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ARBEIDSOVEREENKOMST- VERPLICHTINGEN - BETALING LOON - MISDRIJF OVERNAME ONDERNEMING- OVERDRACHT
VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING.

De verplichting tot betaling van schadevergoeding, gevorderd op grand van het misdrijf "niet-betaling van het verschuldigd loon", betrekking hebbend op de
periode voor de overdracht van de onderneming, maakt geen verplichting uit
voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst
of de arbeidsrelatie die op de overnemer
van de onderneming overgaat. (Art. 1.1 o,
7, C.A.O. nr. 32bis 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25
juli 1985.)
(YPLON N.V. T. COSMINA DETERGENTS N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0006.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1, enig lid, 1', 6 en
7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud
van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van
de ondememingen krachtens overeenkomst en
tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname
van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand (gesloten in uitvoering van de richtlijn 77/187 van 14 februari
1977 van de Raad van de Europese Gemeenschap, met be trekking tot het behoud van de
rechten van de werknemers bij overgang van
ondernemingen; algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985 B.S. 9 augustus 1985 -en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32ter van 2
december 1986, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 januari
1987- B.S. 28 januari 1987 -en dus v66r de
wijziging bij collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32quater van 19 december 1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6
maart 1990 -B.S. 21 maart 1990);
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doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing de vorderingen van tweed11, derde en
vierde verweerders gegrond verklaartjegens eiseres, eiseres veroordeelt tot de gevorderde bedragen uit hoofde van vergoeding voor feestdagen en regularisatie ploegenpremie, verhoogd
met interesten, en tot de kosten, en eiseres' vordering in vrijwaring lastens de N.V. Cosmina
Detergents afwijst, op volgende gronden: De
N.V. Yplon ontkent niet ernstig dat het loon
voor feestdagen niet correct werd berekend en
uitbetaald en dat de ploegenspremies niet werden gei:ndexeerd. Zij betwist evenmin emstig
dat het niet-naleven van de wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op het betalen
van loon voor feestdagen en het indexeren van
de ploegenpremies een misdrijf kunnen uitmaken. Zij betwist evenwel dat de achterstallen,
die tengevolge het niet-naleven van haar verplichtingen zijn ontstaan, op haar kunnen worden verhaald. De vordering van deze werknemers tegenover de N.V. Yplon is gebaseerd op
het bestaan van een misdrijf gepleegd door de
N.V. Yplon. (... ). Zoals uit het hogervermelde
blijkt werden naar aanleiding van de overdracht van de onderneming aan de N.V. Cosmina Detergents tengevolge de inhoud van art.
7 van de C.A.O. nr. 32bis de verplichtingen van
de vervreemder, voortvloeiend uit de op het tijdstip van de overdracht bestaande arbeidsovereenkomsten, op de verkrijger overgedragen, of
werden met andere woorden op de verkrijger
alle verplichtingen van de vervreemder overgedragen, die voortvloeien uit de op het ogenblik van de overdracht bestaande arbeidsovereenkomsten. (... ). Evenwel moet er op gewezen
worden dat geen van de partijen beroep kan
doen (op) de inhoud van (het) nieuwe artikel8
(van de C.A.O. nr. 32bis). (... ). Daarentegen
werd er reeds hager op gewezen dat in toepassing van art. 7 van de C.A.O. nr. 32bis enkel de
verplichtingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst overgedragen worden op de verkrijger. Hiervan dienen te worden onderscheiden de aanspraken op schadevergoeding, die
bestaan ten gevolge de schade, die uit het plegen van een misdrijf door de vervreemder, ontstaat. De burgerlijke gevolgen van een strafbaar feit vloeien in dit geval niet voort uit de
arbeidsovereenkomst als dusdanig maar zijn
het gevolg van het bestaan van een misdrijf.
(... ).Nude vordering van (tweede, derde en
vierde verweerders) gesteund is op een misdrijfis hun vordering ten aanzien van de N.V.
Yplon ontvankelijk. (... ).De door (tweede, derde
en vierde verweerders) gevorderde achterstallige bedragen bij wijze van schadevergoeding
worden verder niet betwist, zodat de vordering kan worden toegekend. (... ). (... ) de N.V.
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Cosmina Detergents (kan) (... ) er niet toe gehouden zijn de N.Y. Yplon te vrijwaren in betaling van veroordelingen, die niet gesteund zijn
op verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst; de N.V. Yplon dient zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de burgerrechtelijke vorderingen die voortspruiten uit
door haar strafrechtelijk gestelde inbreuken"
(arrest pp. 20 e.v.), nadat het arbeidshofreeds
met betrekking tot de aanspraken van de werknemers lastens de N.V. Cosmina Detergents
had overwogen; "Tengevolge de inhoud van de
C.A.O. nr. 32bis heeft de overdracht van verplichtingen enkel betrekking op de verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan. Wanneer voor het instellen van de
vordering tegen de N.V. Cosmina Detergents beroep wordt gedaan op een burgerlijke vordering voortvloeiend uit een (... ) misdrijf, moet in
hoofde van de N.V. Cosmina Detergents het bestaan van een misdrijfworden bewezen. Immers er worden geen verplichtingen andere dan
voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst overgedragen. De burgerlijke gevolgen van een
strafbaar feit vloeien in dit geval niet voort uit
de arbeidsovereenkomst als dusdanig maar zijn
het gevolg van het bestaan van een misdrijf en
van toepassing van art. 1382 B.W. Het betreft namelijk de gevolgen van de aansprakelijkheid van de dader voor zijn fouten, zijnde
strafbare gedragingen, waardoor schade is ontstaan( ... ). Het plegen van een misdrijf, waaruit schade ontstaat, dient op zich te worden onderscheiden van het niet-naleven van
verplichtingen, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, zelfs wanneer het niet-naleven
van de arbeidsrechtelijke verplichtingen tevens een misdrijf uitmaakt", (arrest pp. 1819),
terwijl door partijen werd voorgedragen en
door het arbeidshof aanvaard dat, ingevolge
overdracht van onderneming, de arbeidsovereenkomsten van tweede, derde en vierde verweerders op 31 augustus 1987 werden overgedragen aan de N.V. Lembeek Detergents,
thans de N.Y. Cosmina Detergents; bij artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 32bis van 7 juni 1985 betre:ffende het behoud van de rechten van de werknemers bij
wijziging van werkgever ingevolge de overgang van de ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van
de werknemers die overgenomen worden bij
overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand (gesloten in uitvoeringvan de richtlijn 77/187 van 14
februari 1977 van de Raad van de Europese
Gemeenschap, met betrekking tot het behoud
van de rechten van de werknemers bij overgang van onde:tnemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25
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juli 1985 -B.S. 9 augustus 1985 - en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst
nr.32ter van 2 december 1986, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19
januari 1987 --B.S. 28 januari 1987 -, en
dus v66r de wijziging bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 december
1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990- B.S. 21
maart 1990 -) bepaald wordt dat de rechten en verplichtingen, welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van
de overgang in de zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze
overgang op de verkrijger overgaan; het
arbeidshof oordeelt, zonder op dit punt te worden aangevochten, dat geen der partijen zich
kan beroepen op artikel8 van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zoals ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32quater van 19 december 1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6
maart 1990, luidens hetwelk de vervreemder
en de verkrijger in solidum gehouden zijn tot
betaling van de op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, 1° bestaande
schulden, die uit de op dat tijdstip bestaande
arbeidsovereenkomsten voortvloeien met uitzondering van de schulden uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzieningen, zoals bedoeld bij artikel 4 van deze overeenkomst; onder rechten en verplichtingen welke
voor de vervreemder voortvloeien uit de op het
tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten, in de zin van bovenbedoeld
artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, worden bedoeld alle rechten
en verbintenissen die hun oorsprong vinden,
krachtens de wet, de overeenkomst of enige andere arbeidsrechtelijke bron van verbintenissen, in de tussen de vervreemder en de werknemer bestaande arbeidsovereenkomst, behoudens de bij artikel 3, § 3 van de bovenbedoelde richtlijn 77/187 van 14 februari 1977
van de Raad van de Europese Gemeenschap en
in artikel4 van de collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde - te dezen niet relevante uitzonderingen; aldus in beginsel,'en behoudens toepassing van huidig artikel8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, elke
aanspraak, voortvloeiend uit een arbeidsrechtelijke verbintenis, door de overdracht der
onderneming overgaat van de vervreemder
naar de verkrijger, ongeacht de formele grandslag, hetzij contractueel hetzij delictueel, die
aan de vordering strekkend tot het nakomen
van die verbintenis, wordt gegeven; de aanspraak op indexatie van ploegenpremies en op
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feestdagenvergoedingen een verbintenis betreft die voortvloeit, krachtens de wet, de collectieve arbeidsovereenkomsten en de individuele arbeidsovereenkomst, uit de arbeidsovereenkomst, ook al wordt de vordering
strekkend tot het nakomen van de verbintenis ex delicto geformuleerd; het arbeidshof derhalve niet wettig kon oordelen dat de vordering van tweede, derde en vierde verweerders,
strekkend tot het bekomen van vergoeding wegens het niet-indexeren van ploegenpremies en
het niet-betalen van correct berekende feestdagenvergoedingen, geformuleerd als een vordering ex delicto, niet viel onder de bij artikel 7 van bovenbedoelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis bedoelde "rechten en
verplichtingen welke voor de vervreemder
voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang (... ) bestaande arbeidsovereenkomst" en
dienvolgens niet wettig kon stellen dat de verplichting tot het nakomen van de verbintenis inzake de betaling van ploegenpremies en
feestdagenvergoedingen nog op eiseres berustte en spijts de overdracht van onderneming, niet aan de verkrijger, te dezen de N.V:
Cosmina Detergent, toekwam; het arbeidshof dienvolgens de vordering van tweede, derde
en vierde verweerders lastens eiseres niet gegrond kon verklaren, minstens niet wettig eiseres' vordering lastens de overnemer, de N.V
Cosmina Detergents, strekkend tot haar vrijwaring voor eventuele veroordelingen jegens
tweede, derde en vierde verweerders, kon afwijzen,
zodat het arbeidshof alle in de aanhef
van het middel vermelde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat, krachtens artikel 7
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers
bij wijziging van werkgever ingevolge de
overgang van ondernemingen krachtens
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na
faillissement of gerechtelijk akkoord door
boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli
1985, bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen
krachtens overeenkomst, de rechten en
verplichtingen, welke voor de vervreemder
voortvloeien uit de op het tijdstip van de
overgang in de zin van artikel 1.1', bestaande overeenkomsten, door deze overgang op de verkrijger overgaan;
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Overwegende dat de overdracht van de
verplichtingen, behoudens de ter zake niet
van toepassing zijnde uitzonderingen, de
verplichtingen van de overdrager behelst,
voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst
of de arbeidsrelatie en ontstaan v66r de
datum van overdracht;
Overwegende dat de verbintenis tot betaling van verschuldigde loonachterstallen
een dusdanige verplichting uitmaakt; dat
geen zulke verplichting is, de verplichting tot betaling van schadevergoeding, gevorderd op grond van het misdrijf "nietbetaling van het verschuldigde loon"
vermits deze niet uit een arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie voortvloeit maar
uit een misdrijf;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord namens de eerste verweerster buiten de
termijn van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek ter griffie van het
Hof ingediend, noch op de stukken die
zonder de tussenkomst van een advocaat bij het Hofvan Cassatie namens
de verweerders sub 2, 3 en 4 aan de
griffie van het Hof werden overgemaakt, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 oktober 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat- ·
generaal met opdracht-Advocaten: mrs.
Biitzler en Nelissen Grade.
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1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 ARTIKEL 6.1 - VASTGOEDMAKELAAR -
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WEIGERING VAN INSCHRIJVING- BURGERLIJK RECHT - BEGRIP.

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- OPENBARE TERECHTZITTING - VASTGOEDMAKELAAR - WEIGERING VAN INSCHRIJVING.

1o Nu de kamers van beroep van het

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
onder meer uitspraak doen over de beroepen tegen de beslissingen genomen
door de uitvoerende kamers in verband
met de vraag of een aanvraag tot inschrijving al dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten, doen zij in dergelijk geval uitspraak over de vaststelling van
burgerlijke rechten en verplichtingen in
de zin van artikel 6, lid 1, E. V.R.M (Art.
6.1 E.V.R.M.)
2° Nu niet blijkt dat betrokkene ondubbel-

zinnig aan de openbaarheid van de behandeling van zijn verzoek tot inschrijving heeft verzaakt, schendt de beslissing
van de kamer van beroep van het
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
die niet op grond van een behandeling
van de zaak in openbare terechtzitting
werd genomen, artikel 6, lid 1, E. V.R.M.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
(DE KEYSER T. BEROEPSINSTITUUT
VAN VASTGOEDMAKELAARS)
ARREST

(A.R. nr. D.96.0003.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 februari 1996 gewezen door de kamer van beroep van
het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 11 augustus 1997
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, inzonderheid lid
1, 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 wet van
13 mei 1955,

doordat de zaak van eiseres werd behandeld op de zitting van 19 januari 1996
met gesloten deuren alsook de uitspraak
van de beslissing op 8 februari 1996 gebeurde met gesloten deuren en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt dat haar zaak in openbare zitting werd behandeld en de beslissing in
openbare zitting is uitgesproken,
terwijl, zowel de uitvoerende kamer als
de kamer van beroep in geval van een aanvraag tot inschrijving op het tableau van de
titularissen een jurisdictionele functie uitoefenen; dat luidens artikel17, § 6, van de
Raamwet van 1 maart 1976, zoals gewijzigd, tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele
beroepen bepaalt dat personen die het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar reeds uitoefenden sinds het in
werking treden van het koninklijk besluit
van 6 september 1993 tot bescherming van
de beroepstitel en van de uitoefening van
het beroep van vastgoedmakelaar, kunnen vrijgesteld worden van de verplichting een stage te volbrengen voor zover zij
hun aanvraag tot inschrijving op het tableau van de titularissen indienen binnen een termijn van zes maanden, ingaande op 1 maart 1995, datum van
installatie van het Beroepsinstituut, en voor
zover zij in het bezit zijn van een van de
diploma's of getuigschriften vermeld in artikel 5, § 1 van voormeld koninklijk besluit van 6 september 1993; dat de rol van
de uitvoerende kamer en, in hoger beroep,
van de kamer van beroep, derhalve ertoe
beperkt is na te gaan of de aanvraag tot inschrijving al dan niet voldoet aan de vereisten inzake diploma's zoals bepaald in artikel 5, § 1 van het koninklijk besluit van
6 september 1993; dat nu de kamer van beroep met een jurisdictionele functie is belast, de procedure moet worden beschouwd
als een procedure inzake vaststelling van
burgerlijke rechten en verplichtingen in de
zin van artikel 6, lid 1, van het in dit middel vermeld verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en moet worden geacht een directe weerslag te hebben op zodanig recht; dat wam1eer een procedure onder toepassing valt van artikel 6, lid 1, van
voornoemd verdrag, de betrokken persoon
recht heeft op de verschillende, in dat artikel vastgelegde waarborgen en onder
meer op de waarborg dat het eigenlijke
rechtscollege, dat bevoegd is om de beslissingen van de uitvoerende kamer in feite en
in rechte te beoordelen, de zaak behandelt in openbare zitting en de beslissing in
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het openbaar wijst; dat van die regel van de
openbaarheid van behandeling en van de
uitspraak enkel mag worden afgeweken
wanneer de in geding betrokken persoon
vrijwillig en ondubbelzinnig van de openbaarheid afstand doet en het nationale
recht in de mogelijkheid daartoe voorziet;
eiseres te dezen noch van de openbaarheid van de behandeling, noch van de openbaarheid van de uitspraak afstand heeft gedaan, de kamer van beroep derhalve, nu
eiseres recht had op een openbare behandeling van haar zaak en op een openbare
uitspraak van de beslissing en zij van dat
recht geen afstand had gedaan en nu uit
geen enkel stuk waarop het Hofvermag
acht te slaan blijkt dat de zaak in openbare zitting werd behandeld en de beslissing in openbare zitting werd uitgespro-.
ken, de in het middel aangeduide
verdragsbepaling schendt :
Overwegende dat, krachtens artikel 6, lid 1, van het Verdrag Rechten
van de Mens, eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen recht heeft op de verschillende·, in dat artikel vastgestelde
waarborgen en onder meer op een
openbare behandeling van zijn zaak;
dat van die regel van de openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak slechts kan worden afgeweken indien dit de wil is van de
betrokkene en wanneer deze vrijwillig van die openbaarheid afziet en
zulks verenigbaar is met het nationale recht en op voorwaarde dat de afstand vaststaat, dat wil zeggen op ondubbelzinnige wijze wordt gedaan;
Overwegende dat de kamers van beroep, ingesteld bij artikel 6, § 3, van de
Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van
de dienstverlenende intellectuele beroepen, onder meer uitspraak doen
over de beroepen waarvan sprake in
artikel 8, § 5, tweede lid, van die wet,
te weten beroepen tegen de beslissingen die werden genomen door de uitvoerende kamers in verband met de
vraag of een aanvraag tot inschrijving al dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten; dat die kamers in
dergelijk geval uitspraak doen over de
vaststelling van burgerlijke rechten en
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verplichtingen in de zin van het voormelde artikel 6, lid 1, van het Verdrag Rechten van de Mens;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiseres heeft gevraagd te
worden ingeschreven op het tableau
van de titularissen van het berdep van
vastgoedmakelaar; dat nergens blijkt
dat zij ondubbelzinnig de openbaarheid van de behandeling van haar verzoek heeft verzaakt; dat noch uit de
bestreden beslissing noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat de zaak in openbare terechtzitting is behandeld en uitgesproken;
Dat de bestreden beslissing aldus
artikel 6, lid 1, van het Verdrag Rechten van de Mens schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde N ederlandstalige kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
20 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Verbist.

Nr. 418
2e KAMER- 21 oktober 1997

1o VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG- HOGER BEROEP TEGEN HET VERSTEKVONNIS - BURGERLIJKE
PARTIJ.
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2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERZET- ONTVANKELIJKHEID- GEVOLG- HOGER BEROEP
TEGEN HET VERSTEKVONNIS- BURGERLIJKE
PARTIJ.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN VERSTEKVONNIS - GEWONE TERMIJN VAN
VERZET- HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- VONNIS- VOORZIENING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ.

1o en 2° Het ontvankelijk verklaren van een

door de beklaagde binnen de gewone termijn aangetekend verzet tegen een
verstekvonnis doet niet alleen dit vonnis maar evenzeer het op het hager beroep van de burgerlijke partij tegen dit
vonnis gewezen vonnis vervallen (1). (Artt.
151 en 187 Sv.)

3° Niet ontvankelijk is de voorziening van
de burgerlijke partij tegen een vonnis gewezen op haar hager beroep tegen een ten
aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen vonnis voor het verstrijken van de
gewone termijn van verzet (2).
(VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN
T. RAVIGNOT)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0896.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april 1996 in
hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat verweerder bij
vonnis van 18 juli 1995 van de Politierechtbank te Antwerpen bij ver-

stek en niet, zoals het bestreden vonnis venneldt, op tegenspraak werd veroordeeld tot straf en tot het betalen
van schadevergoeding aan eiseres;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vennag acht te slaan,
niet blijkt dat dit vonnis werd betekend aan verweerder en dientengevolge evenmin dat dezes gewone termijn van verzet tegen dit vonnis is
verstreken;
Overwegende dat het ontvankelijk
verklaren van een door verweerder
binnen de gewone termijn van
verzet tegen het beroepen vonnis van
de politierechtbank aangetekend
verzet, niet aileen dit vonnis in zijn
geheel maar evenzeer het thans
bestreden vonnis zou doen vervallen;
Dat aldus tegen het bestreden vonnis slechts cassatieberoep openstaat na
het verstrijken voor verweerder van de
gewone termijn van verzet tegen het
beroepen vonnis;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 oktober 1997- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 419
2e

(1) Dergelijk vonnis is onwettig daar de behandeling van dit hoger beroep voor het verstrijken van de gewone termijn van verzet geen doorgang mocht vinden (zie J.A. LECLERCQ, R.PD.B.,
compl. VIII, V Appel en matiere repressive, nr.
482. Door het cassatiemiddel van eiseres, die deze
onwettigheid zelf creeerde, en ze (uiteraard) niet
opwierp, kon het Hof ze evenwel ook niet vaststellen.
0

(2) Zie Cass., 1 maart 1988,A.R. nr. 2152 (A.C.,
1987-88, nr. 400).

Nr. 419

KAMER-

21 oktober 1997

1 o TELEGRAAF EN TELEFOON
STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- OPSPOREN VAN TELEFONISCHE MEDEDELINGENONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID OMVANG.

2° ONDERZOEKSRECHTER -

OPSPOREN VAN TELEFONISCHE MEDEDELINGENBEVOEGDHEID - OMVANG.
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1o en 2° De bevoegdheid van de onderzoeks-

rechter om telefonische mededelingen te
doen opsporen, staat hem toe de plaats
waar het toestel zich bevindt of van waaruit het werd gebruikt om op te roepen of
om te worden opgeroepen, op te sporen.
(Art. 88bis Sv.)
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21 oktober 1997 - 2" kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J. Vermassen, Dendermonde.

(ALBAYRAK YILDIZ)
ARREST

Nr. 420

(A.R. nr. P.97.128l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiseres ingediende memorie waarvan een door de
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel88bis, Wethoek van Strafvordering, de onderzoeksrechter toelaat nummers van telefoontoestellen te doen opsporen van
waaruit mededelingen worden of werden gedaan naar een bepaald telefoontoestel evenals van nummers van telefoontoestellen die vanuit een bepaald
telefoontoestel worden of werden opgeroepen;
Overwegende dat deze bepaling de
onderzoeksrechter toelaat de plaats
waar het toestel zich bevindt of de
plaats van waaruit het werd gebruikt
om op te roepen of om te worden opgeroepen op te sporen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeel t eiseres in de kosten.

2" KAMER - 22 oktober 1997

1° STRAFVORDERING- BOSWETBOEKPROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN
HET BOSBEHEER OF VAN DE BOSWACHTERSGEEN VOEGING BIJ DE DAGVAARDING JACHTMISDRIJVEN- UITOEFENING VAN DE
STRAFVORDERING- GEVOLG.

2° BOSSEN- PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE
BOSWACHTERS- GEEN VOEGING BIJ DE DAGVAARDING- JACHTMISDRIJVEN- UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING- GEVOLG.

3° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- BOSWETBOEK- PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE
BOSWACHTERS- GEEN VOEGING BIJ DE DAGVAARDING- JACHTMISDRIJVEN- GEVOLG.

4° JACHT- PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE
BOSWACHTERS- BEWIJSWAARDE.

5° BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSWAARDE- PROCES-VERBAAL VAN
DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF
VAN DE BOSWACHTERS- JACHTMISDRIJVEN.

1 o, 2° en 3° Noch het Wetboek van Strafvordering, noch de Jachtwet bevatten bepalingen die, met betrekking tot de uitoefening van de strafvordering voor de
strafrechter, naar het Boswetboek verwijzen, wanneer een misdrijf, van welke aard
dan oak, gepleegd is in een bos dat onder de bosregeling valt; art. 113 van het
Boswetboek, dat bepaalt dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, afschrift
van het proces-verbaal moet inhouden, is
dus alleen van toepassing op de wegens
inbreuk op voornoemd wetboek ingestelde
rechtsvorderingen. (Art. 133 Boswetboek.)
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4° en 5° De wegens inbreuk op de Jacht-

wet door de ambtenaren van het bosbeheer of door de boswachters opgemaakte
processen-verbaal leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is. (Art. 24
Jachtwet.)
(STRUCKMEYER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0202.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1997 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 182 van het Wetboek van Strafvordering, 120, 133, 137 tot 140, 178 van
het Boswetboek, 24 van de jachtwet van 28
februari 1882, als gewijzigd bij het Waals
decreet van 14 juli 1994 en miskenning van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest het beroepen vonnis, dat het geheel van de aan eiser ten
laste gelegde feiten bewezen had verklaard
en eiser uit dien hoofde wegens de overtredingen 1 tot 4 had veroordeeld tot een
enkele gevangenisstraf van 1 maand en een
geldboete van 200 frank en, wegens de laatste tenlastelegging, tot een gevangenisstrafvan acht dagen en een geldboete van
26 frank met een uitstel van drie jaar voor
de gevangenisstraffen en de helft van de
geldboeten bevestigt op grond dat : "uit de
gegevens van de zaak en van bet onderzoek door bet hofvan beroep blijkt dat de
ten laste gelegde feiten, zoals zij in de dagvaarding zijn omschreven, bewezen zijn gebleven om de door bet hofvan beroep overgenomen oordeelkundige gronden van de
bestreden beslissing, die door de door de
eerste beklaagde aangevoerde feitelijke gegevens niet worden weerlegd"; "dat de door
(eiser) aangevoerde middelen betreffende de
toepassing van bet Boswetboek niet terzake dienend zijn, nu de tegen de beklaagden gerichte vervolgingen niet op initiatiefvan bet bosbeheer zijn ingesteld"; "dat
de nietigheid van de dagvaarding in strafzaken aileen kan worden uitgesproken,
wanneer een essentieel bestanddeel van die
akte ontbreekt ofwanneer bewezen is dat
de onregelmatigheid bet recht van verdediging heeft aangetast, wat te dezen niet
bet geval is"; dat bet beroepen vonnis met
name steunt op de volgende gronden: "dat
uit bet strafdossier en bet onderzoek ter te-

Nr. 420

rechtzitting blijkt dat de ten laste gelegde
feiten, zoals zij tegen elke beklaagde zijn
omschreven, bewezen zijn; dat uit bet
proces-verbaal van de brigadier Brasseur
en van de beedigde wachter Ledoux, dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet bewezen is, blijkt dat aan weerskanten van de
spoorweg mai:s was gestrooid, dat wil zeggen op het militair domein en op het door
(eiser) gehuurde jachtterrein van de gemeente Hotton; dat strooien verboden is,
maar door de beklaagde Creuels uitsluitend kan zijn verricht met de bedoeling
everzwijnen van de rand van bet aanpalende jachtterrein en naar dat van (eiser)
te lokken"; "dat uit voornoemd procesverbaal blijkt dat beide beklaagden op 31
augustus 1995 meer dan 20 minuten na
zonsondergang het jachtterrein van bet militair domein hebben betreden, uitgerekend op de plaats waar de mai:s voorafwas
gestrooid"; "dat voornoemd gedrag aileen
kan worden uitgelegd als jagen op andermans grond, in zoverre beide beklaagden
naar everzwijnen zochten om ze neer te
schieten, aangezien (eiser) in bet bezit was
van zijn geladen karabijn en Creuels, overigens door vooraf mai:s te strooien, rechtstreeks heeft meegewerkt aan de uitvoering van de ten laste gelegde jachtmisdrijven",

terwijl, eerste onderdeel, de vervolging
terzake van misdrijven, die worden gepleegd in bossen die onder de bosregeling
vallen, zoals te dezen, krachtens de artikelen 182 van bet Wetboek van Strafvordering, 120 en 134 van bet Boswetboek,
wordt uitgeoefend ofwel door het openbaar ministerie, ofwel door de boswachters in naam van bet bosbeheer; artikel 133
van bet Boswetboek, dat bepaalt dat de
dagvaarding, op straffe van nietigheid, afschrift van bet proces-verbaal moet inhouden, van toepassing is op elke vervolgende
partij, openbaar ministerie inbegrepen (artikel178 Boswetboek); de betekening van
bet proces-verbaal van essentieel belang is
voor de uitoefening van bet recht van verdediging van de beklaagde, aangezien hij
hierdoor in staat wordt gesteld zijn middelen voor te bereiden tegen een stuk dat
hem wordt tegengeworpen, en, indien nodig, gebruik te maken van het recht om,
overeenkomstig artikel140 van voomoemd
wetboek, dat stuk van valsheid te betichten v66r de in de dagvaarding bepaalde terechtzitting; de dagvaarding voor de eerste rechter, zoals eiser in zijn appelconclusie
betoogde (blz. 2 tot 4), te dezen geen
betekening bevatte van het door de
boswachter Philippe Brasseur, de beedigde

Nr. 420
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beheer belast is met de vervolging tot herstel van alle wanbedrijven en overtredingen gepleegd in de bossen die onder de
bosregeling vallen, zowel wat de toepassing van de straffen als wat de daaruit
volgende teruggave en de schadevergoeding betreft, en dat de vervolging in naam
van het bosbeheer door de ambtenaren
van het bosbeheer wordt uitgeoefend, onverminderd de desbetreffende bevoegdheid van het openbaar ministerie; dat artikel 134 van voornoemd wetboek bepaalt
dat de boswachters, bij vervolging namens het bosbeheer, kunnen dagvaarden en exploten betekenen;
Dat de ambtenaren van het bosbeheer
krachtens die wetsbepalingen bevoegd zijn
om alle wanbedrijven en overtredingen,
gepleegd in de bossen die onder de bosregeling vallen, met inbegrip vanjachtmisdrijven, vast te stellen en te vervolgen; dat voornoemde wetsbepalingen
evenwel het instellen van die rechtsvorderingen voor de strafgerechten niet regelen;
Overwegende dat, anderzijds, krachtens artikel178 van voornoemd wetboek
de bepalingen van titel IX betreffende de
gebruiksrechten, die geen betrekking hebben op de inbreuken op de J achtwet en op
de misdrijven van gemeen recht, mede
van toepassing zijn op de bossen van bijzondere personen;
Dat noch het Wetboek van Strafvordering, noch de Jachtwet van 28 februari
1882 bepalingen bevatten die, voor de uitoefening van de strafvordering voor de
strafrechter, naar het Boswetboek verwijzen, wanneer een misdrijf, van welke aard
ook, gepleegd is in een bos dat onder de
bosregeling valt;
Dat artikel 133 van voornoemd wethoek bijgevolg aileen van toepassing_is op
de wegens inbreuk op dat wetboek ingestelde rechtsvorderingen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 24 van de
Jachtwet van 28 februari 1882 bepaalt dat
Over het eerste middel :
de processen-verbaal van de boswachWat het eerste onderdeel betreft :
ters bewijs opleveren zolang het tegenOverwegende dat, enerzijds, artikel120 deel niet bewezen is; dat het arrest, nu het
van het Boswetboek bepaalt dat het bos- zijn veroordelende beslissing grondt op het

wachter van het militair domein Jean Ledoux en de brigadechef Jean-Pierre Brasseur opgemaakte proces-verbaal, waarop de
rechtsvordering van het openbaar ministerie gegrond was, zodat het arrest, nu het,
enerzijds, beslist dat voornoemd artikel133
aileen van toepassing is wanneer het bosbeheer de vervolgende partij is, artikel178
van het Boswetboek schendt, en nu het, anderzijds, de door eiser opgeworpen exceptie van nietigheid verwerpt, artikel133 van
het Wetboek van Strafvordering schendt
(schending van de artikelen 182 van het
Wetboek van Strafvordering, 120, 133, 137
tot 140, 178 van het Boswetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging);
tweede onderdeel, het in artikel 133 van
het Boswetboek voorgeschreven vormvereiste hoe dan oak door iedere vervolgende partij moet worden in acht genomen, wanneer die partij de vervolging
grondt op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van een dergelijk proces-verbaal, en
zulks zolang het stuk niet van valsheid
wordt beticht of het tegendeel niet bewezen is, als bedoeld in de artikelen 136 tot
140 van het Boswetboek en in artikel 24
van de jachtwet; bij niet-inachtneming van
dat vormvereiste, het openbaar ministerie voornoemd proces-verbaal niet kan aanvoeren en de rechter het aileen als inlichting in aanmerking kan nemen; het arrest
bijgevolg, nu het, met aanneming van de
redenen van het beroepen vonnis, zijn veroordelende beslissing grondt op voornoemd
proces-verbaal, in zoverre het bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen, dat wil zeggen door een bijzondere wettelijke bewijswaarde in aanmerking te
nemen, (als bedoeld in de artikelen 136 tot
140 van het Boswetboek en 24 van de
jachtwet van 28 februari 1882, gewijzigd bij
het Waalse decreet van 14 juli 1994), terwijl voornoemd proces-verbaal niet overeenkomstig artikel133 van het Boswetboek
is betekend, artikel 133 van het Boswetboek schendt en het recht van verdediging van eiser miskent (schending van de
artikelen 133, 137 tot 140, 178 van het Boswetboek, 24 van de jachtwet van 28 februari 1882, gewijzigd bij het Waalse decreet van 14 juli 1994 en miskenning van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging) :
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proces-verbaal van de boswachter, op
grond dat voornoemd proces-verbaal bewijs oplevert zolang het tegendeel niet bewezen is, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende voor het overige dat
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, met name uit de zowel in eerste aanleg als in hoger beroep neergelegde conclusies, blijkt dat
eiser zijn verweer heeft gegrond op de
hem verweten feiten; dat het arrest aldus het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de wegens de tenlastelegging 5 tegen eiser ingestelde
strafvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in
4/5de van de kosten; ...
22 oktober 1997 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr, Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Delahaye.

