht van
wijziging van aangifte - Opzet.
984

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag- Aanslag van ambtswege- Belastbare grondslag. VaststellingWillekeurige vaststelling- Belastingplichtige
-Recht- Bewijs- Willekeurige aanslagBegrip.
955

Inkomstenbelastingen

I
Inkomstenbelastingen
Algemeen - Simulatie - Artikel 1321 B.W.
- Draagwijdte.
984

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Algemeen - Inkomsten in Belgie en in het
buitenland - Belastbaarheid.
989

Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Administratieve boeten. Straffen- Belastingverhogingen- Voorziening voor het hofvan
beroep - Hof van beroep - Bevoegdheden.
861

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Administratieve boeten. Straffen- Belastingverhoging- Terugbetaling- Moratoire interesten.
863

6 Inkomstenbelastingen

Koophandel, koopman

Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen - Materiiile vergissingen - Begrip.
859

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Sociale
woningen- Onroerende voorheffing- Belastingtarief- Vermindering- BeoordelingVergissing.
859

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Hof
van beroep - Bevoegdheden - Belastingverhogingen.
861

Inkomstenbelastingen

Handelspraktijken - Bescherming van de
consument - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Misleidende re.clame.
1003

L
Loon
Allerlei- Belastingzaken- Inkomstenbelastingen- Personenbelasting- Bedrijfsinkomsten- Bezoldigingen- Begrip- Voordelen
- Beroepswerkzaamheid - Uitoefening Loontrekkend muzikant - Auteursrecht Inkomsten uit auteursrecht.
817

Voorziening in cassatie - Termijn- DuurBestreden arrest - Kennisgeving.
859

M

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie woord - Brief.

Memorie van ant955

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)

Voorziening in cassatie- Verweerder- Tegen
de voorziening aangevoerd middel van nietontvankelijkheid - Eiser - Memorie van
wederantwoord.
955

Artikel 98, § 2, organieke wet van 8 juli 1976
- Verhaal op ide onderhoudsplichtigen Regels en voorW-aarden - K.B. van 9 mei
1984 in uitvoering van de organieke wet van 8
juli 1976 -Werking in de tijd.
946

Inkomstenbelastingen

Inkomstenbelastingen
Internationale verdragen - Overeenkomst
tussen Belgie en Nederland - Belastinggrondslag in Belgie- In Nederland verkregen winst - Vrijstelling van belasting in
Belgie- Bedrijfsverliezen in Belgie- Verrekening.
989

Interesten

N
Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Vordering - Uitbreiding - Grondslag - Dagvaarding - Aangevoerd feit- Begrip- Onderwijs- Voltijdse
opdracht.
962

Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure
Belastingverhoging - Terugbetaling.
863

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

K
Kind
In overspel verwekt kind - Rechtsvordering
tot onderzoek naar overspelig vaderschap Ve:rjaring- Termijn- Aanvang.
843

Verplichting tot inenting - Noodzakelijke
maatregel tot bescherming van de gezondheid
in de zin van artikel 8.2 E.V.R.M. - Feitenrechter - Beoordelingsbevoegdheid.
876

Onderwijs

Koop
Verkoper- Fabrikant - Gespecialiseerd verkoper- Verkochte zaak- Gebrek- Verborgen gebrek- Vrijwaring- Onzichtbaar gebrek
- Gevolg.
840

Koophandel, koopman
Koopman - Begrip.