Nr. 421
2" KAMER -.22 oktober 1997

1° WEGVERKEER- ALLERLEI- MISDRIJF
- BEWIJS- NUMMERPLAAT- PERSOONLIJK
KARAKTER VAN DE STRAF- BEGRIP,

Nr. 421

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- STRAFZAKEN- PERSOONLIJK KARAKTER
VAN DE STRAF.

4 o STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- ALGEMEEN- PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAF- BEGINSELEN- BEGRIP.

1 o, 2°, 3° en 4 o Geen enkele wetsbepaling
verbiedt de rechter om, bij de veroordeling van een beklaagde wegens een verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de tijdens het onderzoek ter
zitting verzamelde gegevens, oak te granden op een geheel van vermoedens, waaronder de niet betwiste identiteit van de
houder van de nummerplaat van het betrokken voertuig en diens omstandig stilzwijgen tijdens het opsporingsonderzoek (1).
(WINNEN)
ARREST

(vertaling)

CAR. nr. P.97.0958.N)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 mei 1997 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Over het eerste en het tweede middel:
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat uit de gegevens van
het strafdossier en de debatten ter terechtzitting blijkt dat de eerste rechter terecht en om terzake dienende redenen, die de rechtbank overneemt, de
drie aan (eiser) ten laste gelegde feiten bewezen verklaard heeft; (. .. ) dat
de bestuurder op het ogenblik van de
vaststelling van de feiten weliswaar
niet is gei:dentificeerd; dat de opgetekende nummerplaat evenwel aan (eiser) toebehoort; dat (eiser) tijdens zijn
ondervraging enkele weken later verklaarde: 'akkoord te gaan met de verbalisant van de politie te Spa, P.V.
nr. RO 33 2919/95, betreffende een niet

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN- VERMOEDENS
- WEGVERKEER - MISDRIJF - NUMMERPLAAT- PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE
STRAF- BEGRIP.

(1) Cass., 13 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0517.F
(A. C., 1993, nr. 409).

Nr. 422
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toegelaten parkeren' en 'bereid' te zijn
'een schikking te aanvaarden'; dater
op geen enkel ogenblik sprake was van
een andere bestuurder van het voertuig; dat, in die omstandigheden, de
voor de eerste rechter overgelegde en
in hoger beroep opnieuw aangevoerde
verklaringen, luidens welke de heer
Mannaerts Bart (eisers) voertuig op 19
oktober 1995 zou hebben bestuurd,
met een zekere omzichtigheid moeten worden benaderd; dat (. .. ) de gegevens van het dossier een geheel van
gewichtige, bepaalde en met elkaar
overeenstemmende vermoedens vormen, die een voldoende identificatie
van de bestuurder mogelijk maken,
ook al zijn die feiten in diens afwezigheid vastgesteld";
Dat de door de correctionele rechtbank overgenomen redenen van het
beroepen vonnis met name vermelden "dat (eiser) tijdens zijn ondervraging op 22 februari 1996 door een politieman uit Tienen, de feiten erkend
heeft en verzocht heeft om een schikking (die hem is voorgesteld en die hij
niet betaald heeft); (. .. ) dat beide verklaringen, die op de terechtzitting zijn
overgelegd, derhalve niet voldoende
zijn om bij de rechtbank twijfel te wekken; (. .. ) dat de tenlastelegging 3 (overtreding van artikel 48.1" van de wet op
de politie van het wegverkeer) te wijten is aan de persoonlijke fout van de
dader... ";
Overwegende dat de appelrechters
. aldus, nu zij hun overtuiging gronden op een geheel van vermoedens,
waaronder de niet betwiste identiteit van de houder van de nummerplaat van het betrokken voertuig, de
verklaringen die eiser tijdens het opsporingsonderzoek zelf heeft afgelegd en de tijdens het onderzoek ter terechtzitting verzamelde gegevens,
zonder het algemeen rechtsbeginsel
van het persoonlijk karakter van de
straffen te miskennen, hebben kunnen beslissen dat eiser op het ogenblik van de feiten de bestuurder van
voornoemd voertuig was en zich
zodoende niet gehouden had aan het

1019

hem opgelegde verval van het recht tot
sturen;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij hun beslissing gronden op de
hierboven vermelde gegevens die zij in
feite beoordeeld hebben en waarover
eiser tegenspraak heeft kunnen voeren, en nu zij op grond van een feitelijke beoordeling geen geloof hebben
gehecht aan de door hem overgelegde
"verklaringen", de bewijslast niet hebben omgekeerd en noch eisers recht op
stilzwijgen, noch het in artikel 6.2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vastgelegde vermoeden van onschuld hebben miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. C. Hallut, Brussel.

Nr. 422
1e

KAMER - 23 oktober
(BEPERKTE KAMER)

1o SUCCESSIERECHTEN -

1997

VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK- TAKS TOT VER·
GOEDING DER SUCCESSIERECHTEN -
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ZETTING DER TAKS -MASSA DER IN BELGIE
BEZETEN GOEDEREN.

2° VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK- TAKS TOT VERGOEDING DER SUCCESSIERECHTEN - ZETTING DER TAKS MASSA DER IN BELGIE BEZETEN GOEDEREN.

1o

en 2° De jaarlijkse taks waaraan de uerenigingen zonder winstoogmerk onderworpen zijn, is uerschuldigd op de massa
der in Belgie bezeten goederen; alle roerende goederen, lichamelijke of onlichamelijke, die als dusdanig uerhandelbaar zijn, zijn in beginsel hieronder
inbegrepen. (Art. 150 W.Succ.)
(LIMBURGS DIOCESAAN BUREEL V.Z.W.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0277.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1993 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 14 7 en 150
van het Wetboek der Successierechten,
doordat, het bestreden arrest, onder bevestiging van het vonnis a quo, het verzet van eiseres tegen het dwangbevel dd. 12
februari 1987 afwijst als ongegrond op
grond van de motieven : "dat (eiseres)
niet betwist dat zij een verzekeringsportefeuille bezat en beheerd heeft in de periode waarop de betwiste belasting betrekking heeft en de door (verweerder) op p. 5
van zijn beroepsconclusies geciteerde commissies heeft ontvangen (bedragen varierend van 9.786.060 fr. tot 18.168.722 fr. per
jaar),
dat niet ernstig kan betwist worden dat
deze portefeuille een bestanddeel uitmaakte
van het vermogen van (eiseres) dat gelet op
de ontvangen commissies deze portefeuille
aan (eiseres) een (aanzienlijk inkomen verschafte; dat deze portefeuille, spijts de beweringen van (eiseres) principieel overdraagbaar is; dat de omstandigheid dat de
meeste verzekeringsnemers die tot betrokken portefeuille behoren (eiseres) tot tussenpersoon hebben gekozen omwille van
confessionele motieven (zoals door (eiseres) beweerd wordt), niet impliceert dat de
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betrokken polissen niet via andere tussenpersonen dan (eiseres) zouden kunnen worden geplaatst bij de verzekeringsmaatschappijen; dat de (beweerde) subjectieve
beweegredenen van deze verzekeringsnemers om (eiseres) te verkiezen als tussenpersoon alsdus normalerwijze de waarde
van de portefeuille zou kunnen bei:nvloeden ingeval van overdracht (naargelang de
persoon van de overnemer) doch geenszins het overdraagbaar karakter van de
portefeuille uitsluiten; dat de portefeuille
in kwestie een geldwaarde vertegenwoordigt; dat immers het bezit en het beheer
van de portefeuille het recht op het innen
van commissielonen impliceert en aldus een
inkomen verschaft aan de bezitter ervan;
dat de voormelde ingeroepen speciale binding tussen (eiseres) en de betrokken verzekeringsnemers van aard zou kunnen zijn
om de waarde van de portefeuille te bei:nvloeden (doordat bij mogelijke overdracht
bepaalde verzekeringsnemers een andere
tussenpersoon zouden kunnen verkiezen)
doch op zich de portefeuille op zich niet
waardeloos maakt; dat de portefeuille onbetwistbaar een verkoopwaarde heeft; dat
de verzekeringsportefeuille in kwestie moet
worden aangezien als een goed in de zin
van artikel150 Wb. Succ.",
terwijl, de verzekeringsportefeuille van
een verzekeringstussenpersoon geen entiteit vormt onderscheiden van de elementen die er deel van kunnen uitmaken, nu
geen enkele wettelijke bepaling dergelijke portefeuille als zodanig een apart bestaan toekent, noch als aparte rechtspersoon, noch als afgescheiden vermogen van
de exploitant ervan; hieruit volgt dat de
verzekeringsportefeuille geen goed is, bij gebreke aan een onderscheiden bestaan ervan los van de gebeurlijk samenstellende
goederen ervan, welke de enige goederen
zijn die voorhanden zijn, onderworpen ieder aan hun eigen specifieke regels ook wat
betreft de te heffen belastingen; zodat het
bestreden arrest onwettig de verzekeringsportefeuille van eiseres een onderscheiden bestaan geeft als aparte entiteit door
te beslissen dat deze een goed is in de zin
van artikel 150 van het Wetboek der
Successierechten (schending van de in de
aanhefvan het middel aangehaalde bepalingen):

Overwegende dat, krachtens artikel150, eerste lid, van het Wetboek
der Successierechten, de jaarlijkse taks
van de verenigingen zonder winstoogmerken verschuldigd is op de massa
der in Belgie bezeten goederen,

"---------- -------

-----
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zonder aftrekking der lasten; dat artikel 150, lid 2, van het genoemde wethoek op beperkende wijze vermeldt
welke goederen niet behoren tot de bedoelde massa;
Dat de belasting aldus in beginsel
verschuldigd is op aile roerende goederen, lichamelijke of onlichamelijke,
die als dusdanig verhandelbaar zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres een verzekeringsportefeuille heeft waarvan het bezit en
het beheer het recht op commissielonen impliceert en die in het verleden
jaarlijks commissielonen opleverde van
9.786.060 frank tot 18.168.722 frank;
Dat het oordeelt dat te dezen de portefeuille een verkoopwaarde heeft en
een overdracht de portefeuille niet
waardeloos maakt;
Dat het arrest, door aldus te beslissen, de in het middel aangewezen
wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 147, 150, lid
2, 1° van het Wetboek der Successierechten, 582 en 584 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest, onder bevestiging van het vonnis a quo, het verzet van eiseres tegen het dwangbevel dd. 12
februari 1987 afwijst als ongegrond op
grond van de motieven: "dat (eiseres) niet
betwist dat zij een verzekeringsportefeuille
bezat en beheerd heeft in de periode
waarop de betwiste belasting betrekking
heeft en de door (verweerder) op p. 5 van
zijn beroepsconclusies geciteerde commissies heeft ontvangen (bedragen varierend
van 9.786.060 fr. tot 18.168.722 fr. per jaar);
dat niet ernstig kan betwist worden dat
deze portefeuille een bestanddeel uitmaakte
van het vermogen van (eiseres) dat gelet op
de ontvangen commissies deze portefeuille
aan (eiseres) een (aanzienlijk) inkomen verschafte; dat deze portefeuille, spijts de beweringen van (eiseres) principieel overdraagbaar is; dat de omstandigheid dat de
meeste verzekeringsnemers die tot betrokken portefeuille behoren (eiseres) tot tussenpersoon hebben gekozen omwille van
confessionele motieven (zoals door (eiseres) beweerd wordt), niet impliceert dat de
betrokken polissen niet via andere tussen-
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personen dan (eiseres) zouden kunnen worden geplaatst bij de verzekeringsmaatschappijen; dat de (beweerde) subjectieve
beweegredenen van deze verzekeringsnemers om (eiseres) te verkiezen als tussenpersoon aldus normalerwijze de waarde van
de portefeuille zou kunnen be'invloeden ingeval van overdracht (naargelang de persoon van de overnemer) doch geenszins het
overdraagbaar karakter van de portefeuille
uitsluiten; dat de portefeuille in kwestie een
geldwaarde vertegenwoordigt; dat immers
het bezit en het beheer van de portefeuille
het recht op het innen van commissielonen impliceert en aldus een inkomen verschaft aan de bezitter ervan; dat de voormelde ingeroepen speciale binding tussen
(eiseres) en de betrokken verzekeringsnemers van aard zou kunnen zijn om de
waarde van de portefeuille te bei:nvloeden (doordat bij mogelijke overdracht bepaalde verzekeringsnemers een andere tussenpersoon zouden kunnen verkiezen) doch
op zich de portefeuille op zich niet waardeloos maakt; dat de portefeuille onbetwistbaar een verkoopwaarde heeft; dat de
verzekeringsportefeuille in kwestie moet
worden aangezien als een goed in de zin
van art. 150 Wb. Succ."; dat (eiseres) niet
aantoont dat de portefeuille in casu zou vallen onder een van de uitzonderingen voorzien in artikel 150,2 Wb. Succ.; dat belastbaar werd gesteld de waarde die de
portefeuille vertegenwoordigt en niet de
ge'inde commissies; dat de portefeuille evenmin te beschouwen is als een 'voorwerp
voor gewoon gebruik'",
terwijl, krachtens artikel 150, lid 2, 1°
van het Wetboek der Successierechten uitgesloten zijn van belasting de intresten, de
rentetermijnen, de huur- en pachtgelden
en, meer in het algemeen, de burgerlijke
vruchten van alle aard, alsmede de jaarlijkse bijdragen en inschrijvingen, die, nog
verschuldigd zijnde, niet gekapitaliseerd
zijn; het recht op het innen van commissielonen een schuldvordering uitmaakt op
toekomstige opbrengsten voortgebracht door
de exploitatie van de verzekeringsactiviteit,
dewelke burgerlijke vruchten van alle aard
zijn in de zin van de artikelen 582, 584 van
het Burgerlijk Wetboek en van genoemd artikel150, lid 2, 1°, die nog verschuldigd
zijnde, alleszins niet gekapitaliseerd zijn
door het enkel feit dat de schuldvordering openstaat;
zodat, het bestreden arrest, dat als enig
bestanddeel van de verzekeringsportefeuille genoemd recht op het innen van
commissielonen aanduidt, onwettig voor dit
bestanddeel de vrijstelling weigert van de

burgerlijke vruchten van alle aard, die nog
verschuldigd zijnde, niet gekapitaliseerd
zijn (schending van de in de aanhefvan het
middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 150, tweede lid, 1 ',van het Wethoek der Successierechten, de in het
eerste lid bedoelde massa niet begrijpt
de burgerlijke vruchten van aile aard;
Dat het middel ervan uitgaat dat de
appelrechters beslist hebben dat de
verzekeringsportefeuille als enig bestanddeel inhoudt de te innen commissielonen; dat het middel aanvoert
dat die commissielonen burgerlijke
vruchten zijn die niet belastbaar zijn;
. Overwegende dat de appelrechters
evenwel niet uitsluiten dat de te innen commissielonen niet belast zouden worden, maar oordelen dat de in
de toekomst verwachte commissielonen een maatstaf kunnen zijn voor de
schatting van de waarde van de verzekeringsportefeuille;
Dat het middel op een onvolledige
lezing van het arrest berust, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, eenparig beslissend (1), verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 oktober 1997 - 1e kamer (beperkte
kamer)- Voorzitter en verslaggever: de h.
Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Delahaye en Claeys Bouuaert.
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(BEPERKTE KAMER)

1° ACCOUNTANT -

INSTITUUT DER ACCOUNTANTS - BEROEPSTUCRT - COMMIS-

(1)
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Art. il05bis Ger.W.

SIE VAN BEROEP- TUCRTSTRAF- EVENREDIGREID- BEOORDELINGSBEVOEGDREIDART. 3 E.V.R.M. - TOETSING DOOR RET ROF.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET ROF
- ALGEMEEN- TUCRTZAKEN- INSTITUUT
DER ACCOUNTANTS- BEROEPSTUCHT- COMMISSIE VAN BEROEP- TUCRTSTRAF- EVENREDIGREID - BEOORDELINGSBEVOEGDREID
-ART. 3 E.VR.M.- TOETSING DOOR RET ROF.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECRTEN VAN DE MENS -ART. 3 - TUCRTZAKEN - INSTITUUT DER ACCOUNTANTS BEROEPSTUCRT- COMMISSIE VAN BEROEPTUCRTSTRAF EVENREDIGREID BEOORDELINGSBEVOEGDREID - TOETSING
DOOR RET ROF .

1o, 2° en 3° De rechter bepaazt, binnen de
bij de wet en het E. V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar de
sanctie die hij in verhouding acht met de
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te
gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet
blijkt dat de commissie van beroep van
het Instituut der Accountants heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E. V.R.M.
(1). (Art. 92 wet 21 februari 1985; art. 3
E.V.R.M.)
(V. ..

T. INSTITUUT DER ACCOUNTANTS)
ARREST

(A.R. nr. D.97.0018.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 6 maart 1997 gewezen door de commissie van beroep
van het Instituut der Accountants, met
het N ederlands als voertaal;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing van 6
maart 1997 van de commissie van beroep
de beslissing van de tuchtcommissie van 24
september 1996 bevestigt om redenen :
(1) Cass., 8 nov. 1996,A.R. nr. D.95.0041 (AC.,
1996, nr. 428).
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"... dat uit dit alles alleszins moet besloten worden dat de betrokkene vanaf einde
januari 1996 tot 19 maart 1996, dit is gedurende ongeveer twee maanden een volgehouden retentie op de dossiers van de
client uitoefende;

..

(. )

dat uit het dossier, en o.m. uit het feit dat
brieven die aan de betrokkene werden gericht blijkbaar nooit zijn teruggekomen,
moet afgeleid worden dat hij, zoals hij verklaart, nog steeds gehuisvest is aan het nr.
56 van De Beuckerstraat te Antwerpen, alhoewel hij sedert 21 december 1995 ambtshalve van de bevolkingsregisters werd geschrapt;
(. .. )

dat dit niets afdoet aan het feit dat de
vermelding van de woonplaats op in art. 75
van de Wet van 21 februari 1985 bedoelde
lijst (art. 6 KB. 2 maart 1989) onjuist is, nu
de betrokkene, alhoewel hij beweert nog
steeds zijn hoofdverblijfplaats te hebben op
het vermelde adres, aldaar reeds meer dan
een jaar ambtshalve van de bevolkingsregisters werd geschrapt;
dat in deze omstandigheid, vooral gelet
op het feit dat reeds voordien een zware
tuchtsanctie werd gelopen voor gelijkaardige feiten de door de eerste rechter uitgesproken sanctie moet behouden blijven,
terwijl uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat ingevolge het onderzoek in hoger beroep is blijven vaststaan dat eiser een retentierecht op dossiers
van een client heeft uitgeoefend, dat de vermelding van zijn woonplaats onjuist was en
dat hij in 1992 werd veroordeeld voor
gelijkaardige feiten tot een schorsing van
zes maanden; de door de commissie van beroep, bij wijze van bevestiging van de beroepen beslissing, op die gronden, uitgesproken sanctie van definitieve intrekking
van de hoedanigheid van accountant de
zwaarste tuchtstraf is; uit die vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat deze sanctie duidelijk buiten verhouding staat tot de ernst van de
ten laste van eiser aldus vastgestelde tekortkomingen en bijgevolg het beginsel van
de evenredigheid, neergelegd in artikel 3
E.V.R.M., miskent :

Overwegende dat de rechter, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie bepaalt die hij
in verhouding acht met de zwaarte
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van de bewezen verklaarde inbreuken; dat het Hof evenwel vermag na te
gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de commissie van
beroep van het Instituut der Accountants heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 E.V.R.M.;
Overwegende dat de commissie van
beroep de in trekking van de hoedanigheid van accountant grondt op :
1. een onderzoek en beoordeling van de
wijze waarop eiser een retentierecht
uitoefende op bepaalde stukken; 2. de
omstandigheid dat eiser een drietaljaren voor de feiten reeds was veroordeeld tot een zware tuchtstraf voor
gelijkaardige feiten; 3. de omstandigheid dat eiser in verband met de peripetieen over zijn woonplaats aantoonde hoe weinig zin hij had voor
"waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid" (. .. ) "niet alleen tegenover
zijn client (. .. ) of de tuchtoverheid (. .. )
maar ook tegenover sommige regels
van publiek recht";
Overwegende dat hieruit niet blijkt
dat de tuchtoverheid zou gehandeld
hebben met miskenning van de in het
middel aangewezen verdragsbepaling;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, eenparig beslissend (2), verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1997 - 1e kamer (beperkte
kamer)- Voorzitter en verslaggever : de h.
Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Nelissen Grade en Van Ommeslaghe.
(2) Art. 1105bis Ger.W.
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Nr. 424
1e

KAMER -

23 oktober 1997 .

1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- FEITELIJKE GRONDSLAG- MIDDEL
DAT BERUST OP ONDERSTELLING - GEEN
STEUN IN BESTREDEN BESLISSING - GEEN
STEUN IN STUKKEN WAAROP HOF VERMAG
ACHT TE SLAAN.

2° GENEESKUNDE- BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTZAKENCASSATIEMIDDEL - SCHENDING ART. 6.1
E.V.R.M.- ALGEMENE RECHTSBEGINSELENSCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING- ONPARTLIDIGHEID VAN DE RECHTERAFGEVAARDIGD LID VAN DE NATIONALE RAAD
- DEELNAME AAN ZITTING EN BERAADSLAGING- MIDDEL- GEEN STEUN IN BESTREDEN BESLISSING- GEEN STEUN IN STUKKEN
WAAROP HOF VERMAG ACHT TE SLAAN- GEVOLG.

3° RECHTBANKEN-

BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VONNIS- UITSPRAAKVERHINDERDE RECHTER- VERVANGINGAANGEWEZEN RECHTER- ONVERENIGBAARHEID - BEGRIP.