0

953

Koophandel, koopman
Handelspraktijken- Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad- Andere verkopers
- Professionele belangen - Aantasting van
die belangen.
1001

Universitair onderwijs- Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut Vastheid van betrekking - Miskenning Dienstverband- Arbeidsovereenkomst- Ontslag zonder dringende reden - Bijkomende
schadevergoeding.
935

Onderwijs
Universitair onderwijs- Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut Vastheid. van betrekking- Dienstverband Arbeidsovereenkomst- Ontslagrecht- Draagwijdte.
935

7 Onderwijs

Rechtbanken

Universitair onderwijs- Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut Gelijkwaardigheid - Dienstverband - Contractueel - Arbeidsovereenkomstenwet
- Afwijkingen - Grenzen.
935

Onderzoeksgerechten
Uitlevering - Bevel tot aanhouding van een
vreemde overheid - Procedure van uitvoerbaarverklaring- Vertaling van het vreemde
bevel tot aanhouding en de bijhorende stukken.
974

Onsplitsbaarheid (geschil)
Begrip- Arbeidsongeval- Weg naar en van
het werk - Schade - Arbeidsongeschiktheid
- Blijvende arbeidsongeschiktheid - Geschil
- Werkgever- Fonds voor Arbeidsongevallen - Getroffene.
958

Openbaar ministerie
Verwijzing van een rechtbank naar een andere
- Strafzaken - Gewettigde verdenking Verzoekschrift van de verdachte- Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechterArrest alvorens recht te doen - Mededeling
aan het openbaar ministerie
Openbaar
ministerie - Begrip.
850

Openbaar ministerie
Rechtspleging- Mededeelbare zaken- Draagwijdte.
984

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen T.a.v. derden- Belastingzaken- Simulatie
- Draagwijdte.
984

Overeenkomst
Uitlegging- Feitenrechter- Vermeldingen
in akte- Extrinsieke elementen- Wijze van
uitvoering- Wettelijkheid.
940

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging - Arbeidsovereenkomst.
962

p
Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan
Cassatie - Middel dat uitgaat van een verkeerde veronderstelling.
851

Prejudicieel geschil
Arbitragehof - Cassatiemiddel - Grief Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. Hofvan Cassatie- Verplichting.
996

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Geen conclusie - Betwisting - Bewijs. 851

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Herziening- Advies en verwijzing tot herziening - Toepassing.
873

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1- Recht op een eerlijke behandeling van
de zaak ___: Begrip.
879

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Rechterlijk gewijsde Strafzaak - Gezag van gewijsde - Gelding
ten opzichte van derden.
889

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Artikel 8.1- Recht van een ieder op eerbiediging van zijn prive-leven en zijn gezinsleven
- Draagwijdte.
843

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Artikel 8.2 - Verplichting tot inenting Noodzakelijke maatregel tot beschermingvan
de gezondheid- Feitenrechter- Beoordelingsbevoegdheid.
876

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Allerlei Aanvullend protocol van 20 maart 1952 996
Artikel 1 - Eigendom - Begrip.

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Hof van assisen- Behandeling van
de strafvordering - Uitspraak - Behandeling van de burgerlijke rechtsvordering Andere samenstelling.
824

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken - Gelding
ten opzichte van derden.
889

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Gelding
ten opzichte van derden - Onvrijwillige slagen en verwondingen - Alcoholintoxicatie of
dronkenschap - Onderscheiden straffen Schade - Oorzakelijk verband - Verzekeraar - Regresvordering.
889

Rechtsbeginselen (Algemene)

R
Rechtbanken
Strafzaken - Algemeen - In eerste aanleg
- Miskenning recht van verdediging- Gevolg
- Dubbele aanleg.
872

"Fraus omnia corrumpit" - Begrip.

918

Rechtsbeginselen (Algemene)
Gelijkheidsbeginsel - Gemeentebelasting Grondslag van de hefting - Doe! van de
belasting - Onevenredigheid- Gevolg. 992

8 Rechtsbeginselen (Algemene)

Redenen van de vonnissen en arresten

Behoorlijk bestuur - Recht op rechtszekerheid - Gemeentebelastingen - Handelingen
gesteld tijdens het dienstjaar- Goedkeuring
der belastingverordening-Handelingen gesteld
voor de goedkeuring - Belastingheffing. 992

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Rechterlijk gewijsde Strafzaken - Gelding ten opzichte van derden.
889

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Herziening- Advies en verwijzing tot herziening- Nieuw feit- Motiveringsverplichting.
-Art. 445 Sv. - Draagwijwijdte.
873

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Belastingzaken - VerweerGeen antwoord.
864

Recht van verdediging
Strafzaken - Cassatiemiddel del - Ontvankelijkheid.

s

Nieuw mid872

Slagen en verwondingen, doden

Recht van verdediging
Strafzaken - Begrip.