1 o Het middel dat gegrond is op een on-

derstelling die geen steun vindt in de bestreden beslissing noch in de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
mist feitelijke grondslag (1).
2° Het middel, dat geheel berust op de omstandigheid dat een lid van de nationale raad heeft deelgenomen aan de beraadslaging van de raad van beroep, mist
feitelijke grondslag wanneer uit de beslissing blijkt dat de raad van beroep
geoordeeld heeft bij meerderheid van
stemmen van de bij de beraadslaging
aanwezige leden en dat de beslissing als
aanwezige leden enkel de gewone leden en
plaatsvervangende leden van de raad van
beroep vermeldt maar niet de afgevaardigde van de nationale raad (2).
3° Het voorschrift van artikel292, tweede
lid, Ger. W. staat er niet aan in de weg dat
(1) Zie Cass., 14 okt. 1975 (A. C., 1976, p. 204);
vgl. Cass., 21 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 191),
en 30 maart 1994, A.R. nr. P.94.0263.F (ibid.,
1994, nr. 158).
(2) Zie Cass., 9 dec. 1994, A.R. nr. D.93.0030.N
(A.C., 1994, nr. 547).
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een rechter die tevoren, in de uitoefening van een ander rechterlijk ambt, kennis heeft genomen van de zaak, bij wettige verhindering van een rechter die
mede overeenkomstig artikel 779 Ger. W.
over de zaak heeft beraadslaagd, door de
voorzitter van het gerecht wordt aangewezen om de verhinderde rechter op het
ogenblik van de uitspraak te vervangen
(3). (Art. 292, tweede lid, en art. 779
Ger.W.)
(ORDE VAN GENEESHEREN T. S ... )
ARREST

(A.R. nr. D.97.0014.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 24 maart 1997 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 6, inzonderheid lid
1, van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de
Belgische wet van 13 mei 1955, het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging en het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de
rechter en voor zoveel als nodig artikel 292
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de Raad van Beroep op het hager beroep van eiser, de beroepen beslissing bevestigt waarbij aan eiser de tuchtsanctie werd opgelegd van drie weken
schorsing in het recht de geneeskunde uit
te oefenen en aan de behandeling van zijn
zaak in hager beroep op de zitting van 20
januari 1997 en de daarop volgende beraadslaging het afgevaardigd lid van deNationale Raad, Prof. G. Verdonck, heeft deelgenomen en de bestreden beslissing mede
ondertekend is door raadsheer Van Peteghem terwijl deze zelfde raadsheer Van Petegehem had deelgenomen aan de behandeling van zijn zaak in eerste aanleg in
haar hoedanigheid van magistraat-assessor,
terwijl, eerste onderdeel, de regel valgens dewelke de rechter onafhankelijk en
(3) Cass., 23 maart 1990, A.R. nr. 6870 CA. C.,
1989-90, nr. 444).
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onpartijdig moet zijn, neergelegd is in artikel 6, lid 1, van het E.V.R.M.-verdrag;
deze regel tevens een algemeen rechtsbeginsel is dat op alle rechtscolleges van
toepassing is;
dit algemeen rechtsbeginsel en artikel 6,
lid 1, van het E.V.R.M. worden miskend
wanneer de beslissing wordt gewezeh door
rechters van wie terecht kan worden gevreesd dat zij niet de nodige waarborgen
van onpartijdigheid bieden waarop de
rechtzoekende recht heeft;
dat de oordelende rechters niet enkel persoonlijk onpartijdig dienen te zijn doch zij
tevens onpartijdig dienen te zijn in organieke zin;
dat met name de organisatie van een gerechtelijke procedure van die aard kan zijn
dat ze voor de betrokken burger een vertrouwensprobleem doet rijzen en dat de
rechtzoekende terecht kan vrezen dat er onvoldoende garanties aanwezig zijn voor de
organieke onpartijdigheid van het rechts-.
college;
dat te dezen overeenkomstig artikelen 7,
§ 2 en 12, § 3 van het Koninklijk Besluit nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren, zoals gewijzigd, een
lid afgevaardigd door de N ationale Raad,
deelneemt aan de vergaderingen vart de
Provinciale Raad, respectievelijk de Raad
van Beroep met raadgevende stem;
dat overeenkomstig deze bepalingen te
dezen een afgevaardigd lid van de Nationale Raad, namelijk Prof. G. Verdonck heeft
deelgenomen aan de zitting van 20 januari
1997 en aan de beraadslaging die daarop
volgde in hager beroep oak al heeft hij niet
deelgenomen aan de stemming;
dat anderzijds overeenkomstig artikel 21
van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10
november 1967 tegen de beslissingen gewezen door de Provinciale Raad hager beroep kan worden ingesteld door de Voorzitter en de Onder-Voorzitter van de
Nationale Raad;
dat aldus de Nationale Raad der Geneesheren, enerzijds, via zijn Voorzitter en
Onder-Voorzitter hager beroep kan instellen tegen de beslissingen gewezen door de
Provinciale Raad en dus de tegenstrever is
van de vervolgde geneesheer, doch dezelfde
N ationale Raad, anderzijds, via een afgevaardigd lid deelneemt aan de zittingen en
de beraadslagingen van de Raad van Beroep waarbij uitspraak client te worden gedaan over dit hager beroep en de vervolgde
geneesheer geen kennis kan nemen noch
tegenspraak kan voeren met betrekking tot
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het advies of de mening vertolkt door dit afgevaardigd lid tijdens de beraadslaging;
dat zodoende bij de rechtzoekende terecht de vrees bestaat dat aan de beraadslaging wordt deelgenomen door mensen
die inzake onpartijdigheid niet de waarborgen bieden waarop zij recht hebben nu
de vereiste organieke onpartijdigheid te
deze niet wordt gewaarborgd;
dat daaraan geen afbreuk wordt gedaan
door het feit dat het afgevaardigd lid van
de Nationale Raad niet aan de stemming
zelf deelneemt;
de Raad van Beroep derhalve artikel 6,
lid 1, van het E.V.R.M. en de algemene
rechtsbeginselen inzake de onpartijdigheid van de rechter en de rechten van de
verdediging schendt;
en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 292 van het Gerechtelijk
Wetboek nietig is het vonnis, gewezen door
een rechter die vroeger bij het uitoefenen
van een ander rechterlijk ambt kennis heeft
genomen van de zaak;
te dezen de beslissing in hager beroep
mede werd ondertekend door raadsheer
Van Peteghem die voorheen had deelgenomen aan de behandeling van de zaak in
eerste aanleg in haar hoedanigheid van
magistraat-assessor;
de Raad van Beroep derhalve artikel 292
van het Gerechtelijk Wetboek alsook artikel 6, lid 1, van het E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter en de rechten van de
verdediging schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel voiledig berust op de onderstelling dat professor Verdonck, afgevaardigd lid van
de nationale raad, aan de beraadslaging heeft deelgenomen;
Dat uit de beslissing blijkt dat de
raad van beroep geoordeeld heeft bij
meerderheid van stemmen van de bij
de beraadslaging aanwezige leden en
de beslissing als aanwezige leden enkel de gewone leden en plaatsvervangende leden van de raad van beroep
vermeldt maar niet de afgevaardigde
van de nationale raad; dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te
slaan, niet blijkt dat het afgevaardigd lid van de nationale raad aan de
beraadslaging heeft deelgenomen;
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Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek,
nietig is de uitspraak, gewezen door
een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt
kennis heeft genomen van de zaak; dat
die regel in beginsel ook toepasselijk is
in tuchtprocedures;
Overwegende dat de opzet en strekking van het voorschrift van artikel
292, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek is, uit te sluiten dat een rechter kennis zou nemen van een zaak
waarvan hij vroeger, in de uitoefening van een ander rechterlijk ambt,
kennis heeft genomen;
Dat artikel 779, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek de voorzitter van
een gerecht de mogelijkheid biedt om,
ten einde de afdoening van een zaak te
bevorderen bij wettige verhindering
van een rechter om de uitspraak bij te
wonen van een vonnis waarover hij
mede heeft beraadslaagd, een ander
rechter aan te wijzen om, zonder dat
hij van de zaak kennis heeft genamen, de verhinderde rechter bij de uitspraak te vervangen;
Overwegende dat uit de combinatie van artikel 292, tweede lid, met de
bepalingen van artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek volgt, dat het
voorschrift van voormeld artikel 292,
tweede lid, niet belet dat een rechter
die tevoren, in de uitoefening van een
ander rechterlijk ambt, kennis heeft
genomen van de zaak, bij wettige verhindering van een rechter die mede
overeenkomstig artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek over de zaak
heeft beraadslaagd, door de voorzitter van het gerecht wordt aangewezen om de verhinderde rechter op het
ogenblik van de uitspraak te vervangen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Nr. 425

Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en
Butzler.
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KAMER -

24 oktober 1997

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENVONNIS UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD - VRIJWILLIGE UITVOERING- BELANG VAN HET HO·
GERBEROEP.

De vrijwillige uitvoering van een bij voorraad uitvoerbaar vonnis ontneemt het hoger beroep van de partij die tot die uitvoering is overgegaan noch het belang
noch voorwerp (1). (Art. 1068 Ger.W)
(RAAD T. MAES E.A.)

ARREST

(vertaling)

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

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 juni 1995 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel : schending van de
artikelen 17, 18, 1044, 1045, 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek en 149 van de
gecoordineerde Grondwet,
doordat het vonnis eraan herinnert, enerzijds, dat "(eiser) de eerste rechter verwijt dat hij (verweerster) Hotel du Brabant (. .. ) toestemming gegeven heeft om de
door (eiser) bewoonde flat te betreden met
de enige bedoeling een warmwaterleiding
(1) Zie Cass., 17 feb. 1988, A.R. nr. 6462 (A. C.,
1987-88, nr. 371).
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te vervangen en een nieuwe gemeenschappelijke afvoerbuis voor het sanitair, buiten de bestaande mantel, te installeren, nu
hij niet de mogelijkheid heeft gehad om
conclusie te nemen en evenmin om zijn verweermiddelen voor te dragen" en, anderzijds, dat "(eiser) tevens aanvoert dat (verweerster) in het door (haar) neergelegde
verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst
geen melding maakt van de inschrijving in
het handelsregister, en bovendien dat de
eerste rechter niet heeft nagegaan of (verweerster) de hoedanigheid van verhuurder bezat"; dat het vaststelt dat "het beroepen vonnis nog v66r de neerlegging van
het verzoekschrift van hoger beroep vrijwillig is uitgevoerd op 24 april1991 (zie P.V.
van uitvoering van de gerechtsdeurwaarder F. Evrard)"; dat het daaruit afleidt dat
''het hoger beroep bijgevolg doelloos en niet
ontvankelijk is bij gemis aan belang ",
terwijl, ...
tweede onderdeel, een partij aileen door
de omstandigheid dat zij een bij voorraad
uitvoerbaar vonnis vrijwillig uitvoert, haar
reeds verkregen en dadelijk belang niet verliest om in hoger beroep de wijziging van de
beslissing te vorderen en vergoeding te eisen voor de schade die zij door die uitvoering geleden heeft; zulks te meer zo is, als,
zoals te dezen, en zoals uit de processtukken blijkt, de vrijwillig uitgevoerde beroepen beslissing geen uitspraak heeft gedaan over aile punten van de vordering, en
evenmin over de door eiser oorspronkelijk ingestelde tegenvordering, waarvan de
rechtbank wegens de devolutieve kracht
van het hoger beroep kennis had genomen; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het
eisers hoger beroep niet ontvankelijk verklaart op grond dat het doelloos is, nu eiser geen belang heeft bij een wijziging van
een vrijwillig uitgevoerde beslissing, de artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt en derhalve de devolutieve kracht van het hoger beroep
miskent (schending van artikel 1068 van
het Gerechtelijk 'Wetboek);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het door eiser ingestelde hoger beroep ertoe strekte de
door verweerster ingestelde vordering niet ontvankelijk te doen verklaren, onder meer op grond dat verweerster niet het bewijs leverde dat zij
de verhuurster was van eiser;
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Overwegende dat voornoemd hoger beroep noch van belang ontbloot
noch doelloos is, ook al is de bij voorraad uitvoerbare beslissing van de eerste rechter, waarbij verweerster de toestemming kreeg om de flat te betreden
teneinde toevoer- en afVoerbuizen van
de waterleiding te vervangen, vrijwillig uitgevoerd;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
24 oktober 1997 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaat : mr. Delahaye.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- PARTIJ
DIE BEHOORT TOT HET GEADIEERDE RECHTSCOLLEGE.

Op verzoek van de procureur-generaal bij
het hof van beroep dat kennisneemt van
een geschil waarin een lid van voornoemd
hof betrokken is, onttrekt het Hof van
Cassatie de zaak aan dat hof en verwijst
het de zaak naar een ander hof van beroep (1). (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(1) Cass., 24 juni 1994, A.R. nr. C.94.0214.N
(A.C., 1994, 333).
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL INZAKE H ... T.V... )
ARREST

(vertaling)

Nr. 427

24 oktober 1997 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, waarnemend voorziter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal.

(A.R. nr. C.97.0307.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat op 28 augustus 1997 ter
griffie van het Hof is neergelegd en
waarin de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Brussel vraagt dat
de zaken met de rolnummers 1997I
KR/274 en 1997/KR/287, waarin H. en
V. als partij optreden, -aan voornoemd
rechtscollege zouden worden onttrokken;
Overwegende dat verzoeker uiteenzet dat beide gedingvoerende partijen
hager beroep hebben ingesteld tegen
een beschikking van de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, die de voorlopige maatregelen tijdens het echtscheidingsgeding
genomen heeft, en dat een van beide
partijen raadsheer is bij het Hof van
Beroep te Brussel, dat van de voornoemde beroepen kennisneemt;
Overwegende dat de omstandigheid dat een magistraat zowel op persoonlijk als op officieel vlak nauwe
banden met zijn collega's van een
zelfde rechtscollege heeft, voldoende
grand oplevert om bij de partijen en bij
derden een gewettigde verdenking te
doen ontstaan aangaande de strikte
onpartijdigheid van de appelrechters
die over de zaak uitspraak moeten
doen;
Overwegende dat de onttrekking
van de zaak aan het Hof van Beroep te
Brussel verantwoord is door de noodzaak die verdenking te voorkomen;
Dat het verzoekschrift gegrond is;
Om die redenen, beveelt de onttrekking van de zaken met de rolnummers
1997/KR/274 en 1997/KR/287, waarin
H ... en V. .. als partij optreden, aan het
Hofvan Beroep te Brussel; verwijst de
zaken naar het Hof van Beroep te
Luik.
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1o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6- ARTIKEL
6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN.

2° BEDRIJFSREVISOR- TUCHT- RAAD
VAN RET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN
- VERSLAG AAN DE TUCHTCOMMISSIE -AARD.

3° BEDRIJFSREVISOR- TUCHT-

ONDERZOEK- VERSLAG VAN DE RAAD VAN RET
INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN AAN DE
TUCHTCOMMISSIE - GRIEF BETREFFENDE DE
ONPARTIJDIGHEID VAN EEN LID VAN DE RAAD
-GEVOLGEN.

1o De bepalingen van art. 6.1 E. V.R.M. zijn,

in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten, be halve als door de
niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in gedrang
dreigt te komen (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
2° De opdracht van de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren om een verslag over te maken aan de tuchtcommissie
bij wie het aan een bedrijfsrevisor ten
laste gelegde feiten aanhangig heeft gemaakt, is vergelijkbaar met die van een
onderzoeksgerecht. (Art. 20, § 2, wet 22
juli 1953.)
3° Wanneer een lid van de raad van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren een gebrek
aan onpartijdigheid wordt verweten, leidt
zulks niet tot nietigheid van de beslissing van de tuchtcommissie die uitspraak
(1) Zie Cass., 2 okt. 1996, A.R. nr. P.96.1256.F
(A. C., 1996, nr. 349); R.P.D.B., cplt. VII, yo Convention europeenne des droits de l'homme, nr.
442; R. ERGEC en A.M. SCHAUS, "Examen de jurisprudence (1990-1994). La Convention europeenne des droits de l'homme", R.C.J.B., blz.
376, nr. 74.
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doet op verslag van die raad, wanneer dat
gebrek die beslissing niet heeft bei'nvloed
en het geen aanleiding geeft tot twijfel
over de geschiktheid van de tuchtcommissies in eerste aanleg en hager beroep van het lnstituut om de zaak op een
eerlijke wijze te behandelen. (Art. 6.1
E.V.R.M.; art. 20, § 2, wet 22 juli 1953.)
(INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN T. K. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.96.0016.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 september 1996
gewezen door de commissie van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
Over het middel: schending van artikel 6.1 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, en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn,
doordat de commissie van beroep van het
Instituut de door verweerder in hoofdorde opgeworpen exceptie van nietigheid
van het onderzoek aanneemt op grond "dat
uit het uittreksel van het proces-verbaal
van de vergadering van de raad van het Instituut van 10 februari 1995, dat door de
voorzitter R. Eeckhout is ondertekend,
blijkt dat de raad kennisgenomen heeft van
het antwerp van bovengenoemd verslag dat
met eenparigheid van stemmen is goedgekeurd door de aanwezige leden, onder wie
Paul Behets, toenmalig ondervoorzitter en
thans voorzitter van het Instituut, met uitzondering van van een enkellid dat zich
onthield, P. Anciaux; dat de raad heeft beslist het dossier naar de tuchtcommissie te
verwijzen; dat de raad die ten dele anders was samengesteld maar waarvan de
voorzitter en de ondervoorzitter, Eeck, hout en Behets, deel uitmaakten, het
proces-verbaal van de bovengenoemde vergaderi,ng van 10 februari 1995 op de vergadering van 17 maart 1995 met eenparigheid van stemmen goedkeurde; dat
luidens artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, een ieder recht
heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke
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termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de
wet is ingesteld; dat die regel volgens welke
de rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn een algemeen rechtsbeginsel is
dat geldt voor alle rechtscolleges (Cass., 23
mei 1985, Journal des tribunaux, 1986,
705), en derhalve ook voor de tuchtoverheden; dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter
impliceert dat de rechter ten aanzien van
wie op wettige gronden kan worden gevreesd dat hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de rechtzoekende recht heeft, zich onthoudt van de
behandeling van de zaak (Cass,. zelfde arrest); een van de leden, Paul Behets, te dezen, voor de beslissing van de raad om
Kesteloot in de bovenvermelde omstandigheden op te roepen voor de tuchtcommissie,
met laatstgenoemde in geschillag; dat, zonder de beweringen van Kesteloot volgens
welke er tussen hem en M.P. Behets 'een
zekere maar wettige concurrentie' bestond
daar ze hun beroep uitoefenden 'in een
heel naburig gebied' (zie conclusie) in
overweging te nemen, uit de overgelegde
stukken blijkt dat Kesteloot ten gevolge van
een door Behets ingediende klacht wegens overtreding van artikel 34, § 2, van de
wet op de handelsvennootschappen, verscheen voor de tuchtcommissie die, bij beslissing van 26 februari 1990 verklaarde
dat .er geen grond bestond om een tuchtstraf op te leggen; dat de onderhavige commissie van beroep, op het door de raad van
het lnstituut ingestelde hoger beroep, de
bestreden beslissing op 7 november 1990
bevestigde; dat Kesteloot bijgevolg redenen had om aan te nemen dat er tussen
hem en Paul Behets een diepe vijandschap
bestond; dat, ook al is Paul Behets, gelet op
het bovenstaande, niet de steller van het
door de raad van het lnstituut op 10 februari 1995 gqedgekeurde verslag, Kesteloot de vraag stelt (zie conclusie) 'ofhij aan
de basis ervan ligt of eraan heeft meegewerkt' en erop wijst dat hij het in ieder geval heeft goedgekeurd; dat artikel 6 van het
Europees Verdrag van toepassing is aangezien, zoals te dezen, de gegevens van dien
aard zijn dat ze bij Kesteloot gewettigde
verdenking kunnen wekken aangaande de
strikte objectiviteit en onpartijdigheid van
de raad (zie Cass., 10 okt. 1992, Journal
des tribunaux 1993, 203) die besliste hem
naar de tuchtcommissie te verwijzen met
het oog op zijn schrapping; dat de omstandigheid dat Paul Behets, indien hij het verslag niet mede had goedgekeurd en zich
niet had uitgesproken over de verwijzing,
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de beslissing toch dezelfde zou geweest zijn,
niet terzake doet, daar Kesteloot zich toch
zou blijven afvragen zijn of Paul Behets
'aan de basis ervan lag of eraan meegewerkt heeft'; dat, zelfs als de commissie van
beroep geen enkele reden heeft om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de voorzitter die de zaak heeft behandeld of aan
die van de leden van de raad, onder wie P.
Behets, de omstandigheid dat Kesteloot verdenking koestert aangaande de onpartijdigheid van P. Behets een voldoende reden is om aan te nemen dat zijn zaak niet
is behandeld door een 'onpartijdige rechterlijke instantie' in de zin van artikel6.1
van het Europees Verdrag; dat het recht op
een goede rechtsbedeling vereist dat de onpartijdigheid in alle fasen van de rechtspleging gewaarborgd wordt (zie P. Lambert, Chronique judiciaire, 'A la cour
europeenne des droits de l'homme. Le cumul des fonctions de juge d'instruction et
de juge de fond', Journal des tribunaux,
1985, 129); dat, nu de zaak bij de tuchtcommissie aanhangig gemaakt is ten gevolge van een door een gebrek aangetaste
beslissing van de raad van het Instituut, de
door Kesteloot bestreden beslissing moet
worden vernietigd en er, bij wege van een
nieuwe beslissing, moet worden verklaard
dat verdere vervolging niet mogelijk is",

·terwijl "artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden weliswaar bepaalt dat een ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn
zaak, binnen een redelijke termijn, door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld", maar er daarbij vereist wordt dat
het gaat om een rechterlijke instantie; de
raad van het Instituut, wanneer hij een
tuchtvordering bij de tuchtcommissie aanhangig maakt. geen rechtsprekende functie uitoefent, maar optreedt als een soort
procureur die het onderzoek leidt, dat wil
zeggen als een vervolgende partij; artikel
6 van het Verdrag in de regel geen betrekking heeft op de uitoefening van het recht
van verdediging voor de onderzoeksgerechten of op de betrekkingen met de vervolgende partij; de vereisten van artikel6
van het Verdrag weliswaar een rol kunnen spelen vooraleer de zaak voor de feitenrechter wordt gebracht, als en in zoverre
het eerlijk karakter van het proces door de
oorspronkelijke niet-inachtneming van die
vereisten ernstig in het gedrang komt,
maar de commissie van beroep te dezen
niet heeft vastgesteld dat de omstandigheid waarop zij heeft gewezen een weer-
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slag kon hebben op de beslissing van de
tuchtcommissie of een weerslag kon hebben gehad op haar eigen beslissing; de commissie van beroep, nu ze niettemin de beslissing van de tuchtcommissie tenietdoet
en weigert verweerder verder te vervolgen op de enkele grond dat hij "gewettigde
twijfel kon hebben aangaande de strikte
objectiviteit en onpartijdigheid van de
raad", haar beslissing niet naar recht heeft
verantwoord :

Overwegende dat artikel 6.1 van het
Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens bepaalt dat bij het vaststellen van
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, een ieder recht heeft op een
eerlijke en openbare behandeling van zijn
zaak, binnen een redelijke termijn, door
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten geen uitspraak doen over de gegrondheid van een strafvervolging, zodat zij in de regel niet onderworpen zijn
aan het bepaalde in het bovenaangehaalde
artikel6;
Dat het anders zou zijn, indien het eerlijk karakter van het proces emstig in het
gedrang dreigt te komen door de nietinachtneming van vereisten van die bepaling voor de aanhangigmaking van de
zaak bij de feitenrechter;
Overwegende dat de bestreden beslissing de beslissing van de tuchtcommissie
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren tenietdoet op grond dat voomoemd rechtscollege van de zaak kennisgenomen heeft
ten gevolge van een door een gebrek aangetaste beslissing van de raad van het Instituut;
Overwegende dat, enerzijds, volgens artikel 20, § 2, van de wet van 22 juli 1953
houdende oprichting van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, de zaak voor de tuchtcommissie wordt gebracht door de raad
van het Instituut die haar een verslag
overmaakt, waarin hij de feiten uiteenzet; dat de opdracht van die raad derhalve gelijkenis vertoont met die van een
onderzoeksgerecht;
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Overwegende dat, anderzijds, de bestreden beslissing niet vaststelt dat het
gebrek waarmee de beslissing van de raad
volgens haar is aangetast de beslissing
van de tuchtcommissie heeft bei:nvloed of
bij verweerder aanleiding kon geven tot
twijfel over de geschiktheid van de tuchtcommissies in eerste aanleg en hager beroep van het Instituut om zijn zaak eerlijk te behandelen;

2° GENEESKUNDE -

Dat de commissie van beroep van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, door aldus uitspraak te doen, een onjuiste toepassing heeft gemaakt van artikel 6 van
het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en van het
door eiser aangevoerde algemeen rechtsbeginsel;

4 o CASSATIEMIDDELEN -

Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de anders samengestelde commissie van beroep van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren die zich zal
gedragen naar de beslissing van het Hof
over het door haar beslechte rechtspunt.
24 oktober 1997 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
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BEROEPSORDENORDE VAN APOTHEKERS- PROVINCIALE RAAD
OPENBAARHEID VAN BESLISSING BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE APOTHE·
KER

3° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS
- PROVINCIALE RAAD- OPENBAARHEID VAN
BESLISSING- BEOORDELINGSVRIJHEID VAN
DE APOTHEKER
TUCHTZAKEN
- NIEUW MIDDEL- ORDE VAN APOTHEKERS
- PROVINCIALE RAAD- OPENBAARHEID VAN
BESLISSING- BEOORDELINGSVRIJHEID VAN
DE APOTHEKER- MIDDEL DAT DE NOODZAAK
VAN DE BEHANDELING MET GESLOTEN DEUREN AANVOERT.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.10NPARTIJDIGHEID- TUCHTZAKEN- ORDE
VAN APOTHEKERS - PROVINCIALE RAAD KLACHT VAN EEN LID VAN DE RAAD- DEELNAME VAN DE KLAGENDE PARTIJ AAN HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK- GRENZEN.

6° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN APOTHEKERS- PROVINCIALE RAAD
- ONPARTIJDIGHEID- KLACHTVAN EEN LID
VAN DE RAAD- DEELNAME VAN DE KLAGENDE PARTIJ AAN HET ONDERZOEK VAN DE
ZAAK- GRENZEN.

7° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS
- PROVINCIALE RAAD- ONPARTIJDIGHEIDKLACHT VAN EEN LID VAN DE RAAD- DEELNAME VAN DE KLAGENDE PARTIJ AAN HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK- GRENZEN.

8° GENEESKUNDE - BEROEPSORDENAPOTHEKER- PLICHTENLEER- KORTINGEN.

9° APOTHEKER - PLICHTENLEER- KORTJNGEN.

10° HANDELSP.RAKTIJKEN- ONRECHT-
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1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6 - ART. 6.1TUCHTZAKEN - ORDE VAN APOTHEKERS
-PROVINCIALE RAAD- OPENBAARHEID VAN
BESLISSING- BEOORDELINGSVRIJHEID VAN
DE APOTHEKER

MATIGE MEDEDINGING - APOTHEKER PLICHTENLEER- KORTINGEN.

1 o, 2°, 3° en 4 o Het verzoek om de beslissing van de provinciale raad van de Orde
van apothekers met gesloten deuren of in
openbare terechtzitting te wijzen, hangt
van de beoordeling van de vervolgde
apotheker af en is geen substantiele
rechtsvorm; nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin
de provincieraad verweten wordt in
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openbare terechtzitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt dat de apotheker dat bezwaar voor de raad van beroep heeft aangevoerd (1). (Art. 6.1
E.V.R.M.; art. 24 Apothekerswet.)
5°, 6° en 7o Twijfel aangaande de onpar-