879

Recht van verdediging
Strafzaken - Onopzettelijke slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg- Inbreuk op wegverkeersreglement
- Geen afzonderlijke strafVervolging- Gevolg.
943

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Burgerlijke zaken - Toetsing
van de wettigheid - Begrip - Toekomstige
materiele schade.
828

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Strafzaken - Eenvoudige en
bedrieglijke bankbreuk- Schuldigverhlaring
aan beide misdrijven- Behlaagde enkel eenvoudig bankroetier verhlaard - Tegenstrijdigheid.
869

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg- Begrip.
943

Sociale zekerheid
Overzeese sociale zekerheid- Koloniale deereten- Bedienden van Belgisch Congo en RuandaUrundi- Ouderdomsrenten- Weduwenrenten
- Aanvullende verhogingen - Recht op renten - Recht op verhogingen - Aard van die
rechten.
996

Stedebouw
Bouwverguning-Brussels-HoofdstedeliJk Gewest
918
- Verval- Voorwaarden.

Straf
Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen Feiten die v66r 1januari 1995 zijn gepleegdBoete verhoogd met 1.990 opdeciemen. 827

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen- Arrest- Besluitvorming van de
eigen redenen- Verwijzing naar motivering
van eerste rechter - Gevolg.
940

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Strafzaken - Redenen aangaande de strafVordering - Redenen aangaande de burgerlijke rechtsvordering- Tegenstrijdigheid.
1003

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Burgerlijke zaken - Redenen
aangaande de strafVordering- Redenen aangaande de burgerlijke rechtsvordering- Tegen1003
strijdigheid.

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Tegenstrijdigheid- Begrip.
976

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten. Nietigheden- StrafzakenOnderzoeksgerechten- Uitlevering- Bevel
tot aanhouding van een vreemde overheid Uitvoerbaarverhlaring - Vertaling van het
vreemde bevel tot aanhouding en de bijhorende stukken.
974

Tussenkomst
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatiegeding- Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een verweerder - Betekening
van het cassatieberoep aan die verweerder Gevolg.
978

u

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Herziening- Advies en verwijzing tot herziening- Nieuw feit- Motiveringsverplichting
-Art. 149 Gw.- Art. 445 Sv.- Toepasselijke bepaling.
873

Uitlevering
Bevel tot aanhouding van een vreemde overheid - Uitvoerbaarverklaring - Vertaling
van het vreemde bevel tot aanhouding en de
bijhorende sturen.
97 4

_I-.
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Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur,
aanvang, einde)- Afstamming- In overspel
verwekt kind - Rechtsvordering tot onder843
zoek naar overspelig vaderschap.

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting verzekering - Onderhandeling -

W.A.M.Begrip.
914

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering- Termijnen Verlenging- Nieuwe wet- Gevolgen. 879

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering- Termijnen Wegverkeer.
975

Vervoer
Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer- Wegvervoer- Vervoerder -Borgtocht - Gewaarborgde schuldvordering Beperking - In huur nemen van trailers.
832

Vervoer
Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer- Vervoerder- Borgtocht- Gewaarborgde schuldvordering - Beperking - In
huur nemen van containerchassis en herstellingswerken.
836

Verwijzing na cassatie
Strafzaken- Strafvordering- VerjaringVeroordeling van de beklaagde in de kosten Cassatie- Verwijzing- Grenzen.
975

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift van de verdachte - Onttrekking
van de zaak aan de onderzoeksrechter Arrest alvorens recht te doen - Voorwerp.
850