tijdigheid en de onafhankelijkheid van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers kan niet worden gewekt door de
omstandigheid dat de auteur van de tegen de vervolgde apotheker neergelegde
klacht zittingen heeft bijgewoond, tijdens welke de provinciale raad beslist
heeft om klachten samen te voegen en die
apotheker voor een aanvullend onderzoek op te roepen (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
8° en go De kortingen die een apotheker aan
zijn klanten verleent, tasten weliswaar
uitsluitend materiele belangen aan en zijn
in se niet strijdig met de plichtenleer,
maar dat is alleen het geval wanneer zij
niet gepaard gaan met handelingen die
de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de
toewijding die onontbeerlijk zijn voor de
uitoefening van het beroep, aantasten (3).
(Art. 15 Apothekerswet.)
10° De mededingingsregels worden niet
miskend door de beslissing van de raad
van beroep van de Orde van Apothekers,
die niet het louter verlenen van kortingen of van andere financiele voordelen bestraft, maar wel de modaliteiten die promotionele argumenten ten gunste van een
officina uitmaken en die de eer, de waardigheid en de eerlijkheid van de leden
van de Orde aantasten (4). (Art. 85
E.E.G.-Verdrag; art. 2, § 1, wet van 5
aug. 1991.)
(D ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.97.0006.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 december 1996
(1) Zie Cass., 16 feb. 1995, A.R. nr. D.94.0024.F
(A.C., 1995, nr. 95).
(2) Zie Cass., 10 dec. 1992,A.R. nr. 9611 (A.C.,
1991-92, nr. 783).
(3) Cass., 11 april 1956 (A. C., 1956, 655).
(4) Zie noot 3.
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gewezen door de Franstalige raad van
beroep van de Orde van Apothekers;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 24, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november
1967 betre:ffende de Orde der apothekers,
gewijzigd bij de wet van 13 maart 1985, 20
van het koninklijk besluit van 29 mei 1970
betre:ffende de oprichting en de werking van
de raden van de Orde der apothekers, 6.1
van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955, en 149 van de op 17 februari
1994 gecoordineerde Grondwet,
doordat de bestreden beslissing, waarbij eiser gedurende twee jaar geschorst
wordt in het recht het beroep uit te oefenen, niet aileen op eigen redenen steunt,
maar tevens op "de in de beslissing in hager beroep vermelde oordeelkundige redenen" die de raad van beroep overneemt; dat
de beroepen beslissing van de raad van de
Orde van apothekers van de provincie Luik,
waarvan de redenen door de bestreden beslissing worden overgenomen, is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 17
juli 1995,
terwijZluidens de in het middel aangegeven artikelen 24, § 1, tweede lid, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde van apothekers en 20 van het koninklijk besluit van
29 mei 1970, de provinciale raden van de
Orde van apothekers zitting houden met
gesloten deuren; de bij artikel149 van de
Grondwet opgelegde verplichting om de
vonnissen in openbare terechtzitting uit te
spreken in rechte aileen van toepassing is
op de rechtbanken van de rechterlijke orde;
zij op een ander rechtscoilege aileen van
toepassing is, wanneer een bijzondere
bepaling zulks voorschrijft, wat niet het
geval is met betrekking tot de provinciale
raden van de Orde van apothekers; de regel van de openbaarheid van het debat en
van de uitspraak van het vonnis, die is
vastgelegd in artikel6.1 van het Verdrag
tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden, de belangen van de
recht-zoekende niet kan schaden en voor de
wil van de betrokken persoon kan wijken,
wanneer deze de openbaarheid verzaakt;
zulks in het bijzonder het geval is, wanneer de nationale wetgever de sluiting der
deuren uitdrukkelijk voorschrijft en de belanghebbende niet om de openbaarheid van
het debat en de uitspraak verzoekt; te dezen precies noch uit de processen-verbaal
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van de terechtzittingen van de provinciale raad van 12 juni 1995, waarop de
zaak is behandeld, en van 17 juli 1995,
waarop de beslissing is uitgesproken, noch
uit de bewoordingen van de beslissing van
de provinciale raad van 17 juli 1995 blijkt
dat eiser de sluiting der deuren heeft verzaakt en om de openbaarheid van de uitspraak van de te zijnen aanzien gewezen
tuchtrechtelijke beslissing heeft verzocht;
de op 17 juli 1995 in openbare terechtzitting gewezen beslissing van de provinciale raad bijgevolg nietig is (schending van
het geheel van de in het middel aangegeven bepalingen) en dat de beslissing van de
raad van beroep, die de oordeelkundige
gronden overneemt van de beslissing van
de provinciale raad van 17 juli 1995, om dezelfde reden nietig is (schending van het geheel van de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen) :
Over de door verweerder opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit
afgeleid dat het middel nieuw is :
Overwegende dat artikel 24 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november
1967 betreffende de Orde van Apothekers bepaalt dat de provinciale raden van
de Orde zitting houden met gesloten deuren;
Overwegende dat de verdachte apotheker, hetzij in geschillen betreffende zijn
burgerlijke rechten ofverplichtingen, hetzij ter gelegenheid van elke tegen hem ingestelde strafvervolging, het recht heeft
om te verzoeken om de bij artikel 6 van
het Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens voorgeschreven openbaarheid;
Overwegende dat het aan de verdachte
apotheker zelf staat te oordelen of de beslissing met gesloten deuren dan wel in
openbare terechtzitting moet worden uitgesproken; dat het bijgevolg aan hem
staat erop toe te zien dat voornoemd artikel 24, dat geen betrekking heeft op een
substantiele rechtsvorm, wordt toegepast;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiser de schending van voornoemd artikel 24 voor de raad van beroep heeft aangevoerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
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Over het tweede middel : schending van
artikel6.1 van het op 4 november 1950 te
Rome ondertekende Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1995, en miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
van de rechter,
doordat de bestreden beslissing op eigen gronden en op "de oordeelkundige granden van de beroepen beslissing" die ze overneemt, eiser gedurende twee jaar schorst in
het recht het beroep uit te oefenen en daarbij inzonderheid wijst op "het groat aantal neergelegde klachten",
terwijl overeenkomstig artikel 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, eenieder bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvervolging het recht heeft op een behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie; voomoemd artikel 6.1 geschonden wordt en voornoemd
algemeen rechtsbeginsel miskend wordt,
wanneer het geadieerde rechtscollege, zelfs
schijnbaar, bij de rechtzoekende twijfel kan
wekken aangaande zijn onpartijdigheid; uit
de stukken van het dossier waarop het Hof
vermag acht te slaan, te dezen blijkt dat de
provinciale raad aanvankelijk op 11 januari 1994 heeft kennisgenomen van een
klacht van de apothekers Michel Monfort en Marie-Christine Streber; laatstgenoemde - zoals eiser in conclusie betoogde - lid is van de raad van de Orde van
apothekers van de provincie Luik; uit de
processen-verbaal van de vergadering van
de provinciale raad van 23 januari 1995,
waarop de voornoemde raad besliste om
een op 13 januari 1995 door de apothekers te Spa ingediende klacht bij het dossier van het tegen eiser gevoerde onderzoek te voegen, en van de vergadering van
13 maart 1995, waarop de raad besliste de
klacht van de apotheker Limbort-Wellens
bij het dossier van het tegen eiser gevoerde
onderzoek te voegen en eiser voor een aanvullend onderzoek op te roepen, bovendien blijkt dat de klagende partij M.C. Streber, die eiser in haar klacht van oneerlijke
mededinging beschuldigde, die vergaderingen waarop de zaak betreffende eiser is
onderzocht, heeft bijgewoond; ook al was de
provinciale raad ten tijde van de uitspraak
over de gegrondheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen niet samengesteld uit
de personen die de zaak hebben behandeld, en inzonderheid uit de klagende partij M.C. Streber, die raad niettemin de wil
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uitdrukte van dezelfde raad die een klagende partij, de apothekeres MoCo Streber, die eiser beschuldigde van daden van
mededinging waardoor zij was getroffen, bepaalde vergaderingen heeft laten bijwonen, waarop de tegen eiser aanhangig gemaakte zaak is onderzocht en waarop is
beslist om klachten van andere confraters bij het dossier te voegen; de provinciale raad die de bestreden beslissing heeft
gewezen en die slechts de wil te kennen gaf
van dezelfde provinciale raad die een klagende partij aan bepaalde vergaderingen, waarop de zaak tegen eiser is onderzocht, heeft doen of heeft laten bijwonen,
aldus bij eiser gewettigde twijfel heeft gewekt aangaande de onpartijdigheid en de
onafhankelijkheid van dat rechtscollege; hij
aldus artikel 601 van het op 4 november
1950 te Rome ondertekende en bij de wet
van 13 mei 1955 goedgekeurde Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden schendt en
het in het middel aangegeven algemeen
rechtsbeginsel miskent; de door de provinciale raad van beroep gewezen beslissing
van 17 juli 1995, derhalve nu zij aldus de
in het middel aangegeven verdragsbepaling schendt en het in dat middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel miskent,
nietig is en de bestreden beslissing, nu zij
de beroepen beslissing met uitdrukkelijke overneming van de redenen van de
provinciale raad bevestigt, onder voorbehoud van de opgelegde tuchtstraf die zij, gelet onder meer op ''het groat aantal neergelegde klachten" verzwaart, eveneens
nietig is (schending van het geheel van de
in het middel aangegeven bepalingen) :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de klagende partij, MarieChristine Streber, lid van de raad van de
Orde, slechts twee vergaderingen heeft bijgewoond, waarop beslist is om twee andere klachten bij het dossier te voegen en
eiser voor een aanvullend onderzoek op te
roe pen;
Dat uit het onderzoek van de andere
processen-verbaal is gebleken dat de klagende partij ofwel de vergadering niet
heeft bijgewoond, ofwel tijdens het onderzoek van de zaak van eiser de zitting heeft
verlaten;
Dat zulks met name is geschied bij de
telastlegging, het onderzoek en de beslissing;
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Dat het feit dat de klagende partij Streber slechts de vergaderingen van 23 januari 1995 en 13 maart 1995 heeft bijgewoond, bijgevolg geen grond oplevert om
bij eiser gewettigde twijfel te wekken aangaande de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de provinciale raad van de
Orde;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel : schending van de
artikelen 6, 2°, en 15, § 1, van het koninklijk besluit nro 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers,
doordat eiser luidens de bestreden beslissing de derde regel van de plichtenleer heeft overtreden, op grand dat "(eiser) tegen het hem gemaakte verwijt dat hij
kortingen hood tevergeefs aanvoert dat het
koninklijk besluit van 17 april 1964 houdende reglementering van de ristorno's toegestaan op de prijs van farmaceutische specialiteiten is opgeheven door het koninklijk
besluit van 27 februari 1995; dat immers,
blijkens een door de Raad van State uitgebracht advies van 20 oktober 1993, het
koninklijk besluit van 17 april 1964 wettelijke grondslag miste en het verlenen van
kortingen door de officina-apothekers bijgevolg toegestaan was, met dien verstande
dat de regels van de plichtenleer, eigen aan
de uitoefening van het beroep van apotheker, die vrijheid kunnen beperken; dat (eiser), te dezen en gelet op de door hem geboden modaliteiten, door het aanbieden van
kortingen, teruggaven of verminderingen, waarmee hij echte reclame heeft gemaakt voor zijn officina, de derde regel van
de plichtenleer rechtstreeks overtreden
heeft; dat de bestreden beslissing van de
provinciale raad, waarvan de gronden door
de bestreden beslissing overgenomen worden, vaststelt dat "buiten een aanzienlijke korting en rechtstreekse of zijdelingse
financiele voordelen, de schriftelijke aanbieding van de hierboven genoemde novo
Pharmacies Basse Meuse niets bevat dat
niet aan alle officina's gemeen is; dat het integendeel moeilijk denkbaar is hoe die vennootschap, waarvan de officina te Cheratte gevestigd is, de producten die in
verschillende provincies van hetland waren besteld, sneller kon leveren dan denaburige officina van het betrokken rusthuis; 00 0 dat de derde regel van de
plichtenleer de mededinging tussen apothekers veroordeelt, wat betekent dat een
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apotheker noch rechtstreeks noch zijdelings reclame, in welke vorm ook, mag rnaken; dat de belofte van voordelen van allerlei aard gelijkstaat met verboden reclame
en met een daad van mededinging die binnen het beroep niet kan worden geduld",
terwijl de provinciale raad, krachtens artikel 6, 2', van het in het middel aangegeven koninklijk besluit nr. 80, moet waken over het naleven van de regelen van de
pharmaceutische plichtenleer en over de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van
de leden van de Orde; de nationale Raad
van de Orde van apothekers, krachtens artikel15, § 1, van voornoemd koninklijk besluit, de algemene beginselen en de regels betre:ffende de zedelijkheid, de eer, de
bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding vaststelt, die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het
beroep en die de code van pharmaceutische
plichtenleer vormen; het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 aldus ertoe strekt de eerlijke uitoefening van het
beroep van apotheker te verzekeren en de
morele belangen van de apothekers te vrijwaren; voornoemd besluit daarentegen niet
ertoe strekt de materiele belangen van de
apothekers te behartigen; het feit dat klanten gelokt worden onder belofte van of door
het daadwerkelijk verlenen van kortingen, teruggaven ofverminderingen en andere rechtstreekse of zijdelingse financiele voordelen, waardoor op een bepaalde
manier reclame en promotie voor de officina wordt gemaakt, uitsluitend materiele belangen aantast; het verlenen van
kortingen ofvan andere rechtstreekse ofzijdelingse voordelen, ook al hebben zij tot
gevolg dat er op een bepaalde manier
reclame voor de officina wordt gemaakt, op
zich dus niet strijdig is met de plichtenleer; de bestreden beslissing, nu zij bijgevolg om de hierboven vermelde redenen beslist dat eiser door de beloofde of
voorgestelde kortingen, teruggaven, verminderingen of andere rechtstreekse of zijdelingse financiele voordelen de derde regel van de plichtenleer heeft overtreden, de
in het middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat het verlenen van kortingen weliswaar op zich uitsluitend materiele belangen aantast en niet in se met
de plichtenleer strijdig is, maar dat zulks
aileen het geval is wanneer zij niet gepaard gaan met handelingen die de algemene beginselen en de regels betreffende
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de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de
toewijding die onontbeerlijk zijn voor de
uitoefening van het beroep en die valgens artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 de code
van de farmaceutische plichtenleer vormen, aantasten;
Overwegende dat de bestreden beslissing, met aanneming van de granden van de bestreden beslissing, oordeelt dat eiser, nu hij zich valselijk
beroept op "een beroepsbekwaamheid
die zijn confraters niet hebben" en op
de snelheid van de leveringen, voordelen van allerlei aard heeft beloofd,
die "gelijkstaan met verboden reclame
en met een daad van mededinging die
binnen een vrij beroep niet kan worden geduld"; dat de bestreden beslissing bovendien op eigen gronden beslist dat "(eiser), gelet op de door hem
geboden modaliteiten, door middel van
de aangeboden kortingen, teruggaven of verminderingen, waarmee hij
echte reclame heeft gemaakt voor zijn
officina, de derde regel van de plichtenleer rechtstreeks overtreden heeft";
Dat de raad van beroep met die
gronden zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het uijfde middel : schending van de
artikelen 3, 85 van het Verdrag van 25
maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, 1 en
2, §§ 1 en 2, van de wet van 5 augustus
1991 tot bescherming van de economische
mededinging,
doordat het bestreden arrest, op de conclusie van eiser, ten betoge dat "de normen van de plichtenleer die ertoe strekken de wettelijke mogelijkheid voor
apothekers om kortingen te verlenen, te
verbieden of tEl beperken, ongetwijfeld overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen zijn, die ertoe strekken of ten gevolge
hebben dat de mededinging op de Belgische
farmaceutische markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt ofvervalst door rechtstreeks
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of zijdelings de verkoopprijzen of andere
contractuele voorwaarden te bepalen in de
zin van artikel 2 van de wet van 5 augustus 1991 (tot bescherming van de economische mededinging); ... dat elke tuchtstraf die rechtstreeks of onrechtstreeks
gegrond is op de inaanmerkingneming van
de verleende kortingen, strijdig is met de
wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van de economische mededinging", beslist dat "in strijd met wat hij concludeert,
de verwijzing naar het verlenen van kortingen noch de regels van het Verdrag van
Rome betreffende de vrije mededinging
noch de uit die regels afgeleide nationale
wetten schendt; dat, enerzijds, die bepalingen in casu niet relevant zijn, nu het alleen gaat om de weerslag die het verlenen van kortingen, naast andere
praktijken, op de regels van de far~aceu
tische plichtenleer heeft; dat, anderZIJds, de
Orde van apothekers uitsluitend ermee belast is te waken over de morele belangen
van de apothekers, d.i. het naleven van de
voornoemde plichtenleer, van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 85 van
het in het middel bedoelde verdrag en artikel 2 § 1, van de wet van 5 augustus
1991 t~t bescherming van de economische
mededinging alle besluiten van ondernemingsverenigingen verbieden, welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de
mededinging op de betrokken Belgische
markt merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst; de beroepsorden ondernemingsverenigingen in de zin van di~ bepalingen zijn; de regels van de phchtenleer die door de bevoegde organen van
de Orde van apothekers toegepast worden en voor alle apothekers dwingend zijn,
kunnen worden aangemerkt als besluiten van een ondememingsvereniging die de
mededinging op de Belgische farmaceutische markt merkbaar verhinderen, beperken ofvervalsen in de zin van artikel2,
§ 1, van voornoemde wet van 5 augustus
1991 en artikel 85 van het Verdrag; derhalve niet naar recht verantwoord is de bestreden beslissing die het verweer van eiser verwerpt op grond van de uit de
wettelijke opdracht van de Orde van apothekers afgeleide overweging dat "de Orde
van apothekers uitsluitend ermee belast is
te waken over de morele belangen van de
apothekers, d.i. het naleven van de voornoemde plichtenleer en van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde"
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(schending van de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen);
tweede onderdeel, alle besluiten van een
beroepsorde die de mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk gedeelte ervan merkbaar verhinderen, beperken of
vervalsen, en die inzonderheid bestaan in
het rechtstreeks of zijdelings bepalen van
de verkoopprijzen, een door de in het middel bedoelde bepalingen verboden besluit
van een ondernemingsvereniging zijn; de
derde regel van de plichtenleer, krachtens welke eiser is vervolgd en door de bestreden beslissing is veroordeeld, omdat hij
ten nadele van vele confraters klanten gelokt heeft door aan een aantal bestuurders van verzorgings- of rusthuizen... rechtstreekse of zijdelingse financiele voordelen
en buitensporige teruggaven aan te hieden onrechtstreeks ertoe strekt de mogelijkheid voor de apothekers om kortingen en
andere financiele voordelen te verlenen, te
verbieden of te beperken, waardoor de mededinging op de Belgische farmaceutische
markt bijgevolg merkbaar verhinderd, beperkt ofvervalst wordt; derhalve niet naar
recht verantwoord is de bestreden beslissing, die eisers verweer verwerpt op grond
van de overwegingen dat "de verwijzing
naar het verlenen van kortingen noch de
regels van het Verd~ag_van Rome b~tre_f
fende de vrije mededmgmg noch de mt d1e
regels afgeleide nationale wetten schendt"
en dat "die bepalingen in casu niet relevant zijn, nu het alleen gaat om de weerslag die het verlenen van kortingen, naast
andere praktijken, op de regels van de farmaceutische plichtenleer heeft" (scherrding van het geheel van de in het middel
aangegeven wettelijke bepalingen) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat "in strijd met (eisers)
conclusie, de verwijzing naar het verlenen van kortingen noch de regels van het
Verdrag van Rome betreffende de vrije
mededinging noch de uit die regels afgeleide nationale wetten schendt; dat, enerzijds, die bepalingen in casu niet relevant zijn, nu het aileen gaat om de
weerslag die het verlenen van kortingen, naast andere praktijken, op de regels van de farmaceutische plichtenleer
heeft";
Dat de raad van beroep, nu hij daaraan toevoegt dat "anderzijds, de Orde van
Apothekers uitsluitend ermee be last is te
waken over de morele belangen van de
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apothekers, d.i. het naleven van de voornoemde plichtenleer en van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde", heeft
willen preciseren hoe hij, ten gevolge van
de weerslag die het verlenen van kortingen, naast andere praktijken, op de toepassing van de regels van de plichtenleer had, gerechtigd was om de
regelmatigheid van dergelijke praktijken na te gaan;
Dat het middel, nu het berust op een
onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing, feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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1e KAMER - 24 oktober 1997

1o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEPBEVOEGDHEDEN VAN HET HOF VAN
BEROEP.

2o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE
AANSLAG - VERMINDERING WEGENS GEZINSLASTEN- INKOMEN- VRIJSTELLINGTOESLAG - UIT DE ECHT GESCHEIDEN
VADER UIT DE ECHT GESCHEIDEN
MOEDER

Overwegende dat de raad van beroep,
zoals uit de in het antwoord op het vierde
middel weergegeven overwegingen blijkt,
gepreciseerd heeft dat de kortingen te dezen strafbaar waren, omdat zij, "gelet op
de door (eiser) geboden modaliteiten, neerkwamen op een echte reclame voor zijn officina"; dat voornoemde raad zijn beslissing, zoals hierboven vermeld, tevens
gegrond heeft op de gronden van de bestreden beslissing, waarbij eiser verweten werd dat hij onbestaande zaken zoals zijn zogenaamde beroepsbekwaamheid,
een specialisatie en snellere leveringen
aanprees;

1° Wanneer het hofvan beroep in eerste en
laatste aanleg uitspraak moet doen over
de voorzieningen van de belastingplichtige, moet het, gelet op het feit dat de belastingen de open bare orde raken, zelf in
feite en in rechte uitspraak doen binnen
de per ken van het aan het hof voorgelegde geschil; het is niet gebonden door de
beoordelingen in de conclusies van de
partijen of in de beslissing van de directeur en het kan meer bepaald eigen
gronden aanvoeren om de heffing
van het juiste bedrag te wettigen (1).
[Art. 278 W.I.B. (1964); art. 377 W.I.B.
(1992).]

Dat de raad van beroep, door de derde
regel van de plichtenleer op de feiten van
de zaak toe te passen, niet het verlenen
van kortingen of van andere financiele
voordelen heeft veroordeeld, welke praktijk door de door eiser aangehaalde bepalingen verboden wordt, maar wel praktijken heeft veroordeeld die de eer, de
waardigheid en de eerlijkheid van de leden van de Orde aantasten;

2° Voor de uit de echt gescheiden vader of
de uit de echt gescheiden moeder die een
of meer kinderen ten laste heeft, ook al is
hij I zij niet hertrouwd, kunnen de van inkomstenbelasting vrijgestelde bedragen
die vastgesteld zijn bij art. 6, § 1, wet 7
dec. 1988, niet verhoogd worden met de
toeslagen waarin § 2, eerste lid, 1", van
dat artikel voorziet (2). [Art. 6, § 2, eerste lid, 1°, wet 7 dec. 1988; art. 133,1°,
W.I.B. (1992) (3).]

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

(1) Cass., 4 feb. 1993, A.R. nr. F.1232.F (A. C.,
1993, nr. 76); raadpl. Cass., 28 juni 1996, A.R. nr.
F.95.0074.F (ibid., 1996, nr. 268, met concl. O.M.
in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 268); 7 maart 1997,
A.R. nr. F.94.0014.N, supra, nr. 131.
(2) Raadpl. noot 4, infra.
(3) De bepalingen van de wet van 7 dec. 1988
houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, werden met toepassing van art. 41
ervan gecotirdineerd in het kader van het W.I.B.
(1992).
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DEVROYE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0018.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1996 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 277, § 1, 278 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) en 6 § 2
1', van de wet van 7 december 1988 hou~
dende hervorming van de inkomstenbelast~;ng en wijziging va~ de met het zegel gehJkgestelde taksen (h1erna hervormingswet
genaamd),
doordat het arrest vaststelt dat: "de
berekeningsnota en het aanslagbiljet die op
21 november 1991 werden afgegeven geen
( ... ) rekening houden met( ... ) een belastingvrij bedrag dat uitdrukkelijk wordt gevorderd in de aangifte (onder rubriek 1 van
Vak I : 'weduwnaar, weduwe of ongehuwde
vader of moeder, met ten minste een kind
ten laste' op 1 januari 1991)"; dat "(verweerder) op 16 december 1991 (... ), (met)
'toepassing van de artikelen 267 tot 277
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)', een aanvraag heeft ingediend waarbij als eerste grond wordt aangevoerd : 'materiele vergissing bij het
coderen : niet aanbrengen van code ... waardoor het belastingvrije bedrag wordt toegekend voor de gescheiden ouder die op 1
januari van het aanslagjaar ... niet hertrouwd is"';- en dat "de bestreden beslissing op 14 februari 1994 'de litigieuze aanslag wegens onwettigheid nietig verklaart
(schending van artikel 251 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)'"·
dat het arrest vervolgens beslist "dat con~
form( ... ) de bewoordingen zelfvan d~ door
(verweerder) ingediende aanvraag, er
vanzelfsprekend grond was tot ontheffing
van een overbelasting die voortvloeit uit een
materiele vergissing en niet tot een
kunstmatig onderzoek naar de wettigheid
van een procedure tot wijziging die noodzakelijkerwijs onregelmatig was (... )" en
b_ijgevolg, "de bestreden beslissing ve~nie~
hgt, voor recht zegt dat de litigieuze beslissingen moeten berekend worden op
grond van de door (verweerder) aangegeven elementen, (en) de daarmee overeenstemmende ontheffingen beveelt",
terwijl het hofvan beroep, wanneer het
kennisneemt van een verhaal op grond van
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artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en uitspraak
moet doen over het bestaan van een overbe lasting die voortvloeit uit een materiele vergissing, als bedoeld in artikel277,
§ 1, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964), zelf, binnen de perken van het aanhangige geding, de grandslag van de litigieuze aanslag moet
beoordelen, in die zin dat het niet kan volstaan met de vaststelling dat er, zoals in
casu, E!en materiele vergissing is begaan,
maar, mtegendeel, zelf moet nagaan of die
overbelasting werkelijk bestaat, d.w.z. dat
het. ~oet nagaan of op die aanslag wel degehJk overbelasting rust, in vergelijking
met de wettelijk verschuldigde belasting;
dat het dus moet nagaan of artikel 6 § 2
1 ', van de hervormingswet, volgens'het~
welk "( ... ) de bedragen (van het met toepassing van § 1 van belasting vrijgestelde
belastbaar inkomen) worden verhoogd (... )
met 35.000 frank voor de niet-hertrouwde
weduwnaar ofweduwe, alsook voor de ongehuwde vader of moeder die een of meer
kinderen ten laste heeft", toepasselijk is op
verweerder, die sinds 17 mei 1989 gescheiden is, op 1 januari van het aanslagjaar
kinderen ten laste had, maar op 31 maart
1990 hertrouwd is; uit de bewoordingen zelf
va!!- die bepaling blijkt dat het belastingvnJe bedrag maar wordt verhoogd indien
degene die om toepassing van die bepaling verzoekt de hoedanigheid heeft van
"ongehuwde" of "niet-hertrouwde weduw~?-a(, en dat die bepaling niet toepassehJk IS op gehuwde, zelfs feitelijk gescheiden ouders, noch op gescheiden of
hertrouwde gescheidenen, ook al worden ze
voor de belastingen beschouwd als alleen~taanden op 1 januari van het aanslagJaar; zulks trouwens blijkt uit de parlementaire voorbereiding van die wet; het
arrest derhalve, nu het ontheffingen verl~e.nt omdat bij de vaststelling van de lihgieuze aanslag geen rekening was gehouden met de in artikel 6, § 2, 1', van de
hervormingswet bedoelde verhoging van
het belastingvrije bedrag, ofschoon verweerder daarom verzocht had in de door
hem ondertekende aangifte, zonder na te
gaan ofverweerder daarop recht had, de in
het middel aangegeven wetsbepalingen
schendt:

Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid : het
onderzoek van het middel verplicht het
Hof feitelijke gegevens na te gaan :
Overwegende dat het onderzoek van
de grond van niet-ontvankelijkheid

T
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onlosmakelijk verbonden is met het onderzoek van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kan worden;
Over het middel :
Overwegende dat het hofvan beroep,
wanneer het in eerste en laatste aanleg
uitspraak moet doen over de voorzieningen van de belastingplichtige, gelet op het
feit dat de belastingen de openbare orde
raken, zelf in feite en in rechte uitspraak
moet doen binnen de perken van het aan
het hof voorgelegde geschil; dat het niet
gebonden is door de beoordelingen in de
conclusies van de partijen of in de beslissing van de directeur en het meer bepaald eigen gronden kan aanvoeren om de
hefting van het juiste bedrag te wettigen;
Overwegende dat uit de bewoordingen van het arrest blijkt dat verweerder
zijn bezwaarschrift had gegrond "op een
materiele vergissing bij het coderen : niet
aanbrengen van code ... waardoor het
belastingvrije bedrag wordt toegekend
voor de gescheiden ouder die op 1 januari
van het aanslagjaar niet hertrouwd is";
Overwegende dat het derhalve aan het
hof van beroep stond na te gaan of verweerder zich kon beroepen op artikel 6, §
2, 1', van de wet van 7 december 1988
houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen; dat het in dat
verband geen belang had dat de belastingambtenaar de aangiften zou hebben aangenomen van verweerder die de rubriek
"gehuwd" had aangekruist met de precisering "sinds 31 maart 1991", alsook het
vakje "weduwnaar, weduwe of ongehuwde
vader of moeder, met ten minste een kind
ten laste" zonder daar dus te vermelden
dat hij gescheiden was;
Overwegende dat het voornoemde artikel 6, § 2, 1', bepaalt dat de in§ 1 vastgestelde belastingvrije bedragen worden
verhoogd met 35.000 frank voor de niet
hertrouwde weduwnaar ofweduwe, alsook voor de ongehuwde vader of moeder
die een of meer kinderen ten laste heeft;
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Overwegende dat de gescheiden vader of moeder, ook al is hij/zij niet hertrouwd, niet ongehuwd is in de zin van die
bepaling;
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 eri laat de uitspraak daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
24 oktober 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (4) van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 430
3e KAMER- 27 oktober 1997

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GEWEZEN
BESLISSING- BEWOORDINGEN - UITLEGGENDE BESLISSING- ONVERENIGBARE UITLEGGING- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

(4) Het O.M. besloot tot verwerping. Het O.M.
was weliswaar van omueel dat de grond van nietontvankelijkheid die verweerder tegen het middel had opgeworpen niet kon worden aangenomen en dat het hofvan beroep de bevoegdheid
heeft waaraan in het onderhavige arrest wordt
herinnerd. Het was evenwel van oordeel dat het
middel faalde naar recht. Volgens het O.M. moeten voor de gescheiden vader of de gescheiden
moeder die een of meer kinderen ten laste heeft,
de van inkomstenbelasting vrijgestelde bedragen, die vastgesteld zijn bij art. 6, § 1, wet 7 dec.
1988, verhoogd worden met de toeslagen waarin
§ 2, eerste lid, 1o, van dat artikel voorziet (raadpl.
Com.I.B. [1964], nr. 77/129 en 77/131; Com.I.B.
[1992], nr. 131/28). Het O.M. steunde daarbij op
een samenlezing van de Nederlandse en de
Franse tekst van het voornoemde art. 6, § 2; eerste lid, 1o; in de Nederlandse tekst van de wetsbepaling worden immers de bewoordingen "ongehuwde vader of moeder" gebruikt.

~
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Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 19, eerste lid, 23, 24, 25, 26
en 793 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet arbeidshof de vraag om uitlegging van zijn arrest van 21 maart 1955
(lees 1995) ontvankelijk en gegrond verklaart, voor recht zegt dat de beslissing
waarbij eiseres veroordeeld wordt tot betaling van een bedongen opzeggingsvergoeding van 3.250. 734 frank "ook de in
bet ... vonnis van 27 mei 1993 bepaalde moratoire interest met ingang van 27 februari
1992 omvat" en dat bet arrest, om aldus te
beslissen, - vaststelt : (a) dat de Arbeidsrechtbank te Brussel eiseres op 27 mei
1993 had veroordeeld om aan verweerster
een bruto-opzeggingsvergoeding van
1.265. 750 frank te betalen, welk
bedrag samen met vier andere vanaf 30 november 1991 moest worden verhoogd met
de moratoire interest tegen de wettelijke
rentevoet van 8 pet., alsook om een
bedongen brutovergoeding van 3.250.734
frank te betalen, welk bedrag, samen twee
andere vanaf 27 februari 1992 "moest worden ve;hoogd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet van 8 pet.";
b) dat bet dictum van bet arrest van 21
maart 1955 (lees : 1995) van bet arbeidshof "bet beroepen vonnis bevestigt doch enkel in zoverre bet (eiseres) veroordeelt tot

betaling van 3.250. 734 frank (. .. ) en de kosten, dat vonnis voor bet overige wijzigt en
(eiseres) tevens veroordeelt om aan {verweerster) een bruto-opzeggingsvergoeding van 1.273. 700 frank te betalen met
aftrek van het reeds betaalde netto-bedrag
van 852.807 frank(. .. ), te verhogen met de
gerechtelijke interest"; dat bet vervolgens de beslissing hierop grondt dat "de
partijen bet niet eens zijn over de tenuitvoerlegging van bet arrest (van 21 maart
1995), daar de ene (. .. )van oordeel is dat
bet arrest ook de in het beroepen vonnis bepaalde moratoire interest bevat, terwijl de
andere (. .. ) meent dat het hof haar doelbewust niet heeft veroordeeld tot betaling van moratoire interest op de bedongen vergoedingvan 3.250.734 frank; ... dat
voomoemde onenigheid over de tenuitvoerlegging van bet arrest van het (arbeids)hof dat hofverplicht het gewezen arrest uit te leggen, zonder daarom dat arrest te wijzigen of aan te vullen ... dat noch
uit de gronden noch uit bet dictum (van het
arrest) blijkt dat het (arbeids)hof (eiseres) doelbewust niet heeft veroordeeld tot
betaling van moratoire interest; dat de bij
het beroepen vonnis tegen (eiseres) uitgesproken veroordeling acht punten bevatte;
dat uit de gronden van het arrest blijkt dat
het (arbeids)hof slechts een punt van die
veroordelingen (3. 250.734 frank) bevestigt en een ander wijzigt (brutobedrag van
1.273.750 frank min het nettobedrag van
852.807 frank); ... dat (eiseres) erop wijst
dat uit bet eerste bedrag niets kan worden afgeleid wat de veroordeling tot interest betreft, terwijl het arrest bij het tweede
bedrag preciseert dat het moet worden verhoogd met de 'wettelijke en gerechtelijke interest'; dat eiseres hieruit afl.eidt dat het
(arbeids)hof aldus uitspraak deed met een
welbepaalde bedoeling; ... dat die uitlegging verkeerd is; dat het (arbeids)hofuitdrukkelijk heeft beslist dat interest verschuldigd is op bet tweede bedrag, omdat
de veroordeling uitgesproken werd na wijziging; dat de veroordeling tot bet eerste bedrag (3.250.734 frank) een bevestiging inhield van het in het bestreden vonnis
gepreciseerde bedrag, daar de omstandigheden onveranderd waren gebleven; ... dat
voornoemd vonnis eiseres veroordeelt tot
betaling van moratoire interest tegen 8 pet.;
dat voomoemde interest dus impliciet begrepen is in de bovengenoemde veroordeling",

(1) Raadpl. Cass., 29 jan. 1976 (A. C., 1976,
628); R.P.D.B., Aanvulling, VI, vo Chose jugee,
nr. 100.

terwijl krachtens artikel 793 van bet Gerechtelijk Wetboek de rechter de door hem
gewezen beslissing kan uitleggen, zonder
evenwel die beslissing te wijzigen of aan

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACIIT- BEGRIP- BESLISSING - UITLEGGING.

1 o en 2° Wanneer de rechter op een vraag
om uitlegging van een door hem gewezen beslissing die hij als duister of dubbelzinnig erkent, aan die beslissing een
met.de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft, miskent hij de bewijskracht van de uitgelegde beslissing
(1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(C.S.C. COMPUTER SCIENCES N.V T. COPPENS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0187.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
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te vullen, op voorwaarde dat ze een
onduidelijk of dubbelzinnig dictum bevat;
het dictum van het arrest van 21 maart
1995 volgens hetwelk het vonnis van de
eerste rechter enkel werd bevestigd in zoverre het eiseres, naast de kosten, veroordeelde tot betaling van 3.250.734 frank niet
duister of dubbelzinnig is; zij zeer duidelijk betekent dat de veroordeling tot betaling van interest op dat bedrag helemaal
niet kon worden geacht begrepen te zijn in
de bevestiging van het vonnis, maar daarentegen daarvan moest worden uitgesloten; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat
de veroordeling tot betaling van die interest impliciet vervat ligt in de beslissing
waarbij het arrest van 21 maart 1995 het
vonnis bevestigt, artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, het gezag van
gewijsde van elke eindbeslissing, te dezen het arrest van 21 maart 1995 miskent (schending van de artikelen 23 tot 26
van genoemd wetboek), alsook de regel dat
elke eindbeslissing van de rechter tot gevolg heeft dat zijn rechtsmacht is uitgeput en dat de zaak niet langer bij hem aanhangig is (schending van artikel19, eerste
lid, van genoemd wetboek); dat het bovendien de bewijskracht van de bewoordingen van bovengenoemd arrest miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
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wijskracht van de vermeldingen van dat
arrest miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de uitspraak daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Luik.
27 oktober 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier- Grotendeels gelijkluidende conclusie (2) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Draps.
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2e KAMER- 28 oktober 1997
1o DOUANE EN ACCIJNZEN -

Overwegende dat de arbeidsrechtbank
eiseres had veroordeeld om aan verweerster verschillende bedragen, waaronder
een bedongen vergoeding van 3.250. 734
frank, verhoogd met de moratoire interest vanaf 27 februari 1992, te betalen;
Dat het arbeidshof, bij het arrest van 21
maart 1995, op het hoofdberoep van eiseres, het bestreden vonnis bevestigt, doch
"enkel in zoverre het (eiseres) veroordeelt tot betaling van 3.250.734 frank (drie
miljoen tweehonderdvijftigduizend zevenhonderd drieendertig frank) en de kosten";
Overwegende dat het arbeidshof, nu het
op een vraag om uitlegging van het arrest van 21 maart 1995 beslist dat "de veroordeling tot het eerste bedrag (3.250.734
frank) een bevestiging inhield van het in
het bestreden vonnis gepreciseerde bedrag, daar de omstandigheden onveranderd waren gebleven" en dat "voomoemde
interesten derhalve impliciet vervat zijn
in de bovengenoemde veroordeling'', de be-

STRAFVERVOLGING IN BELGIE MILITAIR
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 57BIS, § 1- ABGABEORDNUNG, PARAGRAAF 370 - DOUANEAANGELEGENHEID - BEGRIP.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- BELGISCHE
RECHTER- MILITAIR STRAFWETBOEK, ARTIKEL 57BIS, § 1 ~ ABGABEORDNUNG, PARAGRAAF 370 - DOUANE-AANGELEGENHEID BEGRIP.

3° VREEMDE WET- STRAFZAKEN- BELGISCHE MILITAIR- DIENST IN DUITSLAND OVERTREDING ABGABEORDNUNG, PARAGRAAF
370 - STRAFVERVOLGING IN BELGIE
DOUANE-AANGELEGENHEID -BEGRIP.

(2) Het O.M. was van mening dat het middel
gegrond was in zoverre het de schending aanvoerde van artt. 1319, 1320 en 1322 B.W. Het concludeerde tot vernietiging van het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest de vraag om
uitlegging van het arrest ontvankelijk verklaarde,
daar laatstgenoemde beslissing, zoals de memorie van antwoord opmerkte, door het middel niet
werd bekritiseerd.
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1", 2° en 3° De Belgische rechter is bevoegd

om kennis te nemen van de strafvordering tegen een Belgisch militair op grand
van paragraaf 370 van de Abgabeordnung, nu deze bepaling, inzoverre deze het
intercommunautair verkeer van goederen en het innen van de ter zake van vervoer verschuldigde belasting en het onderzoek van de toepassing ervan betreft,
een douane-aangelegenheid is in de zin
van artikel 57bis, § 1, Militair Strafwetboek. (Art. 57bis, § 1, Militair StrafWetboek.)
(DE GROOTE)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0287.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1996 door het
Militair Gerechtshof gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over de middelen :
Overwegende dat artikel 57bis, § 1,
Militair Strafwetboek bepaalt dat
wordt gestraft de militair die, op het
grondgebied van een vreemde Staat
waar hij in dienst is, de wetten van die
Staat betreffende onder meer douaneaangelegenheden overtreedt;
Dat hiermee wordt bedoeld de buitenlandse bepalingen die overeenkomen met de Algemene Wet Douane en
Accijnzen en de wet van 20 februari
1978 betreffende douane-entrepots en
tijdelijke opslag;
Overwegende dat eiser wordt vervolgd en veroordeeld wegens overtreding van paragraaf 370 van de Duitse
"Abgabeordnung'' van 16 maart 1976;
Dat deze bepaling een algemene
draagwijdte heeft en alle belastingen betreft;
Overwegende dat ingevolge de zesde
richtlijn 77/388/EEG Raad van 17 mei
1977 betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen der Lid-Staten in-
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zake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag,
zoals gewijzigd en aangevuld, met het
oog op de afschaffing van de fiscale
grenzen, door de Richtlijn 91/680 Raad
van 16 december 1991, door de richtlijn 92177/EEG Raad van 19 oktober
1992 en door de richtlijn 92/111 EEG
Raad van 14 december 1992, de BTWwetgeving van alle Lid-Staten een
regeling bevat betreffende het
intracommunautair verkeer van goederen;
Dat, wat Belgie betreft, enerzijds,
artikel 7, § 1, koninklijk besluit nr. 7
van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor
de toepassing van de BTW, de douane
gelast met het ontvangen van aangiften voor het verbruik van ingevoerde
goederen en het innen van de ter zake
van invoer verschuldigde belasting, anderzijds, artikel1 koninklijk besluit nr.
11 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de BTW, de
douane-ambtenaren bepaalde
onderzoeksbevoegdheden verleent inzake BTW;
Overwegende dat derhalve de overtredingen op de bepalingen van paragraaf 370 van de "Abgabeordnung'', in
zoverre dit het intracommunautair
verkeer van goederen en het innen van
de ter zake van invoer verschuldigde
belasting en het onderzoek van de toepassing ervan betreft, een douaneaangelegenheid is in de zin van artikel 57bis, § 1, Militair Strafwetboek;
Overwegende dat de rechters considereren "dat uit de elementen
van het strafdossier en het onderzoek
ter terechtzitting blijkt dat (eiser) aangifte deed aan een (Belgische, doch dit
aspect van de zaak is ter zake onbelangrijk) overheid van een onjuist fiscaal belangrijk feit, te weten dat hij in
het land waar hij als NATO-lid
verbleef, BTW-vrij, een grotere hoeveelheid diesel aankocht dan de hoeveelheid waarop hij recht had, alsook dat hij zichzelf en de betrokken
Duitse benzinestationhouder aldus een
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niet gerechtigd belastingsvoordeel
verschafte; (. .. ) dit voordeel er voor
zichzelf in hestand dat hij meer kilometers kon rijden, zonder - zoals (eiser) het zelf ter terechtzitting uitdrukte - te moeten 'bijtanken aan de
valle pot"';
Dat zij hierbij wettig oordelen dat
vermelde paragraaf 370 van de "Abgabeordnung'' om het even welke overheid betreft aan wie het fiscaal belangrijk feit moet worden aangegeven;
Dat zij door aldus vast te stellen dat
eiser een grotere hoeveelheid brandstof "BTW-vrij" aankocht, het hiermee strijdige feitelijke verweer van eiser verwerpen, zodoende zijn conclusie
beantwoorden;
Dat de appelrechters door hun motivering hun beslissing regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantitile 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.
28 oktober 1997 - 2 6 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. E.J. Vergauwen.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN -

TUSSEN

ONDERZOEKS-
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GERECHT EN VONNISGERECHT- ALLERLEIONREGELMATIGE VERWIJZING BEVOEGDHEIDSCONFLICT- BEGRIP.

De omstandigheid dat het vonnisgerecht de
strafvordering niet ontvankelijk verklaart om reden dat de zaak wegens een
proceduregebrek in de behandeling voor
het onderzoeksgerecht onregelmatig naar
het vonnisgerecht werd verwezen, maakt
geen bevoegdheidsconflict uit dat
aanleiding geeft tot regeling van rechtsgebied (1). (Art. 526 Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE
T. MATTHIJS)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1109.N)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur des Konings
te Oudenaarde, gedagtekend 26 juni
1997 en ter griffie van het Hof ontvangen op 30 juli 1997;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Oudenaarde, bij beschikking van 13
december 1996, Matthijs Willy, Frans,
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen ter zake van te Zwalm op 10
juli 1996 : A. Aileen en voorzien van
(1) In de bestreden beslissing werd de strafvordering door het vonnisgerecht niet ontvankelijk verklaard, nu de beklaagde wegens een materiele vergissing voor de raadkamer uitgenodigd
werd te verschijnen op een foutieve zittingsdatum, waarop de verwijzing in zijn afwezigheid uitgesproken werd. Onder voorbehoud van
de onwettigheden inzake de bevoegdheid, kunnen de vonnisgerechten echter geen uitspraak
doen over de wettigheid van de door de onderzoeksgerechten uitgesproken beslissingen tot verwijzing. Die beslissingen blijven al hun gevolgen behouden, zolang zij niet vernietigd zijn door
het Hofvan Cassatie. [Cass., 12 nov. 1986, A.R.
nr. 5216 (A. C., 1986-87, nr. 156); 18 okt. 1989,
A.R. nr. 7556 (ibid., 1989-90, nr. 98).] Nu de aangevoerde onwettigheid in casu niet de bevoegdheid van het vonnisgerecht betrof, was dit gerecht gebonden door deze verwijzing. Dat het
vonnisgerecht de strafvordering niettemin niet
-ontvankelijk verklaarde had het openbaar ministerie ertoe kunnen brengen hiertegen hoger beroep aan te tekenen. In plaats daarvan werd een
verzoek tot regeling van rechtsgebied ingediend,
wat door het geannoteerde arrest werd afgewezen, nu het geen bevoegdheidsgeschil
uitmaakte.
S.D'H.
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wapens weerspannigheid te hebben gepleegd, door aanval of verzet met geweld of bedreiging met name het wapen zijnde messen ten nadele va~ De
Cock Patrick, wachtmeester blJ de
Rijkswachtbrigade van Oudenaarde,
en Van Den Berghe Patrick, eerste
wachtmeester bij de Rijkswachtbrigade
van Oudenaarde, agenten van de
openbare macht; B. Bij inbreuk op de
artikelen 4, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27
en 28 van de wet van 3 januari 1933
op de vervaardiging van, de handel in
en het dragen van wapens en op de
handel in munitie, zoals herhaaldelijk gewijzigd (Belgisch Staatsblad 22
juni 1933) spijts het verbod, verbaden wapens te hebben vervaardigd,
hersteld, te koop gesteld, verkocht, uitgedeeld, ingevoerd of vervoerd, opgeslagen of gedragen, met name een
mes; C. Buiten de gevallen in deartikelen 510 en 520 Strafwetboek genoemd, door welk middel ook, met het
oogmerk om te schaden, rijtuigen, wagons en motorvoertuigen die aan een
ander toebehoren, geheel of gedeeltelijk vernield te hebben of onbruikbaar te hebben gemaakt, namelijk de
personenwagen Mitsubischi ten nadele van Van Den Berghe Marcel;
D. Zonder een bevel van de overheid
en buiten de gevallen waarin de wet
het toelaat, in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te
treden in een door een ander bewoond
huis, ~ppartement, kamer ofverbl~t,
of in de aanhorigheden ervan te ZlJn
binnengedrongen door middel van
braak, met name de woning gelegen te
Zwalm, Sint-Annastraat 16, ten nadele van Degeyter Madeleme; E. Opzettelijk verwondingen of slagen te
hebben toegebracht aan Degeyter Madeleine; F. Degeyter Madeleine t~ hebben bedreigd door gebaren of zmnebeelden met een aanslag op personen
of eigendommen waarop een criminele straf gesteld is; met samenhang : G. Op een openbare plaats een
voertuig of een rijdier bestuurd of een
bestuurder begeleid met het oog op de
scholing, terwijl de ademanalyse een
alcoholconcentratie van ten minste 0,8
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gram per liter bloed aangeeft (artikelen 34, § 2.r, 28 en 36.1X Wegverkeerswet);
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde bij vonnis
van 15 mei 1997 "de vordering van
het openbaar ministerie in de
huidige stand van de procedure onontvankelijk (verklaart) wegens
onregelmatige verwijzing" door de
raadkamer;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer geen rechtsmiddel kan worden aangewend en
het vonnis van de correct~onele rechtbank in kracht van gewijsde is getreden;
Overwegende dat het verzoeksclyift
aanvoert "dat er een bevoegdheldsconflict is ontstaan doordat, enerzijds de raadkamer de zaak verweze~ heeft naar de correctionele
rechtbank en dat, anderzijds, de correctionele rechtbank geoordeeld heeft
dat de strafvordering onontvankelijk
is";
Overwegende dat te dezen geen
tegenstrijdigheid bestaat tussen de
vermelde rechterlijke beslissingen en
de correctionele rechtbank door de
strafvordering niet ontvankelijk te
verklaren zich bevoegd heeft geacht
ervan kennis te nemen, zodat door
haar beslissing, waartegen geen
hoger beroep werd in~este_ld, defin~
tief over de strafvordermg mtspraak lS
gedaan;

Om die redenen, zegt dat er geen
grond bestaat tot regeling van rechtsgebied.
28 oktober 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht.
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2e KAMER - 29 oktober 1997
TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15
JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN- PROCES-VERBAAL- BIJLAGE IN EEN
ANDERE TAAL GESTELD.

Het feit dat een aan een proces-verbaal gehecht stuk in een andere dan de door de
wet voor dat proces-verbaal voorgeschreven taal is gesteld, heeft niet de nietigheid van dat proces-verbaal tot gevolg (1).
(Art. 11 Taalwet Gerechtszaken.)
(KOHNEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.040l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 februari 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen, uitspraak
doende als rechtscollege waarnaar de
zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hofvan
2 oktober 1996;
Gelet op de in het Duits gestelde
voorziening;
Gelet op de beschikking van 22 mei
1997 van de eerste voorzitter van het
Hof, waarbij beslist wordt dat de
rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden gevoerd;
Gelet op de in het verzoekschrift
aangevoerde middelen, waarvan een
vertaling, in eensluidend verklaard afschrift, aan dit arrest is gehecht;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat het
te Recht opgemaakte proces-verbaal in
het· Duits en het te Malmedy opgemaakte proces-verbaal in het Frans is
gesteld, beslist dat, in tegenstelling tot
wat eiser staande houdt, de twee
(1) Zie Cass., 26 feb. 1986,A.R. nr. 4732 (A.C.,
1985-86, nr. 412).
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processen-verbaal van vaststelling zijn
opgemaakt overeenkomstig artikel 11
van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken, d.w.z. in de taal die is
voorgeschreven voor de plaats waar de
vaststelling is gedaan; de omstandigheid dat het door het ademanalysetoestel gedrukte stuk met vermelding van het resultaat van 1,05 mg/l,
vermeldingen in het Duits bevat, geen
grond oplevert tot nietigheid van het
proces-verbaal, aangezien dat gedrukte
stuk overeenkomstig artikel 7, vijfde
lid, van het koninklijk besluit van 18
februari 1991 betreffende de analysetoestellen, slechts als bijlage bij het
oorspronkelijk proces-verbaal en de afschriften ervan gevoegd wordt en er
geen onlosmakelijk deel van uitmaakt;
Overwegende dat de appelrechters
aldus de in het middel aangegegeven wettelijke bepalingen niet schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

29 oktober 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. H.G.
Verders, Eupen.
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2e

KAMER -

29 oktober 1997

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKSRECHTER- BEZWAREN VAN EEN PARTIJKEUZE VAN EEN POLITIEOVERHEID.

Noch de, zelfs in het openbaar, aangevoerde
bezwaren van een partij tegen een onderzoeksrechter, noch het feit dat die onderzoeksrechter een politieoverheid boven een
andere verkiest om een onderzoek in te
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stellen, leveren op zich voldoende grand
op voor een vordering tot onttrekking van
de zaak wegens gewettigde verdenking (1).
(Art. 542 Sv.)

Nr. 435

29 oktober 1997 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. L. Reding, Luxemburg; J. Pierre, Luik.

(NICOLAS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1231.F)
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RET ROF; - Gelet op het verzoekschrift dat op 18 september 1997 ter
gri:ffie van het Rof is ontvangen en
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan onderhavig arrest is gehecht;
Overwegende dat het verzoek niet
ontvankelijk is, in zoverre eiser bezwaren aanvoert tegen politieoverheden;
Overwegende dat, voor het overige,
uit de door eiser uiteengezette gegegevens niet kan worden afgeleid dat de
onderzoeksrechter Connerotte, die belast is met eisers dossier, niet in staat
zou zijn om zijn onderzoek met de vereiste sereniteit, onafhankelijkheid en
onpartijdigheid voort te zetten of dat
er bij verzoeker ofbij de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen bestaan aangaande zijn geschiktheid om
de zaak op die wijze te onderzoeken;
Dat, met name, noch de, zelfs in het
openbaar, geuite kritiek van een partij op een magistraat die vermoed
wordt onpartijdig te zijn, noch de door
een onderzoeksrechter gedane keuze
van de politieoverheid aan wie hij een
onderzoek toevertrouwt, op zich voldoende grand opleveren voor een verzoek tot onttrekking van de zaak;
Dat, in zoverre, het verzoek niet gegrond is;
Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt verzoeker in de kosten.
(1) Zie Cass., 30 april1985,A.R. nr. 9441 (AC.,
1984-85, nr. 524).

1e KAMER - 30 oktober 1997

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- OMVANG.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- GEZAG VAN GEWIJSDE
-OMVANG.

1 o en 2° Het gezag van het strafrechtelijk

gewijsde is beperkt, met inachtneming
van het recht van verdediging van de betrokkenen in een later burgerlijk geding,
tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de
strafrechter is beslist met betrekking tot
hetgeen aan de beklaagde ten laste wordt
gelegd, rekening houdend met de redenen die de noodzakelijke grondslag van
de beslissing in strafzaken uitmaken (1).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KimDIET AAN
DE NIJVERHEID N.V. T. STARCK)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0018.N)

RET ROF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1994 gewezen
door het Rof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 4 van de wet van
17 april1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering, 2, 23 van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320, 1322, 1354 en 1356 van het
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
beginsel van het volstrekt gezag van rechterlijk gewijsde in strafzaken,
(1) Vgl. Cass., 24 jan. 1997, A.R. nr.
C.94.0119.N (supra, nr. 45), en 2 okt. 1997, A.R.
nr. C.94.0030.N (supra, nr. 381).
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doordat het hof van beroep bij het bestreden arrest, rechtdoende op eiseres' hoger beroep het vonnis a quo bevestigt, deels
wegens andere motieven, en meent eiseres' verweer, strekkende tot de afwijzing
van verweerders vordering, onder fneer omwille van het ongewettigd vertrouwen van
verweerder, niet te moeten onderzoeken op
grond:
"dat uit het vonnis gewezen door de correctionele rechtbank te Brussel op 26 maart
1991 blijkt dat Delvoye onder meer vervolgd werd wegens het zich op 7 februari
1983 hebben doen overhandigen door het
aanwenden van listige kunstgrepen van een
bedrag van 800.000 frank ten nadele van
Starck Henri (tenlastelegging D-11);
dat de strafrechter onder punt 3.2 van
genoemd vonnis onder meer beslist dat de
telasteleggingen D-3 tot en met D-48 - dus
ook D-11 met betrekking tot huidige procedure - bewezen zijn; dat hij uitdrukkelijk motiveert dat :
' ... het vaststaand is dat beklaagde aan
zijn klienten zeer hoge intresten deed weerspiegelen, waardoor dezen dan hun geld belegden en er telkens intekenborderellen
voor kasbons werden opgesteld, terwijl beklaagde Delvoye er in werkelijkheid op deze
wijze in slaagde om zich gelden te doen
overhandigen, waarmee hij geen kasbons
kocht zoals op de intekenbons is vermeld,
maar die hij integendeel gebruikte om zijn
'nai:ra-zaak' te financieren.
(... ) dat beklaagde Delvoye ten onrechte
stelt dat de van valsheid betichte intekenbons slechts kwijtschriften waren van ontvangen geld voor risico-dragende beleggingen; dat de intekenborderellen duidelijk
vermelden dat het hier gaat om bestelling van kasbons en dienaangaande geen
twijfel kunnen laten; dat dit beklaagde Delvoye als zelfstandig filiaalhouder van een
kredietinstelling niet kon ontgaan.
(... ) dat door aldus te handelen beklaagde
Delvoye bij zijn klienten de schijn heeft verwekt dat zij kasbons kochten; dat deze handelwijze manifest bedrieglijk was daar beklaagde daardoor niet alleen valselijk
intekenborderellen voor kasbons heeft opgesteld, doch zich tevens belangrijke geldsommen heeft laten overhandigen en gezegde klanten in dwaling heeft gebracht
om trent zijn ware bedoelingen .. .'
dat Delvoye vervolgens uit hoofde van diverse tenlasteleggingen waaronder D-4 tot
D-48- waaronder bijgevolg ook D-11veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf van drie jaar (met uitstel van tenuitvoerlegging voor het ge-