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift van de verdachte - Onttrekking
van de zaak aan de onderzoeksrechter Arrest alvorens recht te doen - Mededeling
aan het openbaar ministerie - Openbaar
ministerie - Begrip.
850

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift van de verdachte - Onttrekking
van de zaak aan de onderzoeksrechter Arrest alvorens recht te doen - Mededeling
aan het openbaar ministerie
Openbaar
ministerie - Begrip.
850

Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter - Toepassing van de wetsbepalingen betreffende het bevel tot medebrenging
- Ontvankelijkheid.
982

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Feiten verweten aan politie-overheden - Ontvankelijkheid.
982

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter- Vermeende leemten van het
onderzoek - Ontvankelijkheid.
982

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter - Onafbankelijkheid en onpartijdigheid - Voeging van gegevens bij het
dossier- Vertraging- Keuze van de onderzoekers - Verwerping van het verzoekschrift.
982

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Ve:rjaring- Stuiting
- Onderhandeling- Begrip.
914

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting
- Stoffelijke schade - Diefstal, geweldpleging of heling- Uitsluiting uit de dekking.
'978

Verzet
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter
- Hoger beroep van de beklaagde en van het
openbaar ministerie - Terechtzitting - Beklaagde niet gedagvaard om te verschijnen Niet verschenen beklaagde- Hofvan beroep
dat de beklaagde bij verstek veroordeelt Ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde
- Kosten veroorzaakt door het verzet Gevolgen.
887

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Allerlei- Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging - Lastgever Curator.
898

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Inberaadname Vonnis- Termijn- Nietigheid.
869

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van
de terechtzitting- Door de wet voorgeschreven aantekeningen - Handtekening- Voorzitter - Griffier.
830

Vonnissen en arresten
Belastingzaken - Openbaar ministerie 984
Mededeelbare zaken - DraagWijdte:

10 Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding ~ In vrijheid gelaten
verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding wettigen - Begrip.
945

Vordering in rechte
Hoger beroep ~ Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Belang - Begrip.
820

w
Waters
Onbevaarbare waterlopen- Voorlopig behoud
van kunstwerken- Voorwaarden.
921

Waters
Artikel 10 wet 7 mei 1877 - Opheffing bij de
wet van 15 maart 1950.
921

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62 - Overtrading - Proces-verbaal Bewijs - Bijzondere bewijswaarde - Grenzen.
853

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel68- Strafvordering- Vm:jaring- Termijnen.
975

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 19 - Artikel
19.1 - Draagwijdte.
972

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Algemeen- Wettelijke bepaling van dwingend recht - Begrip - Gevolgen.
969

D/1998/0 196/9

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) Organieke wet van 8 juli 1976 - K.B. van 9
mei 1984 in uitvoering van de organieke wet
van 8 juli 1976- Werking in de tijd.
946

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Wettigheid van de besluiten en verordeningen
- K.B. 26 okt. 1966 waarbij de inenting tegen
poliomyelitis verplicht wordt gesteld- Wettigheid.
876

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Allerlei - Controle en geschillen - Administratieve controle - Comite van de Dienst
voor Administratieve Controle ~ Organisatie
van controle - Voorschriften - InhoudDraagwijdte - Gevolg.
929

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Allerlei - Controle en geschillen - Administratieve controle - Comite van de Dienst
voor Administratieve Controle - Lijst- Bescheiden- Overmaking- Termijnen- Overtrading- Sanctie- Termijn- Draagwijdte.
929

Ziekte· en invaliditeitsverzekering
Allerlei - Controle en geschillen - Administratieve controle - Comite van de Dienst
voor Administratieve Controle - Straffen Verzekeringsinstellingen-Bescheiden- Overmaking - Termijn - Vertraging van een
maand- Opeenvolgendevertragingen- Nieuwe
overtredingen ~ Gevolg.
929