1047

deelte dat de voorhechtenis te boven gaat)
en tot een geldboete van 1.000 frank en
ontzet werd uit zijn rechten;
II- dat het vonnis wat de burgerlijke belangen betreft, uitdrukkelijk (eft. punt 2.2
en volgende) de door Delvoye vooropgestelde thesis dat de burgerlijke partijen een
deel van de schade zelf moesten dragen gezien de hoge intresten hen erop moesten
wijzen dat de operatie risicodragend was en
zij gedreven door hebzucht zelf onvoorzichtig zijn geweest, afwijst als volgt : '
'( ... ) dat de schade ... niet het gevolg is
van de al dan niet hoge intrest ... doch wel
uitsluitend van de bewezen geachte feiten';
III- dat de N.M.K.N. in de bijlagen der
besluiten dd. 13 februari 1991 voor de strafrechter genomen, uitdrukkelijk onder pt.21
op de lijst van personen die gelden hadden belegd en haar hebben gedagvaard,
gei:ntimeerde Starck Henri vernoemt met
vermelding van het thans gevorderde bedrag van 800.000 frank;
dat het bestreden vonnis toen reeds gewezen was door de rechtbank van koophandel te Brussel op 10 december 1987 en
appellante veroordeelde tot betaling van genoemd bedrag aan Starck Henri;
dat de strafrechter op 26 maart 1991 alvorens recht te doen omtrent een reeks burgerlijke belangen van de N.M.K.N. ten
overstaan van diverse gedupeerde klienten ad nominem en expressis verbis vernoemd en die zich tegelijk met de N.M.K.N.
burgerlijke partij hadden gesteld, de debatten heropent wegens het motief dat :
' ... aan de rechtbank zou moeten worden medegedeeld welk lot de civiele rechter aan de voor hem aanhangig gemaakte
vorderingen heeft voorbehouden .. .';
dat er echter door de strafrechter middels genoemd vonnis (cfr. punt 3.2 in strafvonnis) wel gestatueerd werd op burgerlijk gebied terzake het bestaan zelf van de
schade door de N.M.K.N. geleden ten gevolge van de strafbare handelingen van
Delvoye met betrekking tot Starck Henri;
dat de strafrechter immers onder punt 3.3
beslist :
' ... dat de overige burgerlijke eisen die de
rechtbank bevoegd is te beslechten en
waarvoor geen heropening der debatten
wordt bevolen, ontvankelijk en gegrond zijn
zoals hierna .. .';
dat hij vervolgens de eis van de N.M.K.N.
provisioneel inwilligt ten belope van
500.000 frank en een eis geschat op 80 miljoen frank;
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dat (eiseres) tevergeefs aanvoert dat het
hier een provisie betreft op de door haar
uitgevoerde vergoedingen ten belope van
circa 20 miljoen frank, nu de strafrechter
uitdrukkelijk de provisie toekent op uitbetaalde en niet uitbetaalde vergoedingen vermengd; dat zij tevens uit het oog verliest
dat zij in fine van de lijst van gedupeerden die nog niet vergoed werden, vermeldt
dat zij vrijwillig 15 miljoen consigneerde op
de bijna 65 miljoen niet uitbetaalde schuldvorderingen;
IV- dat (verweerder) bijgevolg terecht
aanvoert dat de strafrechterlijke uitspraak
gezag van gewijsde heeft erga omnes voor
wat zeker en noodzakelijk door de strafrechter is gewezen (Cass. 27 september
1982, An: Cass. 1982-83, 1);
dat dit rechterlijk gewijsde zich uitstrekt
tot de punten die gemeenschappelijk zijn
voor de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering,reden waarom de burgerlijke vordering geschorst dient te worden in
afwachting van de strafrechtelijke uitspraak (Cass. 23 maart 1992, Arr. Cass.
1991-92, 710);
dat het gezag van gewijsde van de publieke vordering erga omnes, verhindert dat
de beslissing nog kan betwist worden in het
daarop volgend burgerlijk proces tussen het
slachtoffer en de burgerlijk aansprakelijke partij (Cass. 12 september 1991, An:
Cass. 1991-92, 32);
dat thans voor het hof ontegensprekelijk dezelfde feiten worden aangevoerd als
deze die de strafrechter beoordeelde;
dat de strafrechter ter noodzakelijke ondersteuning van zijn beoordeling op strafrechtelijk gebied, onder meer oordeelde dat
de klanten in dwaling werden gebracht
door de aard van de dokumenten en hun
geen fout trof (cfr. supra);
dat (verweerder) terecht voorhoudt dat,
nu (eiseres) als burgerlijke partij in het
strafgeding tussen kwam, de uitspraak tegenover haar op burgerlijk gebied eveneens gezag van gewijsde heeft (Cass. 16
september 1985, An: Cass. 85-86, 43);
dat het vaststaat dat zij onvoorwaardelijk een eigen schade heeft gevorderd, te
weten een globale provisie op onder meer
het schadebedrag ten belope van 800.000
frank te vermeerderen met intresten en
kosten en zich terzake als gedupeerde partij heeft gedragen, zodat zij de principiele
gegrondheid van de burgerlijke vordering
heeft erkend, zoals terecht door (verweerder) gesteld;
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dat zij dienvolgens thans bezwaarlijk kan
inroepen dat deze feiten waarop zij zich
burgerlijke partij stelde tegenover Delvoye en tengevolge waarvan zij beweerde
een eigen schade te ondergaan die haar
provisioneel werd toegekend, eigenlijk geen
grand voor schadevergoeding uitmaakt ten
overstaan van de benadeelde Starck Henri,
omdat zij niet zou kunnen aangesproken
worden voor de handelingen van Delvoye,
of omdat Starck Henri diende te weten dat
hogere intrestvoeten niet via haar instelling konden worden toegekend en te kwader trouw zou gehandeld hebben;
dat in het kader van wat voorafgaat duidelijk is dat, beslissen dat (verweerder)
geen rechtsgrond heeft om zijn schade van
(eiseres) te vorderen offouten in zijn hoofde
bewezen achten, het gezag van gewijsde
van genoemd strafVonnis zou miskennen;
om vervolgens te besluiten
dat (eiseres) door het gedurende zeer
lange tijd laten bestaan van het schijnmandaat van Delvoye om beleggingen zelfs
tegen hogere dan de gangbare intrestvoeten
te doen voor rekening van de N.M.K.N. en
door hem op ongecontroleerde wijze de beschilling van officiele stukken te laten die
deze schijn met de tijd geloofwaardiger
maakten een fout beging in causaal verband met de schade, zodat zij tot volledige vergoeding gehouden is,
terwijl, eerste onderdeel, het gezag van
rechterlijk gewijsde in strafzaken erga omnes geldt en derhalve verhindert dat de beslissing ter zake nogmaals in een daaropvolgend proces wordt betwist,
Deze werking erga omnes beperkt is tot
het gezag van gewijsde, gehecht aan de beslissing over de strafvordering, en enkel
geldt voor hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist met betrekking tot de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de
motieven die de noodzakelijke grondslag
van de beslissing in strafzaken uitmaken,
Hiermee bedoeld worden alle vaststellingen, die de strafrechter krachtens de wet
gehouden is te maken op stra:ffe van cassatie van zijn beslissing wegens gebrek aan
wettelijke motivering,
De beslissing van de strafrechter op de
burgerlijke vordering, die met toepassing
van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering terzelfdertijd als de strafVordering voor hem wordt
vervolgd, daarentegen slechts gezag van
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rechterlijk gewijsde hinnen de perken van ning door heklaagde van de gelden, die hem
artikel 23 van het Gerechtelijk Wethoek voor helegging werden overhandigd,
he eft,
Deze overweging evenwel uitsluitend verDit gezag van gewijsde zodoende slechts hand hield met de vraag of de gedupeerkan worden ingeroepen voor zover de ge- den, die zich hurgerlijke partij stelden, gevorderde zaak dezelfde is, de vordering op , rechtigd waren op integrale schadeloosdezelfde oorzaak herust, tussen dezelfde stelling, dan wel, zoals door de heklaagde
partijen hestaat en door hen en tegen hen aangevoerd, wegens hun onvoorzichtigin dezelfde hoedanigheid is gedaan,
heid zelf een deel van de verantwoordeTe dezen door de strafrechter opzich- lijkheid dienden te dragen (punt 2.1) en
tens de heer Delvoye, gewezen agent van geenszins diende ter ondersteuning van de
eiseres, de tenlastelegging van oplichting heslissing over de strafvordering,
hewezen werd verklaard en meer hepaald
Zij zodoende slechts was hekleed met een
werd geoordeeld dat hij zich op 7 fehruari
1983 een hedrag van 800.000 frank door relatief gezag van rechterlijk gewijsde in de
verweerder deed overhandigen door het zin van artikel23 van het Gerechtelijk Wethoek, waarop verweerder, die hlijkens de eiaanwenden van listige kunstgrepen,
gen vaststellingen van het hestreden arVoor de gegrondverklaring van derge- rest zich geen hurgerlijke partij stelde in
lijk misdrijf vereist is dat de aanwezig- voornoemde procedure, zich derhalve opheid wordt vastgesteld van een hedrieg- zichtens eiseres niet kon heroepen tot verlijk opzet, met name het oogmerk om zich werping van het door haar aangevoerde
een zaak toe te eigenen die aan een an- verweer aangaande een persoonlijke fout of
der hehoort, de afgifte van gelden, roe- onvoorzichtigheid,
rende goederen, verhintenissen, kwijtingen of schuldhevrijdingen, en de aanwenzodat het hestreden arrest, dat oordeelt
ding hiertoe van hedrieglijke middelen,
dat het zich niet meer kon uitspreken over
De strafrechter deshetreffend in het von- de vraag of verweerder al dan niet zelf een
nis van 26 maart 1991 onder punt 3.2 vast- fout had hegaan gelet op de overweginstelde, dat heklaagde aan "zijn klienten gen van het vonnis, dat op 26 maart 1991
zeer hoge intresten deed weerspiegelen, door de Correctionele Rechthank te Bruswaardoor dezen dan hun geld belegden en sel werd gewezen en waarhij werd geoorer telkens intekenhorderellen voor kas- deeld dat de oorzaak van de schade der gehons werden opgesteld, terwijl heklaagde dupeerden uitsluitend in de wederrechteDelvoye er in werkelijkheid op deze wijze lijke toeeigening lag, een onjuiste
in slaagde om zich gelden te doen over- toepassing maakt van het gezag van rechhandigen, waarmee hij geen kashons kocht terlijk gewijsde in strafzaken (schending
zoals op de intekenhons vermeld, maar hij van artikelen 4 van de Wet van 17 april
die integendeel gehruikte om zijn nai:ra- 1878 houdende de Voorafgaande Titel van
zaak te financieren ... , dat door aldus te het Wethoek van Strafvordering, 2 en 23
handelen heklaagde Delvoye hij zijn klien- van het Gerechtelijk Wethoek, evenals van
ten de schijn heeft gewekt dat zij kashons het algemeen heginsel van het volstrekt gekochten; dat deze handelswijze manifest he- zag van gewijsde in strafzaken), en, in zodrieglijk was daar heklaagde daardoor niet verre het oordeelt dat de vaststelling dat de
alleen valselijk intekenhorderellen voor kas- gedupeerden geen fout hadden hegaan
hons heeft opgesteld doch zich eveneens be- dient ter noodzakelijke ondersteuning van
langrijke geldsommen heeft laten overhan- de heslissing over de strafvordering, de hedigen en gezegde klienten in dwaling heeft wijskracht, gehecht aan voormeld vonnis,
gehracht omtrent zijn ware hedoelingen", miskent (schending van artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek),
Deze overwegingen de noodzakelijke on- evenals het gezag van rechterlijk gewijsde,
dersteuning van de uiteindelijke veroor- gehecht aan dit vonnis (schending van ardeling van heklaagde Delvoye uit hoofde tikelen 4 van de wet van 17 april1878 houvan oplichting uitmaken en derhalve ge- dende de Voorafgaande Titel van het Wetzag van rechterlijk gewijsde erga omnes hoek van Strafvordering, 2 en 23 van het
hehhen,
Gerechtelijk Wethoek, evenals van het alWellicht de correctionele rechthank on- gemeen heginsel van het volstrekt gezag
der punt 2.2, gewijd aan de eisen van de van gewijsde in strafzaken);
hurgerlijke partijen (56ste hladzijde onderaan), ook vaststelt dat de schade van de
hurgerlijke partijen uitsluitend het geWat het eerste onderdeel betreft :
volg was van de wederrechtelijke toeeige-
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Overwegende dat het gezag van het
strafrechtelijk gewijsde beperkt is, met
inachtneming van het recht van verdediging van de betrokkenen in een later burgerlijk geding, tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist met betrekking tot
hetgeen aan de beklaagde ten laste
wordt gelegd, rekening houdend met
de redenen die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken
uitmaken;
Overwegende dat de in het middel
aangehaalde redenen van het strafvonnis over de afwezigheid van fout in
hoofde van de door de beklaagde opgelichte gedupeerden, niet de noodzakelijke en zekere grondslag vormen
van de beslissing van de strafrechter
over hetgeen de beklaagde ten laste
werd gelegd;
Dat de appelrechters aan het gezag van het strafrechtelijk gewijsde
een draagwijdte toekennen die het te
dezen niet had en zodoende artikel 4
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
30 oktober 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters -Andersluidende conclusie (2) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaat :

mrs. Geinger en De Gryse.
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1e KAMER - 30 oktober 1997

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIESGEBREKAAN INVENTARIS VAN DE STUKKENGEVOLGEN.

Artikel 743, tweede lid, Ger. W., waarbij
wordt bepaald dat de inventaris van de
stukken bij de conclusies wordt gevoegd,
voorziet niet in enige sanctie (1). (Art. 743,

tweede lid, Ger.W.)

(VAN HUFFEL T. DOBBELAERE)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0060.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van artikelen 740 en 743,

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
zoals vervangen bij de artikelen 17 en 18
van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 1042
van hetzelfde wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging
van het recht van verdediging,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing oordeelt dat er tussen partijen een overeenkomst tot minnelijke vereffening en verdeling tot stand was
gekomen, na te hebben vastgesteld dat de
door eiser overgelegde stukken ambtshalve uit de debatten dienden te worden geweerd, op grond van de volgende motieven: "(Eiser) legt stukken over, daarinvolgens de tekst op de buitenkaft van zijn
bundel- begrepen '9. ter info: vertrouwelijke brief 30.08.1992'; Mgezien de wetswijziging dd. 03.08.1992, afgezien dat (eiser) conclusies neerlegde ter griffie op
(1) Zie Cass., 4 nov. 1994, A.R. nr. C.94. 0147.N
(A. C., 1994, nr. 474), en Gedr.St., Senaat, nr. 301-2

(2) Het O.M. was van oordeel dat de appelrechters zich niet hadden beroepen op het gezag van gewijsde van het strafvonnis teneinde uitspraak te doen nopens de fouten begaan door
eiseres.

(B.Z. 1991-92), p. 62; J. LAENENS en K. BROECKS,
"Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling", R. W, 1992-93, (897-932), p. 919-920, nr.
138; G. DE LEVAL, "La mise en etat de la cause",
in Le nouveau droit judiciaire prive. Commentaire, Brussel, Larcier, 1994, (59-123), p. 59.

Nr. 436

ROF VAN CASSATIE

14.12.1993, heeft hij nagelaten een inventaris van stukken te deponeren in het
gerechtsdossier; Ret hofmoet derhalve aannemen dat voorafgaand of, ten laatste, met
de conclusies geen stukken werden meegedeeld, derwijze dat de thans overgelegde
stavingsstukken - amhtshalve - uit de
dehatten dienen geweerd (art. 740 Ger.W.)"
(randnummer "0", derde hlad van het aangevochten arrest),
terwijl artikel 743 van het Gerechtelijk
Wethoek, zoals vervangen door artikel 18
van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wethoek, weliswaar voorschrijft dat de inventaris van de
stukken hij de conclusies wordt gevoegd,
doch dienaangaande geen sanctie voorschrijft;
Artikel 740 van het Gerechtelijk Wethoek, zoals vervangen door artikel17 van
de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging
van het Gerechtelijk Wethoek, voorschrijft
dat de stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, hij toepassing van
artikel 735 van datzelfde wethoek, v66r de
sluiting van de dehatten zijn overgelegd,
amhtshalve uit de dehatten worden geweerd;
Genoemde artikelen, die overeenkomstig artikel1042 van het Gerechtelijk Wethoek ook in hoger heroep van toepassing
zijn, evenwel niet impliceren dat de loutere omstandigheid dat een partij hij zijn
conclusies geen inventaris van de door hem
aan de rechter voorgelegde stukken zou
hehhen gevoegd, de rechter zou toelaten
deze stukken amhtshalve uit de dehatten
te weren;
De door de partijen in een geding of door
hun raadslieden in een procedure aangewende stukken immers informeel- en onclanks de afwezigheid van een inventaris kunnen worden meegedeeld;
De appelrechters te dezen uit het loutere feit dat eiser zijn stukken niet had
gei:nventariseerd, afleiden dat eiser deze
stukken niet zou hehhen meegedeeld aan
(de raadsman van) verweerster; de appelrechters dienaangaande immers slechts
stelden:
"(Eiser) heeft (... ) nagelaten een inventaris van stukken te deponeren in het
gerechtsdossier;
Ret hof moet derhalve aannemen dat
voorafgaand of, ten laatste, met de conclusies geen stukken werden meegedeeld, derwijze dat de thans overgelegde stavingsstukken - amhtshalve - uit de dehatten
dienen geweerd (art. 740 Ger.W.)" (rand-
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nummer "0", derde hlad van het aangevochten arrest);
Uit de loutere afwezigheid van een overeenkomstig het tweede lid van artikel 743
van het Gerechtelijk Wethoek opgestelde inventaris evenwel niet kan worden afgeleid uit de stukken niet zouden zijn meegedeeld;
De rechter slechts amhtshalve stukken
uit de dehatten vermag te weren overeenkomstig het genoemde artikel 740, wanneer vaststaat dat deze stukken niet of niet
tijdig werden overgelegd;
Ret hof van heroep in de onderhavige
zaak evenwel. stukken uit de debatten
weert waarvan niet vaststaat dat ze niet regelmatig tussen partijen werden uitgewisseld, nu de appelrechters niet vaststellen
dat een en ander uit de gedingstukken in het hijzonder uit eventuele conclusies of
hemerkingen van partijen ter terechtzitting - hlijkt en partijen evenmin hieromtrent om nadere uitlegging verzochten; derhalve de rechten van verdediging van eiser
werden miskend,
zodat het hofvan heroep, door de door eiser overgelegde stukken amhtshalve uit de
dehatten te weren zonder dat regelmatig
wordt vastgesteld dat deze stukken niet
tussen partijen zouden zijn overgelegd, zijn
heslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van alle in de aanhef van het
middel aangehaalde wetshepalingen en van
het algemeen rechtsheginsel van de eerhiediging van het recht van verdediging) :

Overwegende dat, krachtens artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek
alle memories, nota's of stukken die
niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve uit
het debat worden geweerd; dat, krachtens artikel 743, tweede lid, van hetzelfde wetboek de inventaris van de
stukken bij de conclusies wordt gevoegd; dat dit laatste artikel 743 niet
in enige sanctie voorziet;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser nagelaten heeft een inventaris van de stukken in het dossier van de rechtspleging te voegen;
dat het oordeelt dat het hof derhalve
moet aannemen dat voorafgaandelijk of ten laatste met de conclusies
geen stukken werden medegedeeld,
derwijze dat de thans overgelegde
stavingsstukken ambtshalve uit het
debat dienen te worden geweerd;
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Overwegende dat de appelrechters
die louter op grand van die reden en
zonder vast te stellen dat de stavingsstukken niet of niet tijdig zijn overgelegd, beslissen deze stukken ambtshalve uit het debat te weren, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Antwerpen.
30 oktober 1997 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. H-utzler.

Nr. 437
1e KAMER- 30 oktober 1997

1o VORDERING IN RECHTE

-BURGERLIJKE ZAKEN- KIND WIENS AFSTAMMING
NIET VASTSTAAT- VORDERING TOT LEVENSONDERHOUD TEGEN DE VERMOEDELIJKE VADER- BESCIDKKING WAARBIJ PARTIJEN VERWEZEN WORDEN NAAR DE RECHTBANK AANHANGIGMAKING- WIJZE.

2o VORDERING IN RECHTE

-BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTSINGANG- ART. 700
GER W. - DRAAGWIJDTE.
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eens was met het gevorderde, door de betrokkene bij dagvaarding te worden opgeroepen (1).
2° De schending van art. 700 Ger.W. m.b.t.

de rechtsingang ressorteert onder de rechterlijke organisatie (2). (Art. 700 Ger.W.)
(H ... T.M ... )

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
in conclusie gezegd :
Bij dat cassatieberoep wordt een zeer interessante vraag aan uw Hof gesteld die, bij
mijn weten, tot op heden niet beantwoord
werd door uw Hof in het kader van uw
rechtspraak aangaande de bij artikel 336
B.W. bepaalde vordering, namelijk, zij de
vordering tot levensonderhoud van het kind
wiens afstamming aan vaderszijde niet
vaststaat tegen diegene die gedurende het
wettelijke tijdvak van verwekking met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad.
Die vraag heeft betrekking op de wijze
waarop die vordering aanhangig wordt gemaakt voor de rechtbank nadat, overeenkomstig artikel 338 van dit wetboek, de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de partijen naar de rechtbank heeft verwezen indien de partijen het niet eens zijn
of niet verschijnen voor de voorzitter.
Krachtens artikel 338 wordt een specifieke procedure vastgelegd die in twee fasen geschiedt.
Bij de eerste fase wordt de vordering,
overeenkomstig paragraaf een, ingeleid bij
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, bij verzoekschrift, die een beknopte opgave van de feiten bevat en wordt
vergezeld van de bewijsstukken. De voorzitter bepaalt dag en uur waarop de partijen voor hem moeten verschijnen; die oproeping geschiedt bij gerechtsbrief.
De tweede fase wordt omschreven in paragraaf twee, tweede lid, van bovenvermeld artikel- die in casu ter sprake komt
-, en waarbij wordt bepaald dat indien de
partijen het niet eens zijn of niet verschijnen de voorzitter een beschikking geeft
waarbij hij de partijen naar de rechtbank
verwijst.
Uit een stelselmatige lezing van die twee
paragrafen blijkt dat de eerste fase enkel

1o Na de beschikking van de voorzitter van

de rechtbank van eerste aanleg waarbij, overeenkomstig artikel 338, § 2,
tweede lid, B. W., de partijen worden verwezen naar de rechtbank, dient de wederpartij die niet verschenen is of het niet

(1) Zie aangehaalde rechtsleer in concl. van het

O.M.
(2) Zie Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105 (AC.,
1994, nr. 269).
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betrekking heeft op een mogelijke verzoening der partijen door tussenkomst van de
voorzitter van de rechtbank en dat de
tweede fase een contentieuze fase van de
rechtspleging uitmaakt die zal plaatsvinden voor de rechtbank.
In onderhavig geval heeft verweerster, in
haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van het door haar erkend natuurlijk
kind, op grond van artikelen 336 e.v. B.W.
aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift ingediend tot
het bekomen van een uitkering tot onderhoud. De partijen werden regelmatig bij
gerechtsbrief opgeroepen teneinde voor de
voorzitter te verschijnen.
Bij beschikking van de voorzitter werd
vastgesteld dat eiser niet verscheen en de
partijen werden derhalve naar de rechtbank verwezen. Eiser werd bij gerechtsbrief op een terechtzitting van de rechtbank opgeroepen.
In zijn besluiten voor de rechtbank
voerde eiser uitdrukkelijk aan dat de procedure op onregelmatige wijze was ingeleid.
De vraag die rijst is of die hoofdvordering
voor de rechtbank kan worden gebracht bij
gewone gerechtsbrief of dan wel overeenkomstig artikel 700 van het Gerechtelijk
Wetboek, die hoofdvordering bij dagvaarding bij de rechter dient gebracht te worden, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.
Vooreerst dient aangestipt te worden dat
volgens de rechtspraak van uw Hof de regel vervat in artikel 700 Ger.W., m.b.t. de
rechtsingang, ressorteert onder de rechterlijke organisatie.
Dit werd beslist bij arrest d.d. 27 mei
1994 (3). Die belangrijke stelling werd genomen om na te gaan of een regelmatig boger beroep op zichzelf de nietigheid waardoor de inleidende akte is aangetast, kon
dekken.
De rechtsleer heeft zich al uitgesproken over de wijze waarop de tweede contentieuze fase van de procedure bedoeld in
artikel 338 van het Burgerlijk Wetboek voor
de rechtbank zou moeten aanhangig gemaakt worden.
(3) Cass., 27 mei 1994 (volt. terechtz.), A.R. nr.
8105 (A. C., 1994, nr. 269), met concl. van adv.gen., thans eerste adv.-gen., J. du Jardin; noot
K BROECKX, R.W., 1994-95, 1017; noot G. CwssETMARCHAL, R.C.J.B., 1995, 639.
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Met een quasi-unanimiteit is de rechtsleer van oordeel dat de tweede fase bij dagvaarding, vrijwillige verschijning van de
partijen ofbij een tegensprekelijk verzoekschrift, dient aanhangig te worden gemaakt (4).
Professor Baeteman (5) preciseert daarenboven dat de inleidingsakte bet verzoekschrift aan de voorzitter van de rechtbank
is, zodat de wijze waarop de tweede contentieuze fase aanhangig moet worden gemaakt voor de rechtbank onderworpen is
aan de vereisten van artikel 700 Ger.W.
Die stelling, die eveneens is aanvaard
door K. Tobback (6), kan bijgetreden worden.
De rechtsleer stelt, m.i., terecht dat indien de voormelde procedure niet voorziet in een specifieke wijze waarop de
tweede contentieuze fase aanhangig moet
worden gemaakt voor de rechtbank zelf, de
algemene regel vervat in artikel 700 Ger.W.
dient toegepast te worden.
Het zou volstaan enkel vast te stellen dat
uit de bewoordingen zelf van kwestieus artikel blijkt dat de beslissing van de voorzitter van de rechtbank, bij wie regelmatig een verzoekschrift werd ingediend,
waarbij hij de partijen verwijst naar de
rechtbank, na te hebben vastgesteld dat
een der partijen niet verschijnt of dat de
partijen het niet eens zijn met het gevorderde, geen andere draagwijdte kan hebben dan deze van een loutere vaststelling
dat de eerste verzoeningsfase, die aan de
uitsluitende bevoegdheid toekomt van de
voorzitter van de rechtbank, beeindigd is,
en dat de nieuwe contentieuze fase ditmaal voor de rechtbank dient te geschieden.
Immers uit artikel338, paragraaftwee,
tweede lid, blijkt dat de partijen, en niet de
zaak of de hoofdvordering, naar de rechtbank door de voorzitter worden verwezen.
Artikel 338, paragraaf 2, bepaalt dat :
"indien de partijen het niet eens zijn of niet
(4) P. SENAEVE, "Handboek van procesrecht",
Acco, nr. 1081; G. BAETEMAN, "Overzicht van het
personen- en gezinsrecht", Kluwer, 1993, nr. 146;
K. ToBBACK, "Onderhoudsvordering tegen de verwekker", in Vijf jaar toepassing van het nieuwe
afstammingsrecht, P. Senaeve, Leuven, Acco,
1993, nr. 462.
(5) G. BAETEMAN, "Afstamming en adoptie,
Story Scientica, nr. 229.

(6) K. ToBBACK, op.cit., voetnoot nr. 2.
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verschijnen, geeft de voorzitter een beschikking, waarbij hij hen naar de rechtbank
verwijst".
In de Franse taalluidt deze bepaling als
volgt: "a defaut d'entente entre les parties ou si elles ne comparaissent pas, le president rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal".
In de vorige procedure, onder oud artikel 340 {van het Burgerlijk Wetboek, was
duidelijk een dagvaarding volgens het
gemeenrecht nodig.
Er werd immers uitdrukkelijk voorgeschreven dat het aan de partijen zelf toekwam zich te wenden tot de rechtbank, hetgeen een toepassing van de gewone regels
m.b.t. de rechtsingang meebrengt (7).
De voorbereidende werken van de wet
van 31 maart 1987 die artikel338 invoerde
bevatten geen enkele uitleg in verband met
die beperkte tekstwijziging.
Maar naar mijn mening is de wil van de
wetgever tach niet onbekend aangezien in
kwestieuze paragraaftwee van artikel338
B.W. uitdrukkelijk in het Nederlands werd
gesteld dat de voorzitter de partijen ("hen"),
en niet de hoofdvordering, verwijst naar de
rechtbank.
Hoewel de Franstalige tekst van artikel 338 B.W. die uitdrukkelijke verwijzing naar "de partijen" niet opneemt maar
zich beperkt tot het feit dat het aan de
voorzitter toekomt in dergelijk geval een
"bevelschri:ft tot verwijzing" te nemen, dient
nochtans aangestipt te worden dat niet
wordt gesteld dat de hoofdvordering, of met
andere woorden de zaak, naar de rechtbank verwezen wordt bij wijze van dit bevelschrift.
De toepassing van artikel 700 Ger. W., dat
de rechten van de verdediging verzekerd en
onder de rechterlijke organisatie ressorteert, is derhalve noodzakelijk.
Die wetsbepaling wordt in casu miskend door het bestreden arrest dat ervan
uitgaat dat de oproeping bij gerechtsbrief
geldt als een dagvaarding, en dat bijgevolg de vordering ontvankelijk is omdat de
rechten van de verdediging daardoor niet
worden aangetast.
Conclusie : Cassatie.
(7) In de Franstalige tekst : "le president rendra une ordonnance renvoyant les parties a se
pourvoir devant le tribunal", zie H. DE PAGE, deel
I, 1962, nr. 1216, en R.P.D.B., vo "Paternite et filiation, nr. 194.

Nr. 437
ARREST

(A.R. nr. C.96.029l.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 338, in het
bijzonder § 2, van het Burgerlijk Wetboek,
700, 702, 860 en 861 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994,
doordat de appelrechter in het bestreden arrest oordeelt als volgt :
"(Eiser) acht de vordering niet ontvankelijk om reden dat "deze niet ingeleid werd
bij dagvaarding". Vergeefs evenwel.
Naar artikel 338, § 1, Burgerlijk Wethoek wordt de vordering tot uitkering van
levensonderhoud, opvoeding en passende
opleiding ingesteld bij een aan de voorzitter van de rechtbank aan te bieden verzoekschri:ft. Ret onderhavige request, welke
gevolgd werd door de oproeping bij
gerechtsbrief dd. 11.06.91, geldt als een
dagvaarding bij verzoekschrift. N aar art.
338, par. 2, Burgerlijk Wetboek, geeft de
voorzitter ingeval de partijen niet verschijnen- zoals in casu (eiser) als verweerder niet is verschenen, zodat de voorzitter geen proces-verbaal houdende de
erkenning van de verweerder van het bestaan van de gemeenschap die tot grandslag van de vordering dient en het akkoord
van de partijen over het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud heeft kunnen
opmaken - een beschikking waarbij hij de
partijen naar de rechtbank verwijst. Deze
beschikking van verwijzing, welke gevolgd
werd door de oproeping bij gerechtsbrief dd.
15.07.91, valt te beschouwen als een dagvaarding door verwijzing. Dergelijke rechtspleging wordt overigens insgelijks voorzien bij artikel 502, lid 2, van het Wetboek
van Koophandel, Faillissementswet, dat bepaalt dat de rechter-commissaris alle geschillen betreffende niet erkende vorderingen naar de rechtbank verwijst.
(Eisers) recht van verdediging werd dus
in genen dele aangetast. Tevens blijkt dat
(eiser) daadwerkelijk zijn verdediging normaal heeft kunnen voordragen voor de
rechtbank waarnaar de voorzitter de partijen had verwezen, alsmede voor de rechtbank waarnaar de zaak werd verwezen.",
en op grand daarvan het bestreden vonnis bevestigt in zoverre het de vordering
van verweerster onontvankelijk verklaarde,
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terwijl, eerste onderdeel, artikel 338, § 2,
tweede lid, bepaalt dat, indien de partijen
het niet eens zijn of niet verschijnen, de
voorzitter een beschikking geeft waarbij hij
hen naar de rechtbank verwijst;
de procedure neergelegd in artikel 338
van het Burgerlijk Wetboek aldus twee fasen omvat : een verzoeningsprocedure en de
eigenlijke contentieuze procedure;
de tweede, contentieuze fase van de procedure bij dagvaarding aanhangig moet
worden gemaakt;
de beschikking van de voorzitter overeenkomstig artikel 338, § 2, tweede lid,
waarbij hij de partijen naar de rechtbank
verwijst, niet met een dagvaarding kan
worden gelijkgesteld,
zodat de appelrechter, door te beslissen
dat de beschikking van verwijzing als een
dagvaarding door verwijzing te beschouwen valt, artikel 338, § 2 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
en terwijl, tweede onderdeel, krachtens
artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek
de hoofdvordering bij dagvaarding voor de
rechter wordt gebracht, onverminderd de
bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoek
schrift;
de artikelen 860 en 861 van hetzelfde
Wetboek niet kunnen worden toegepast op
de miskenning van deze regel die onder de
rechterlijke organisatie ressorteert;
artikel 338, § 2, van het Burgerlijk Wethoek niet afWijkt van de regel volgens dewelke de hoofdvordering in beginsel bij dagvaarding wordt ingeleid,
zodat de appelrechter die oordeelt dat eisers recht van verdediging niet werd geschonden door de wijze van inleiding van de
zaak, genoemde regel ten onrechte als een
gewone regel van procesrecht heeft aangemerkt en artikel 700, en voor zover als
nodig ook de artikelen 860 en 861, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
en terwijl, derde onderdeel, de dagvaarding luidens artikel 702 van het Gerechtelijk Wetboek onder meer het voorwerp en
de korte samenvatting van de middelen van
de vordering moet vermelden;
de dagvaarding met andere woorden
moet vermelden wat door de eiser gevorderd wordt en welke feitelijke gegevens aan
zijn vordering ten grondslag liggen;
de bedoeling van deze bepaling erin bestaat de gedaagde in kennis te stellen van
wat er van hem gevorderd wordt en op
welke gronden,
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zodat de appelrechter, die oordeelt dat
het aan de voorzitter aangeboden verzoekschrift, gevolgd door de oproeping bij
gerechtsbriefvan 11 juni 1991, geldt als een
dagvaarding bij verzoekschrift, zonder vast
te stellen in welk stuk en op welke wijze eiser in kennis werd gesteld van het voorwerp van de vordering van verweerster en
de middelen van verweerster, artikel 702
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
en terwijl, vierde onderdeel, de appelrechter noch met bovenstaande overwegingen, noch door enige andere, antwoordt
op het middel van eiser ten betoge dat hij
nooit kennis had gekregen van het oorspronkelijk verzoekschrift van verweerster
en bijgevolg niet wist hoeveel onderhoudsgeld verweerster van hem vorderde
en vanafwelke datum (appelconclusie van
eiser, blz. 1 onderaan en blz. 2),
zodat de appelrechter, door dit middel
van eiser onbeantwoord te laten, artikel
149 van de gecoordineerde Grondwet
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 336 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het
kind wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, van degene die gedurende het wettelijk tijdvak van verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, een uitkering tot
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding kan vorderen;
Dat artikel 338 van dit wetboek een
procedure in twee fasen bepaalt, een
voor de voorzitter van de rechtbank en
een voor de rechtbank waarnaar de
voorzitter de partijen verwijst indien
de partijen het niet eens zijn of niet
verschijnen voor de voorzitter;
Overwegende dat artikel 700 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
hoofdvorderingen bij dagvaarding voor
de rechter worden gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake
vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift;
Dat die regel geldt tenzij een bijzondere wet hiervan afwijkt; dat de regeling van artikel 338 hiervan niet afwijkt; dat daaruit volgt dat na de
beschikking waarbij de partijen worden verwezen naar de rechtbank de
wederpartij die niet verschenen is of
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het niet eens was met het gevorderde,
door de betrokkene client te worden opgeroepen bij dagvaarding;
Dat hieruit volgt dat de vordering
tegen de vermoedelijke vader tot het
verkrijgen van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van het
kind wiens afstamming niet vaststaat,
niet voor de rechtbank wordt gebracht
door de enkele verwijzing van de voorzitter overeenkomstig artikel338, § 2,
tweede lid, ook al zouden de partijen
daaropvolgend opgeroepen zijn voor de
rechtbank met een gerechtsbrief;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de vordering van eiseres ontvankelijk is omdat de beschikking van
verwijzing door de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk van 20 juni 1991 naar deze rechtbank, gevolgd door de oproeping bij
gerechtsbriefvan 15 juli 1991, te beschouwen is als een dagvaarding door
verwij zing;
Dat het aldus artikel 338, § 2, van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de miskenning
van artikel 700 van het Gerechtelijk
Wetboek onder de rechterlijke organisatie ressorteert;
Overwegende dat de reden dat het
recht van verdediging van eiser niet
werd miskend, niet de beslissing verantwoordt dat de vordering die niet bij
dagvaarding werd ingeleid, ontvankelijk is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
30 oktober 1997 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijk-
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luidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal-Advocaten: mrs.
Verbist en Biitzler.
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18 KAMER- 31 oktober 1997

1o KOOP- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP
VOOR ONBEPAALDE TLJD- EENZIJDIGE BEEINDIGING- BILLIJKE COMPENSATOIRE VERGOEDING- BILLIJKE BIJKOMENDE VERGOEDING
- ONAFHANKELIJKHEID - GEVOLGEN.

2° KOOP- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP
VOOR ONBEPAALDE TLJD- EENZIJDIGE BEEINDIGING- IDTVOERING TE GOEDER TROUWBESTEMMING VAN DE VOORRAAD.

3° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN- UITVOERING TE GOEDER TROUWCONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD- EENZIJDIGE BEEINDIGINGBESTEMMING VAN DE VOORRAAD.

1o De billijke compensatoire vergoeding we-

gens ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn, bedoeld in art. 2 wet 27 juli
1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop en de
in art. 3 van voornoemde wet bedoelde
billijke bijkomende vergoeding staan los
van elkaar, zodat de concessiehouder de
bijkomende vergoeding kan vorderen, zelfs
als hem geen enkele compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn is verschuldigd of
wanneer hij ervan afstand heeft gedaan
(1). (Artt. 2 en 3 wet 27 juli 1961.)
(1) Zie Cass., 19 jan. 1984, A.R. nr. 6889 (A. C.,
1983-84, nr. 264); J. VANRYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial belge, N, Brussel, 1965,
blz. 76, nr. 93; M. WILLEMART, J. WIENER-HENRION
enS. WILLEMART, Les concessions de vente en Belgique, Brussel, 1988, blz. 76, nr. 87; L. nu JARDIN, Le droit belge de la distribution commerciale, Brussel, 1992, blz. 130, nr. 169; M.
WILLEMART en 8. WILLEMART, La concession de
vente et l'agence commerciale, Brussel, 1995, blz.
48; N. THIRION en A. BENOIT-MOURY, "Les concessions de vente en droit belge", in Les contrats de
distribution commerciale en droit belge et en droit
franr;ais, Brussel, 1996, blz. 195.
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2° en 3° Het arrest dat beslist dat op het
einde van een concessie van alleenver·
koop, waarvan het contract geen enkel beding bevat m.b.t. ge bestemming van de
voorraad, de door de concessiehouder
aangelegde voorraad wordt teruggenomen door de concessiegever, miskent het
beginsel van de uituoering te goeder trouw
niet en schendt de bepalingen van de wet
van 27 juli 1961 niet. (Art. 1134 B.W.;
artt. 2 en 3 wet 27 juli 1961.)
(HONDA BELGIUM N.V.
T. GARAGE JEAN-CLAUDE OLIO B.VB.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0376.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli
1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop,
doordat het arrest verklaart dat verweerster afstand heeft gedaan van de compensatoire vergoeding wegens te korte opzeggingstermijn, en vervolgens aan
verweerster het recht verleent om de in artikel3 van de wet van 27 juli 1961 bedoelde
bijkomende vergoeding te vorderen, op
grand dat, " ... aangezien de afstand duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn, (verweerster) niet kan worden geacht afstand
te hebben gedaan van de bijkomende vergoeding, louter en aileen omdat (zij) in de
loop van het geschil afstand heeft gedaan
van de compensatoire vergoeding wegens te
korte opzeggingstermijn, daar beide vergoedingen een verschillend doel hebben; dat
bovendien een spontane afstand (door verweerster) (die in casu onbestaande is, zodat deze considerans overbodig is) van verdere betrekkingen tijdens de opzeggingstermijn op zich niet gelijk had kunnen
staan met de afstand van het recht op de
bijkomende vergoeding ... ",
terwijl de vergoeding waarin artikel 2
van de wet van 27 juli 1961 voorziet, strekt
tot vergoeding van het verlies van de voordelen die de uitgewonnen partij bij een redelijke opzeggingstermijn zou hebben gekregen; de billijke bijkomende vergoeding
waarin artikel 3 van de wet van 27 juli
1961 voorziet, geraamd wordt aan de hand
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van de bij de wet bepaalde elementen die
betrekking hebben ofwel op de kosten die
de concessiehouder heeft gedaan ten gevolge van de beeindiging (2° en 3°), ofwel op
de bekende meerwaarde inzake clientele die
de concessiehouder heeft verloren en die
aan de concessiegever verblijft; beide vergoedingen weliswaar een verschillend doel
hebben, maar toch allebei strekken tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de
beeindiging van de concessie door de
concessiegever; de vergoeding, bedoeld in
artikel3 van de wet van 27 juli 1961, een
bijkomende vergoeding is, aangezien zij
strekt tot vergoeding van een schade die
niet gedekt is door de billijke vergoeding
van artikel 2; de concessiehouder derhalve
door afstand te doen van de compensatoire vergoeding wegens te korte opzeggingstermijn, noodzakelijkerwijs ook het
recht verliest om aanspraak te maken op de
bijkomende vergoeding; het arrest derhalve, nu het beslist dat de afstand door
verweerster van de vergoeding wegens te
korte opzeggingstermijn niet kan worden
aangemerkt als een afstand van het recht
op de bijkomende vergoeding waarin
artikel 3 van de wet van 27 juli 1961
voorziet, de artikelen 2 en 3 van de wet van
27 juli 1961 schendt :

Overwegende dat krachtens artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van
de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, een voor onbepaalde tijd verleende, aan deze wet
onderworpen verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming van een
van de partijeh aan haar verplichtingen, niet kan worden beeindigd dan
met een redelijke opzeggingstermijn of
een billijke vergoeding;
Dat, luidens artikel 3, ingeval de
verkoopconcessie als bedoeld in artikel 2 door de concessiegever wordt
beeindigd op andere gronden dan de
grove tekortkoming van de concessiehouder, of ingevallaatstgenoemde het
contract beeindigt wegens grove tekortkoming van de concessiegever, de
concessiehouder aanspraak kan rnaken op een billijke bijkomende vergoeding;
Overwegende dat de in die artikelen bedoelde vergoedingen los staan
van elkaar; dat de concessiehouder de
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bijkomende vergoeding kan vorderen, ook al is hem geen enkele compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van een redelijke opzeggingstermijn verschuldigd;
Overwegende dat het arrest wettig beslist dat verweerster aanspraak
kan maken op de in artikel 3 van de
wet bedoelde bijkomende vergoeding
hoewel zij afstand heeft gedaan van de
bij artikel 2 bepaalde vergoeding;
Dat het middel faalt naar recht;

'

Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961
betreffende de eenzijdige beeindiging van
de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop,
doordat het arrest uitdrukkelijk erop
wijst dat het tussen eiseres en verweerster
gesloten concessiecontract geen enkele verplichting m.b.t. de terugname van de voorraad bevatte en vervolgens, enerzijds, beslist dat, eiseres de niet verkochte voorraad
moet terugnemen, zij het beperkt tot de
stukken in normale staat van bewaring en
zulks tegen de marktprijs, verhoogd met de
interest tegen de wettelijke rentevoet met
ingang van 11 mei 1992, alsook het voertuig Concerto voor een bedrag van 200.000
frank en, anderzijds, eiseres veroordeelt om
verweerster te vergoeden voor de verliezen die zij heeft geleden bij de verkoop van
de andere, in stock voorhanden voertuigen ten belope van 170.000 frank op grond
dat "de uitvoering te goeder trouw van de
overeenkomsten impliceert dat, bij ontstentenis van een specifiek andersluidend beding, de door de concessiehouder
aangelegde voorraad op het einde van de
concessie wordt teruggenomen door de
concessiegever; dat, conform een belangrijke stroming in de rechtspraak, ook kan
worden aangenomen dat, wanneer geen enkel beding in het bijzonder de bestemming
van de voorraad regelt, de aankoop van
wisselstukken door de concessiehouder bij
de concessiegever onderworpen is aan de
ontbindende voorwaarde dat de concessie
niet wordt beeindigd; (... ) dat de redenering m.b.t tot de voorraad wisselstukken
ook opgaat voor de stock nieuwe voertuigen; dat de garagehouder, aangezien hij
niet langer concessiehouder is, geen werken meer onder waarborg kan verrichten; dat een koper logischerwijs zich niet
meer tot de concessiehouder zal wenden,
zelfs als de voormalige concessiehouder nog
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voertuigen in voorraad heeft, behalve om
van laatstgenoemde heel uitzonderlijke en,
op zich ongewone, condities te krijgen",

terwijl het arrest vaststelt "dat het contract tussen de partijen niets bepaalde
m.b.t. de bestemming van de voorraad
wisselstukken op het einde van de concessie"; een dergelijke verplichting evenmin bij
wet wordt opgelegd; artikel 3 van de wet
van 27 juli 1961 op limitatieve wijze de drie
elementen opsomt aan de hand waarvan de
bijkomende vergoeding wordt geraamd; de
vergoeding waarin artikel 2 van de wet
voorziet, strekt tot dekking van het verlies van de voordelen die de uitgewonnen
partij bij een redelijke opzeggingstermijn
zou hebben gekregen, en de concessiegever
geen enkele overnameverplichting oplegt
m.b.t. de voorraad die nog in het bezit is
van de concessiehouder op het einde van de
concessie; ook al zou moeten worden aangenomen dat artikel 2 impliceert dat de
concessiegever vergoeding krijgt voor het
verlies dat hij geleden heeft doordat hij die
voorraad niet tij dens een redelijke
opzeggingstermijn heeft kunnen verkopen, verweerster dan nog, zoals
het arrest vaststelt, afstand gedaan
heeft van de vergoeding wegens te korte
opzeggingstermijn; het arrest, bij ontstentenis van specifieke contractuele bepalingen, eiseres niet ertoe kon verplichten voorraad en auto's terug te nemen en een
schadevergoeding te betalen voor verliezen bij de verkoop van in de stock voorhanden wagens te compenseren; het arrest derhalve, nu het eiseres veroordeelt om
de onverkochte voorraad wisselstukken en
een nieuw voertuig terug te nemen en om
verweerster te vergoeden voor de verliezen ten gevolge van de verkoop van de overige in de stock voorhanden voertuigen, na
uitdrukkelijk erop te hebben gewezen dat
de tussen de partijen gesloten concessieovereenkomst geen enkele verplichting
dienaangaande bevatte, aan die overeenkomst een bepaling toevoegt die er niet in
is vervat en, derhalve, de verbindende
kracht miskent (schending van artikel1134
van het Burgerlijk Wetboek); het bovendien de concessiegever een verplichting oplegt waarin de wet niet voorziet (scherrding van de artikelen 2 en 3 van de wet
van 27 juli 1961) :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het tussen de partijen gesloten concessiecontract geen enkel beding bevatte m.b.t. de bestemming van
de op het einde van de concessie nog
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voorhanden voorraad wisselstukken en Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal-Advocaten: mrs.
nieuwe voertuigen;
Nelissen Grade en De Bruyn.
Dat het zegt dat verweerster "een
belangrijke voorraad wisselstukken
moest aanhouden om het clienteel een
passende service te kunnen bieden en
dat (zij) haar klanten geen andere dan
originele Honda-wisselstukken mocht Nr. 439
leveren";
Dat het overweegt dat "de uitvoe1e KAMER- 31 oktober 1997
ring te goeder trouw van de overeenkomsten impliceert dat, bij ontstentenis van een specifiek andersluidend 1° VERZEKERING - W.A.M.·VERZEKERING
- EUROPESE UNIE- ONGEVAL IN BELGIEbeding, de door de concessiehouder
VOERTUIG- VOERTUIG GEWOONLIJK GESTALD
aangelegde voorraad op het einde van
OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID·
de concessie wordt teruggenomen door
STAAT- GESTOLEN VOERTUIG- BELGISCH
de concessiegever; (... ) dat de redeneBUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS ring m.b.t tot de voorraad wisselVERGOEDINGSVERPLICHTING- VOORWAARstukken ook opgaat voor de stock
DEN.
nieuwe voertuigen";
Overwegende dat het arrest door die 2° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA·
LINGEN -ALLERLEI- W.A.M.-VERZEKERINGoverweging aan de overeenkomst geONGEVAL IN BELGIE- VOERTUIG- VOERTUIG
volgen toekent die voortvloeien uit het
GEWOONLIJK GESTALD OP HET GRONDGEBIED
beginsel dat de overeenkomsten te goeVAN EEN ANDERE LID-STAAT- GESTOLEN
der trouw moeten worden uitgevoerd,
VOERTUIG- BELGISCH BUREAU VAN DE AUTO·
zonder een van de in het middel aanVERZEKERAARS
VERGOEDINGSVER·
gegeven wetsbepalingen te schenden;
PLICHTING- VOORWAARDEN.
Dat, in zoverre, het middel niet kan
1 o en 2° Wanneer in Belgie een ongeval
worden aangenomen;
wordt veroorzaakt door een gestolen voerOverwegende dat, voor het overige,
tuig dat gewoonlijk op het grondgebied
het middel opkomt tegen de considevan een andere Lid-Staat van de Eurorans van het arrest volgens welke "ook
pese Unie is gestald, is het Belgisch Bukan worden aangenomen dat, wanreau van de Autoverzekeraars, evenmin
als enige andere verzekeraar, verplicht de
neer geen enkel beding in het bijzonschade te vergoeden (1). (Art. 2, tweede
der de bestemming van de voorraad
lid, richtlijn van de Raad van de E.E.G.
regelt, de aankoop van wisselstukken
nr. 72/166 van 24 april 1972; art. 3
door de concessiehouder bij de
W.A.M.-wet 1989; art. 1, a, K.B. 13 feb.
concessiegever onderworpen is aan de
1991.)
ontbindende voorwaarde dat de concessie (niet) wordt beeindigd;
Dat, zoals verweerster opwerpt, die (BELGISCH BUREAU VAN DEAUTOVERZEKERAARS
VZ.W. T. VIRGO)
considerans ten overvloede is gegeven;
ARREST (vertaling)
Dat, in zoverre, het middel niet ontvankelijk is;
(A.R. nr. C.96.0461.F)

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

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 februari 1996 in

31 oktober 1997- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier -

(1) Zie Cass., 13 sept. 1991,A.R. nr. 7050 (A.C.,
1991-92, nr. 23), en H.v.J., nr. 116/83, 21 juni
1984, Jur. H.v.J., 1984, III, 2481.
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laatste aanleg gewezen door de
politierechtbank te Charleroi;
Over het middel : schending ~an de artikelen 2, inzonderheid 2.2, van de richtlijn nr. 72/166 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 april 1972
inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende de
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het
verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan
geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, 79, inzonderheid §§ 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 2, inzonderheid § 2, 3, inzonderheid § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en 1 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt om
verweerster te vergoeden voor de schade die
zij heeft geleden ten gevolge van een haar
op 24 juli 1992 in Belgie overkomen verkeersongeval waarbij het geparkeerde voertuig van verweerster aangereden werd door
een in Frankrijk ingeschreven voertuig, dat
bestuurd werd door Georges Houtremont,
die het gestolen had van de eigenaar ervan, Herve Nougaloris,
terwijl, wanneer zich in Belgie een verkeersongeval voordoet waarvoor de bestuurder van een motorrijtuig dat gewoonlijk in het buitenland is gestald,
aansprakelijk is, eiseres, overeenkomstig
artikel2, inzonderheid § 2, van de wet van
21 november 1989, "zelf tegenover de benadeelden de verplichtingen op zich neemt
de schade overeenkomstig de bepalingen
van deze wet te vergoeden", en "voor de toepassing van deze wet met een verzekeraar wordt gelijkgesteld" en "de verplichting van (eiseres) blijft bestaan, zelfs als de
verzekeringsplicht niet is nagekomen"; een
in het buitenland ingeschreven voertuig,
met toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991, een
voertuig is dat gewoonlijk in het buitenland is gestald in de zin van de wet van 21
november 1989; eiseres evenwel de benadeelde derde alleen hoeft te vergoeden indien en voor zover de verzekeringsovereenkomst betreffende de verplichte
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zoals ze is opgelegd en geregeld bij de wet van
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21 november 1989, een dergelijke verplichting bevat, in welk geval eiseres tot vergoeding verplicht is net zoals elke verzekeraar die het gebruik van een motorrijtuig
dekt, overeenkomstig de bepalingen van de
wet; artikel3, inzonderheid § 1, van de wet
van 21 november 1989 bepaalt dat de verplichting van de verzekeraar die het gebruik van een motorrijtuig dekt, niet geldt
indien de aansprakelijke personen "zich
door diefstal, geweldpleging of he ling de
macht over het motorrijtuig hebben verschaft''; eiseres derhalve niet verplicht is tot
schadeloosstelling van een derde die benadeeld is ten gevolge van een verkeersongeval waarvoor een bestuurder die zich
door diefstal, geweldpleging of heling de
macht over het motorrijtuig heeft verschaft,
aansprakelijk is; het bestreden vonnis derhalve, nu het eiseres veroordeelt, hoewel
het ongeval was veroorzaakt door een gestolen voertuig en de bestuurder "de feiten toegeven" had, de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het voertuig van verweerster in Belgie is aangereden door
een in Frankrijk ingeschreven voertuig dat gestolen was van de eigenaar
ervan;
Overwegende dat artikel 1, a, van
het koninklijk besluit van 13 februari
1991 bepaalt dat, voor de uitvoering
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen worden geacht gewoonlijk in het
buitenland te zijn gestald, de tijdelijk ingevoerde motorrijtuigen, andere dan bromfietsen die niet zijn
voorzien van een in Belgie afgegeven
kentekenplaat;
Overwegende dat, krachtens artikel 2, tweede lid, van de richtlijn van
de Raad van de E.E.G. van 24 april
1972, elk nationaal bureau de afwikkeling van ongevallen waarborgt die
zich op zijn grondgebied hebben voorgedaan en zijn veroorzaakt door deelneming aan het verkeer van al dan
niet verzekerde voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere Lid-Staat zijn gestald, overeenkomstig de eigen nationale wetgeving
betreffende de verplichte verzekering;
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Dat het Hofvan Justitie van de Eu- Nr. 440
ropese Gemeenschappen, bij arrest van
21 juni 1984, heeft beslist dat genoemd
1e KAMER - 31 oktober 1997
artikel 2, § 2, aldus moet worden uitgelegd dat claims tot vergoeding van
schade die op het grondgebied van een CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZALid-Staat van de E.E.G. is veroorKEN- NIEUW MIDDEL- SCHENDING VAN DE
zaakt door een voertuig dat gewoonREGELS INZAKE DE BEWIJSVOERING- ONTlijk op het grondgebied van een anVANKELIJKHEID.
dere Lid-Staat van de E.E.G. is gestald
en waarvan de bestuurder zich door Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening in burgerlijke
diefstal of geweld meester had gezaken is het middel waarin voor de eermaakt, door de nationale bureaus van
ste maal voor het Hof de schending van
verzekeraars moeten worden afgewikde regels inzake de bewijsvoering wordt
keld binnen de grenzen en onder de
aangevoerd (1).
voorwaarden van hun eigen nationale wetgeving;
(CAMPING EAU VIVE B.VB.A. E.A.
Overwegende dat, krachtens artiT. FOSTIER, MEIJROOS)
kel 3 van de voornoemde wet van 21
november 1989 de verplichting om de
ARREST (vertaling)
benadeelden schadeloos te stellen niet
geldt, indien de aansprakelijke perso(A.R. nr. C.96.0484.F)
nen zich door diefstal, geweldpleging
of heling van het voertuig meester
hebben gemaakt;
RET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat uit het voorgaande den vonnis, op 20 december 1995 in
volgt dat wanneer ]let voertuig dat de hoger beroep gewezen door de Rechtaanrijding heeft veroorzaakt, een ge- bank van Eerste Aanleg te N eufstolen voertuig is, het nationaal bu- chateau, rechtdoende als rechtscolreau, evenmin als een andere verze- lege waarnaar de zaak verwezen is;
keraar, verplicht is de schade te
Gelet op het arrest van het Hof van
vergoeden;
7 oktober 1993;
Dat het bestreden vonnis, nu het eiOver het middel : schending van de arseres veroordeelt om verweerster te tikelen 1315, 1341, 1347 en 1353 van het
vergoeden, de aangegeven wettelijke Burgerlijk Wetboek,
bepalingen schendt;
doordat de rechtbank in een eerste vonDat het middel gegrond is ;
nis van 28 oktober 1994 erop heeft geweOm 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
Politierechtbank te Doornik, uitspraak
doende in laatste aanleg.
31 oktober 1997- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. T'Kint.

zen dat eiseres sub 1), eiseres sub 2) en wijlen Ferdinand Leonard, rechtsvoorganger
van de eisers sub 3) tot 6), om een einde te
maken aan het tussen hen bestaande geschil, "op 9 januari 1987 een dading aangingen waarin werd bedongen dat een kampeerterrein zou worden verkocht aan
Gerardus Van Spandonck, die thans overleden is en wiens nalatenschap voor beheer en vereffening werd toevertrouwd aan
verweerder; dat bij die dading werd overeengekomen "dat de prijs zou worden vastgesteld door een college van drie deskundigen, waarvan een door de verkoper, de
(1) Zie Cass., 24juni 1994,A.R. nr. 8268 (A.C.,
1994, nr. 332).

1062

HOF VAN CASSATIE

andere door de kopers en de derde in gemeen overleg door de twee andere zou worden gekozen en, bij ontstentenis van een
akkoord, op verzoek van de meest gerede
partij door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen zou worden aangewezen; dat de rechtbank in hetzelfde vonnis beslist "dat de partijen in hun
overeenkomst van 9 januari 1987 hadden
bedongen dat de beslissing over de prijs
door de drie deskundigen met eenparigheid van stemmen moest worden genamen; dat het akkoord van de drie vereist
was voor de vaststelling van de verkoopprijs", en dat "de partijen bij het sluiten van
de overeenkomst niet hadden bedongen dat
de beslissing van de derde deskundige voor
hen bindend zou zijn" in geval van meningsverschil tussen de twee andere deskundigen; dat het bestreden vonnis vervolgens op de volgende gronden beslist dat
de partijen achteraf, nadat de deskundigen Collet, die door de verkopers was gekozen, Poncin, die door de kopers was gekozen en Perron die in de hoedanigheid van
derde deskundige door de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen
was aangewezen, hun opdracht hadden
aangevangen, de oorspronkelijke overeenkomst hadden gewijzigd, het beginsel van
de eenstemmigheid verzaakt hadden en
waren overeengekomen dat, bij ontstentenis van een akkoord tussen de deskundigen Collet en Poncin, de prijs door de deskundige Perron zou worden vastgesteld :
"dat de heer Collet door de (eisers) en de
heer Poncin door (verweerder) was gekozen; dat de derde deskundige pas op 3 november 1988 werd aangewezen, dat is bijna
twee jaar nadat de partijen de overeenkomst hadden ondertekend; dat, in strijd
met wat in die overeenkomst was bepaald,
de derde deskundige niet onmiddellijk was
aangewezen om het werk met hun drieen
aan te vatten; dat die derde deskundige
trouwens pas is opgetreden toen de eerste twee vaststelden dat geen akkoord kon
worden bereikt (zie verklaring van Collet
en Poncin); dat de partijen reeds op dat
ogenblik zijn afgeweken van het in de overeenkomst vervatte beginsel, daar zij het college van deskundigen niet onmidd~llijk
hebben samengesteld en gepoogd hebben te
verkrijgen dat de twee door hen gekozen
deskundigen in onderling akkoord een prijs
zouden vaststellen; dat de heer Collet tijdens zijn verhoor verklaart niet te hebben geweten dat eenparigheid van stemmen vereist was; dat er volgens de h.
Poncin was overeengekomen dat de h. Perron een bedrag zou vaststellen waarmee de
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partijen al dan niet zouden instemmen, en
zulks teneinde een meerderheid te kunnen verkrijgen; ten slotte dat de h. Perron, die door de rechtbank als derde deskundige was aangewezen, bevestigt dat
voor het akkoord de meerderheid of, zo mogelijk, eenparigheid van stemmen vereist
was; dat de deskundigen hun opdracht
moesten vervullen overeenkomstig hetgeen tussen de partijen was overeengekomen, daar zij handelden in hun opdracht;
dat hieruit moet worden besloten dat de
partijen op dat punt eveneens zijn afgeweken van de overeenkomst en ermee akkoord gingen het beginsel van de eenparigheid te laten vallen; dat voornoemd
nieuw standpunt van de partijen klaar en
duidelijk wordt uiteengezet door de hh. Collet en Poncin volgens wie de derde deskundige is aangewezen na meningsverschillen die tussen hen waren gerezen; dat
die meningsverschillen zo erg waren dat
eenparigheid uitgesloten was; ten slotte dat
de h. Perron op de vergadering van 7 juli
1989 akte neemt van de overeenkomst dat
hij zelf de met redenen omklede waarde zou
vaststellen en mededelen aan de partijen
die over een termijn van vijftien dagen beschikten om te antwoorden; dat het eindverslag klaar zou zijn voor 20 oktober 1989;
dat zulks niet strookt met de werkwijze van
een college van deskundigen, dat met eenparigheid van stemmen beslist, maar met
die welke wordt gevolgd door een derde deskundige, belast met het zoeken naar een
oplossing voor een probleem dat beide andere deskundigen niet in onderling akkoord hebben kunnen oplossen; dat wat is
overeengekomen en waarvan op 7 juli 1989
akte is genomen door de h. Perron overeenstemt met wat volgens de hh. Poncin en
Collet is beslist bij de aanwijzing van de
derde deskundige; dat de h. Perron in zijn
brief van 30 augustus 1989 de partijen
trouwens eraan herinnert dat de definitieve prijs volgens de overeenkomst door
het college van de drie deskundigen met
meerderheid van stemmen moest worden
vastgesteld; dat de (eisers) nooit hebben beweerd dat zulks niet strookte met hun overeenkomst, tenzij dan de eerste maal toen de
h. Perron de geschatte waarde van het goed
mededeelde; dat zij op dat ogenblik hebben verwezen naar de oorspronkelijke overeenkomst en hebben staande gehouden dat
voor de vaststelling van de waarde van dat
goed eenparigheid vereist was; dat die laattijdige betwisting geen afbreuk kan doen
aan wat werkelijk was overeengekomen en
waarvan het bewijs ten genoege van recht
is geleverd"; en, nude derde deskundige en
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de door de (verweerders) gekozen deskundige de verkoopprijs hebben vastgesteld op
4.588.342 frank, beslist dat de verkoop aan
die prijs voltrokken was en de eigendomsoverdracht van het kampeerterrein tot
gevolg had,
terwijl de afwijking van een vroegere
overeenkomst door de partijen op zich een
overeenkomst is; de verplichting van de
partijen om het bewijs van de overeenkomst te leveren onderworpen is aan de regels van de artikelen 1341 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek, behalve wanneer
de partij (of ieder van de partijen als er
meer zijn) tegen wie dat bewijs wordt geleverd koopman is en de overeenkomst betrekking heeft op die werkzaamheid of
wanneer de akte waarvan het bewijs wordt
vereist op zich een handelskarakter heeft;
uit het arrest noch uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan volgt dat
zulks het geval is; artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "een akte
voor een notaris of een onderhandse akte
moet worden opgemaakt van aile zaken die
de som of de waarde van vijftienduizend
frank te hoven gaan" en artikel 134 7 op die
tekst een uitzondering maakt, in welk geval het bewijs door getuigen of vermoedens wordt toegelaten "wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is",
dat wil zeggen een "geschrift dat uitgegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld of van de persoon door
hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt";
uit de motivering van het arrest niet volgt
dat de door de partijen in de oorspronkeIijke overeenkomst van 9 januari 1987 aangebrachte wijziging naar luid waarvan het
unanieme akkoord van de drie aangewezen deskundigen niet meer vereist was voor
de vaststelling van de verkoopprijs van het
kampeerterrein is opgenomen in een authentieke of onderhande akte van de partijen of dat het bestaan van die overeenkomst waarschijnlijk is gemaakt door een
geschrift dat is uitgegaan van de eisers of
van een van hen; het arrest bijgevolg de regels betreffende de bewijsvoering miskent;

de partijen hebben ingestemd met de
wijziging van hun oorspronkelijke
overeenkomst en dat, anderdeels, de
wijziging niet is vastgesteld in een authentieke of onderhandse akte en dat
het bestaan van die wijziging niet
waarschijnlijk gemaakt is door een begin van bewijs door geschrift;
Overwegende dat de eisers zich ertoe hebben beperkt voor de appelrechters het bestaan zelf te betwisten van een wijziging die in de
oorspronkelijke overeenkomst van de
partijen is aangebracht maar geen
middel hebben aangevoerd betreffende de bewijslast of de toelaatbare
bewijsmiddelen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid client te worden aangenomen;

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
volgens welke het middel nieuw is :
Overwegende dat het middel aanvoert dat de appelrechters de regels
betreffende de bewijsvoering hebben
miskend; dat het meer bepaald betoogt dat, eensdeels, de bewijslast rust
op de verweerders die aanvoeren dat

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
31 oktober 1997 - 1" kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
T'Kint.
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3" KAMER- 3 november 1997

1° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING MIDDEL GESTEUND OP APPELCONCLUSIE --:- GEVOLG.

- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID IN HET ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST- GEZAGSVERHOUDINGTOEZICHT VAN HET HOF.

3o ARBEIDSOVEREENKOMST-

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP
EN BESTAANSVEREISTEN- GEZAGSVERHOUDING- TOEZICHT VAN HET HOF.

HOF VAN CASSATIE

1064

1o Niet ontvankelijk is het middel dat zijn

grief laat steunen op de appelconclusie
van eiser en niet op een vaststelling van
het bestreden arrest.
2° en go Het Hofvan Cassatie is bevoegd

om nate gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat tussen de contracterende
partijen en of deze derhalve door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn (1). (Art.
2 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(VAN KEIRSBILCK T. VANDEWALLE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0044.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 januari 1997 door het
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 2 van de Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zoals gewijzigd bij wet van 17
juli 1985), 1134 en 1156 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat de tussen partijen gesloten overeenkomst gekwalificeerd werd als
een commissieovereenkomst, dat verweerders aangesloten waren bij een sociale
verzekeringskas voor zelfstandigen, onderworpen waren aan het BTW-stelsel en hun
fiscale aangiften als zelfstandigen deden,
het hoger beroep gegrond verklarend, het
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Veurne
dd. 5 oktober 1995 vernietigt, oordeelt dat
partijen verbonden waren door een arbeidsovereenkomst, eiser veroordeelt tot terugbetaling van bepaalde kosten en tot afgifte van bepaalde documenten, en de zaak
met betrekking tot de prestaties voor de
maanden september en oktober 1994, de
eindejaarspremies en de afgifte van sommige sociale documenten, naar de rol verwijst onder verplichting voor eiser bepaalde
stukken over te leggen, op volgende granden : "Ret hof stelt vast, dat spijts de benaming van de overeenkomst, uit de diverse elementen zoals hiervoor omschreven,
bewezen is dat de overeenkomst tussen de
(1) Cass., 23 juni 1997, A.R. nr. S.96.0140.F, supra, nr. 295.
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partijen een arbeidsovereenkomst was, dat
de (verweerders) tewerkgesteld waren in
ondergeschikt verband, dat (eiser) permanent leiding gaf en voortdurend in de mogelijkheid was gezag uit te oefenen" (arrest p. 11, bovenaan),

terwijl overeenkomstig artikel 2 van de
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de overeenkomst waarbij een werknemer, de werkman, zich verbindt tegen loon, onder gezag van een
werkgever in hoofdzaak handarbeid te verrichten, een arbeidsovereenkomst voor
werklieden is; Overeenkomstig artikel1134
van het Burgerlijk Wetboek, alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, diegenen die ze hebben aangegaan tot wet strekken (eerste lid), en zij te goeder trouw
moeten worden uitgevoerd (derde lid); Overeenkomstig artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek men, bij de uitlegging van
overeenkomsten, in de overeenkomst moet
nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen was;
eiser in zijn eerste appelconclusie aanvoerde (p. 7) dat verweerders niet alleen
een contract ondertekenden waarbij zij zich
verbonden als commissionair-verkoper en
zelfstandige handelaars, doch zij dit contract ook gedurende maanden hebben uitgevoerd, waarbij zij zich lieten inschrijven in het handelsregister als "tussenpersoon handel", en zij ten overstaan van de
verzekeringskas der zelfstandigen een verklaring ondertekenden waarbij zij stelden zelfstandige activiteiten uit te oefenen; eiser er op wees dat de door partijen
gegeven kwalificatie aan de aard van de
tussen hen overeengekomen prestaties, in
principe moet primeren en de rechter de
kwalificaties onverenigbare bedingen kan
en moet wijzigen; Aldus niet alleen de kwalificatie van de overeenkomst, doch ook de
uitvoering die verweerders eraan hadden
gegeven wees op het bestaan van een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking,
zodat het arbeidshof niet wettig de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst als een arbeidsovereenkomst kon bestempelen, en dienvolgens niet wettig de
oorspronkelijke vordering reeds deels gegrond kon verklaren (schending van alle in
de aanhef van het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat het middel zijn
grief dat de uitvoering van de overeenkomst niet wees op een arbeidsovereenkomst niet laat steunen op een
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vaststelling van het arrest maar op de
appelconclusie van eiser;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 2 van de Wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals gewijzigd bij wet van 17 juli
1985,
doordat het arbeidshof, het hoger beroep gegrond verklarend, het vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Veurne dd. 5 oktober 1995 vernietigt, oordeelt dat partijen
verbonden waren door een arbeidsovereenkomst, eiser veroordeelt tot terugbetaling
van bepaalde kosten en tot afgifte van bepaalde documenten, en de zaak met betrekking tot de prestaties voor de maanden september en oktober 1994, de
eindejaarspremies en de afgifte van sommige sociale documenten, naar de rol verwijst onder verplichting voor eiser bepaalde
stukken over te leggen, op volgende granden : "In casu (. .. ) dient (. .. ) de werkelijke
aard van de overeenkomst nagegaan te
worden, m.a.w. er d!ent nagegaan te worden of de (verweerders) hun prestaties verrichten in ondergeschikt verband, onder het
gezag van (eiser). (. .. ) In art. 5 van het bijvoegsel aan de overeenkomst werd dd.
arbeidstijdregeling strikt vastgelegd. De
openingsuren waren van 7 u tot 20 u, de
wekelijkse rustdag was op maandag, een
zondag per maand waren de (verweerders)
vrij, en het verlofwerd in onderling overleg geregeld. Deze gedetailleerde regeling
beperkte sterk de vrijheid van (verweerders) hun arbeid te organiseren en wijst alleszins in de richting van een gezagsrelatie.
Bovendien verrichten (verweerders) hun arbeid uitsluitend in bedrijfslokalen van (eiser), met diens uitrusting en materieel. De
geschreven overeenkomst voorzag in art. 3
onder welke voorwaarde de (verweerders)
de producten die aan (eiser) toebehoorden konden verkopen, nl. tegen door (eiser) vastgestelde prijzen en tegen contante betaling. Deze voorwaarden hielden
een belangrijke inperking in van de mogelijkheid van (verweerders) zelfte bepalen
welke resultaten zij op welke marrier wilden bereiken. Kwam daar nog bij dat dagelijks het bedrag van de sommen gei:nd
voor rekening van (eiser) dienden afgegeven te worden aan (eiser), die zich zelfs het
recht voorbehield op ieder ogenblik de aanwezige sommen te innen. Ongetwijfeld
werd met deze contractuele voorwaarde
voor (eiser) de mogelijkheid geschapen, dagelijks de uitvoering van de arbeid en de re-
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sultaten ervan te controleren. Een dergelijke controlebevoegdheid werd ook
uitdrukkelijk aan (eiser) toegekend, met betrekking tot "de stand van voorraden", wat
een niet onbelangrijke inmenging van de
(eiser) in de exploitatie van de zaak kon betekenen en ook een controle op de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakte.
Wat de aard van het werk betreft, konden (verweerders) slechts producten van (eiser), door hem zelfrechtstreeks geleverd te
koop stellen, tenzij met diens schriftelijke toelating, die hijzelf steeds kon herroepen. Ook al is dit element op zich niet
determinerend om een gezagsrelatie te bewijzen, het wijst alleszins op een zekere afhankelijkheid van (verweerders) in de uitvoering van de overeenkomst, en het feit
dat bij niet-naleving van deze bepaling, (eiser) zich het recht voorbehield, de overeenkomst onmiddellijk te beeindigen, wijst
op een mogelijk toezicht van de (eiser) op
de uitvoering van het werk. Voorts waren
(verweerders) verbonden door een concurrentiebeding, wat in de eerste plaats ongetwijfeld (verweerders) in een totaal economische afhankelijkheid bracht maar
zeker ook een aanwijzing inhield van hun
juridische afhankelijkheid, van hun ondergeschiktheid. Aan (verweerders) werd een
commissieloon toegekend op de verkoopprijs van de verkochte producten. Volgens
(verweerders) werden de commissiestaten
opgesteld door (eiser), uitsluitend op basis van documenten in diens bezit, en dit
blijkt inderdaad uit het feit, dat (verweerders) zelf niet in de mogelijkheid zijn de
commissies voor de maand september 1994
te berekenen. Dit impliceert dat (eiser), en
alleen (eiser) permanent op de hoogte was
van de prestaties door (verweerders), wat
hem alleszins in staat stelde gezag uit te
oefenen en controle uit te voeren op de
prestaties en op de resultaten van de werkzaamheden. (Eiser) verwijst naar art. 1 van
de overeenkomst, dat voorzag dat (verweerders) hun aansprakelijkheid dienden te verzekeren, voor werkongevallen van hun
eventueel personeel, en voert aan dat de
overeenkomst niet intuitu personae werd
aangegaan, aangezien zij beroep konden
doen op personeel. Ook de eerste rechter
achtte deze bepaling strijdig met een arbeidsovereenkomst. (Verweerders) houden voor dat het hen financieel en praktisch onmogelijk was om personeel aan te
werven. Eerst en vooral wordt vastgesteld,
dat art. 8 van de arbeidsovereenkcimst dat
de aanwerving van eigen personeel door
(verweerders) regelt, werd geschrapt, dus
uitdrukkelijk niet werd behouden in de
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overeenkomst, voorts betekent het feit dat
(verweerders) misschien in de mogelijkheid waren personeel aan te werven, natuurlijk niet dat zij zich ook konden laten vervangen voor de uitvoering van de
overeenkomst. Uit het artikel 11 van de
overeenkomst volgt dus niet dat de overeenkomst niet intuitu personae werd aangegaan. Het blijkt alleszins niet en de partijen beweren niet, dat in de realiteit
(verweerders) zich lieten vervangen, ofpersoneel in dienst namen. Volgens (verweerders) lieten de opbrengsten van de zaak dit
ook niet toe. Bovendien, zelfs al konden
(verweerders) zich laten bijstaan door medewerkers, dan nog sluit dit een ondergeschikt verband niet uit, zeker niet wanneer het gezag van de werkgever blijkt uit
andere gegevens. Samengevat kan vastgesteld worden dat in de overeenkomst mechanismen werden ingevoerd die het (eiser) mogelijk maakten controle, gezag uit
te oefenen en leiding te geven zowel op het
gebied van de organisatie van het werk, als
op het gebied van de uitvoering ervan, als
op het gebied van de resultaten ervan.
Thans beweert (eiser) echter dat in de uitvoering van de overeenkomst, werd afgeweken van de overeengekomen voorwaarden, en dat (verweerders)- telkens zelf de
openingsuren regelden - zelf de aankopen deden voor het station - zelf hun facturen uitschreven aan clienten. Volgens
(verweerders) betreft het facturenboek kwitanties voor o.a. handelaars bij contante betaling aan de pomp, en het tegendeel blijkt
nergens uit. De stukken betreffende de werkelijke openingsuren die (eiser) thans voorlegt, bewijzen uiteraard slechts op welke
uren er met bankcontact getankt werd, en
helemaal niet de werkelijke openingsuren. Tenslotte houdt de verklaring van de
heer Deraedt helemaal niet in, dat het (verweerders) vrij stond producten te verkopen, te koop (te) stellen, bij te houden enz.,
volgens hun keuze. Het hof stelt vast, dat
spijts de benaming van de overeenkomst,
uit de diverse elementen zoals hiervoor omschreven, bewezen is dat de overeenkomst
tussen de partijen een arbeidsovereenkomst was, dat de (verweerders) tewerkgesteld waren in ondergeschikt verband,
dat (eiser) permanent leiding gaf en voortdurend in de mogelijkheid was gezag uit te
oefenen" (arrest pp. 6 tot 11, bovenaan),

terwijl uit de door het arbeidshofvermelde feitelijke elementen, noch afzonderlijk genomen, noch in hun geheel, kan besloten worden tot het bestaan van een
arbeidsovereenkomst tussen partijen; de
door het arbeidshofweerhouden elemen-
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ten immers enkel het gevolg zijn van een
economische afhankelijkheid in het licht
van de tussen partijen gesloten commissieovereenkomst; de commissieovereenkomst
er immers in bestaat dat de commissionair zich er toe verbindt in eigen naam bepaalde handelingen te stellen voor rekening van de committent, waarbij aanvaard
wordt dat de commissionair de voorschriften van de committent dient na te leven in
verband met de aard en de omvang van de
uit te voeren werken en omtrent de wijze
waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd, dit alles met het oog op het optimaallaten renderen van de exploitatie; aldus niet onverenigbaar is met het bestaan
van een commissieovereenkomst het feit
dat de partijen in onderling overleg de
openingsuren van het benzinestation en de
vakantieperiodes hebben bepaald, nu dit
slechts een algemene richtlijn vormde met
het oog op het optimaal renderen van de
commissieovereenkomst; de uitbating van,
het benzinestation overigens was toevertrouwd aan twee personen zodat door het
vaststellen van de openingsuren eiser in generlei mate de arbeidsuren en het werkrooster van de twee uitbaters bepaalde;
evenmin onverenigbaar is met een
commissieovereenkomst het feit dat de activiteit werd uitgeoefend in de bedrijfslokalen van eiser, met eisers uitrusting en
materieel en dat de activiteit bestond in de
verkoop van de door eiser vastgestelde producten tegen de door hem vastgestelde prijzen; het precies inherent is aan een
exploitatieovereenkomst dat richtlijnen
worden gegeven omtrent de plaats van verkoop en de aard en de prijs van de te verkopen producten; de richtlijnen hieromtrent weliswaar wijzen op een economische
afhankelijkheid doch het gevolg zijn van
economische en commerciele noodwendigheden inherent aan een exploitatieovereenkomst waarvan de uitvoering noodzakelijkerwijze gebonden is aan een
bepaalde plaats; ook het feit dat was overeengekomen de opbrengsten van de exploitatie dagelijks aan eiser te bezorgen, slechts
ingegeven was door een zo soepel mogelijke organisatie van de exploitatie; het
zelfde geldt voor de mogelijkheid voor de eiser om de voorraden te controleren nu deze
mogelijkheid enkel werd ingevoerd om een
snelle en optimale bevoorrading van het
benzinestation door eiser mogelijk te rnaken; het in de overeenkomst opgenomen
concurrentiebeding dater zich in werkelijkheid toe beperkte om verweerders te
verbieden producten te verkopen die concurrerend zijn aan de producten die eiser
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ter beschikking stelde, en om in het
benzinestation andere activiteiten uit te
oefenen dan de verkoop van de producten
van eiser, evenmin wijst op een arbeidsovereenkomst; verweerders overigens
de vrijheid behielden om, behoudens de
in de overeenkomst gestipuleerde activiteiten, andere activiteiten uit te oefenen;
daarentegen op het bestaan van een
commissieovereenkomst wijst, het feit dat
verweerders werden betaald met een commissieloon en hen geen enkel minimumloon werd gewaarborgd; verweerders' inkomsten derhalve geheel afhankelijk waren
van de omvang van hun eigen prestaties;
eiser met betrekking tot de mogelijkheid,
voor verweerders, om personeel aan te werven, in conclusie had aangevoerd dat artikel 11 van de overeenkomst verweerders oplegde hun aansprakelijkheid voor
werkongevallen en deze van hun eventueel personeel te verzekeren (appelconclusie ingediend op 30 mei 1996, p. 3 onderaan); het geheel van de door het
arbeidshofvermelde feitelijke gegevens derhalve alleen toelaat om te besluiten tot het
bestaan van een economische afhankelijkheid die verklaarbaar is in het licht van de
tussen partijen gesloten exploitatieovereenkomst, doch niet toelaat om te besluiten tot het bestaan van een juridische
afhankelijkheid,

zodat het arbeidshof niet wettig de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst als een arbeidsovereenkomst kon bestempelen, en dienvolgens niet wettig de
oorspronkelijke vordering reeds deels gegrond kon verklaren (schending van alle in
de aanhef van het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat het arrest op
grand van het geheel van de feitelijke
gegevens die het met de in het middel weergegeven redenen aangeeft,
naar recht heeft kunnen beslissen dat
de verweerders juridisch afhankelijk
waren van eiser;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 november 1997 - 3 6 kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelings-

voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr.
De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Butzler.
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3e KAMER

~

3 november 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN ~ BEZOLDIGINGEN ~ ARBEIDSOVEREENKOMST ~ EINDE ~ NIET-CONCURRENTIEBEDING- WERKGEVER- FORFAITAIRE
COMPENSATOIRE VERGOEDING -AARD ~ GEVOLG.

zo

INKOMSTENBELASTINGEN- vooRHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET BEDRIJFSVOORHEFFING - ARBEIDSOVEREINDE - NIET-CONCUREENKOMST RENTIEBEDING- WERKGEVER ~ FORFAITAIRE
COMPENSATOIRE VERGOEDING- BELASTBARE
BEZOLDIGING - GEVOLG.

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
-ALLERLEI ~ NIET-CONCURRENTIEBEDINGWERKGEVER ~ FORFAITAIRE COMPENSATOIRE
VERGOEDING- BELASTBARE BEZOLDIGINGBEDRIJFSVOORHEFFING.

1

o, zo en 3°

De forfaitaire compensatoire
vergoeding die door de werkgever aan de
werknemer, die het bedrijf verlaat, verschuldigd is ingevolge een nietconcurrentiebeding dat deel uitmaakt van
een arbeidsovereenkomst is een vergoeding verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid
of het beeindigen van een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (1). (Artt. 31, eerste en
tweede lid, 3°, en 273, enig lid, 1o, Wethoek van de Inkomstenbelastingen; artt.
65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet.)

(1) Zie Cass., 17 feb. 1989, A.R. nr. F.1546.N
(A.C., 1988-89; nr. 343).
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ROF VAN CASSATIE
(BOSAL BENELUX N.V. T. GORTS)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0078.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1997 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 31, in het bijzonder tweede lid, 3°, 90, enig lid, r en 273,
enig lid, 1° (zoals vervangen door de Wet
van 28 december 1992) van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen 1992, gecoiirdineerd bij Koninklijk Besluit van 10 april
1992, bekrachtigd door de Wet van 12 juni
1992 en, voor zoveel als nodig, artikelen 65
en 86 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest beslist dat van de aan verweerder na het beeindigen van de arbeidsovereenkomst, wegens toepassing van het nietconcurrentiebeding, verschuldigde
forfaitaire compensatoire vergoeding geen
bedrijfsvoorheffing moet worden afgehouden (arrest, pp. 8-9, nr. D.c) en eiseres derhalve tevens veroordeelt tot betaling van
intresten op het brutobedrag van deze vergo·eding (arrest, p. 9-10, nr. D.d) op volgende gronden : "Ret hof is van mening dat
de forfaitaire compensatoire vergoeding die
de werkgever, wanneer hij niet binnen de
vijftien dagen na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding heeft
afgezien, zijn werknemer verschuldigd is,
niet als een 'beroepsinkomen' in de zin van
artikel 31, lid 2, 3° van het WIB/1992,
zijnde een vergoeding verkregen uit hoofde
of naar aanleiding van het stopzetten van
de arbeid of van het beeindigen van dearbeidsovereenkomst, doch als een 'divers inkomen' in de zin van artikel 90, 1° van het
WIB/1992, zijnde een winst ofbaat, hoe dan
ook genaamd, die, zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomt uit enige
prestatie, verrichting of specula tie of uit
diensten bewezen aan derden, te beschouwen is. Anders dan een beeindigingsvergoeding zoals de opzeggingsvergoeding
of de uitwinningsvergoeding, wordt zij immers niet uitgekeerd omwille van de uitgeoefende beroepswerkzaamheid doch wei
als vergoeding voor de afstand van het persoonlijk recht om, gedurende een bepaalde
periode en in een geografisch beperkt ge-
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hied, een welbepaalde beroepswerkzaamheid uit te oefenen. Zij is een occasionele
vergoeding, want afhankelijk van een occasionele mededeling van de werkgever binnen de vijftien dagen na het einde van de
arbeidsovereenkomst, voor een verbintenis om de vroeger uitgeoefende beroepswerkzaamheid tijdelijk en in een bepaald
gebied niet uit te oefenen. In die zin komt
zij, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, weliswaar voort uit een uitgeoefende beroepswerkzaamheid. In dezelfde zin oordeelde het Rofvan Cassatie
in verband met een vergelijkbare vergoeding, nl. de vergoeding betaald aan een gedelegeerd bestuurder in ruil voor zijn verbintenis, bij gelegenheid van de verkoop en
de overdracht van de activa van de vennootschap, om geen concurrerende activiteit uit te oefenen (Cass., 17 februari 1989,
Pas. I, 623) (arrest, pp. 8-9, nr. D.c). Ret hof
is dan ook van oordeel dat van de forfaitaire compensatoire vergoeding geen
bedrijfsvoorheffing moet worden afgehouden. Daar enerzijds partijen het eens zijn
dat geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en anderzijds het hof beslist heeft dat geen bedrijfsvoorheffing moet
worden afgehouden dient (eiseres) interesten te betalen op het brutobedrag",

terwijl overeenkomstig artikel31, tweede
lid, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, vergoedingen verkregen uit
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid ofhet beeindigen van een
arbeidsovereenkomst 'bezoldigingen" uitmaken, waarop de werkgever, overeenkomstig artikel 273, enig lid, 1° van datzelfde
wetboek, bedrijfsvoorheffing verschuldigd
is; aldus belastbare bezoldigingen uitmaken de door de werkgever wettelijk, contractueel of goedgunstig toegekende vergoedingen, in welke vorm ofbenaming ook,
tengevolge van het stopzetten van de arbeid of van het beeindigen van een arbeidsovereenkomst; de vergoeding die de werkgever overeenkomstig artikelen 65, § 2,
vijfde lid, 4° en 86, § 1 van de Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten verschuldigd is wanneer hij binnen vijftien dagen na de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst geen afstand heeft gedaan van de toepassing van een nietconcurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst of, zoals te dezen, in een
overeenkomst tot aanvulling van de arbeidsovereenkomst, een vergoeding uitmaakt die uit hoofde of naar aanleiding van
het beeindigen van de arbeidsovereenkomst betaald wordt; het opstellen van een
niet-concurrentiebeding en de toekenning
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van de ter uitvoering van dat beding verschuldigde vergoeding immers hun oarsprang vinden in de bedoeling van eiseres te beletten dat verweerder, na de
beeindiging van diens arbeidsovereenkomst, de kennis die eigen is aan de onderneming en die hij bij de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst op industrieel of
handelsgebied heeft opgedaan, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende
onderneming zou aanwenden; de verplichting om iets niet te doen en de vergoeding
die er de tegenprestatie van uitmaakt derhalve voortvloeien uit de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst; het feit dat een
vergoeding, betaald aan een afgevaardigde
bestuurder van een naamloze vennootschap die er zich "ter gelegenheid van de
verkoop en de overdracht van de activa van
die vennootschap" jegens de koper toe verbond zich van elke concurrerende activiteit te onthouden, door Uw Hof in het arrest van 17 februari 1989 als divers
inkomen werd gekwalificeerd, hieraan geen
afbreuk doet; de vergoeding waarop gezegd arrest betrekking had immers werd
verkregen "buiten elke beroepswerkzaamheid" en aldus aan de omschrijving van diverse inkomsten in de zin van artikel90,
enig lid, 1° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (ofhet destijds van
kracht zijnde artikel 67 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen) beantwoordde :
"wins ten of baten, hoe ook genaamd, die
zelfs occasioneel oftoevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid,
voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen
aan derden (. .. )";in casu een vergoeding
werd toegekend, niet ten gevolge van de
verzaking aan een persoonlijk recht ter gelegenheid van een welkdanige verrichting zonder band met een beroepswerkzaamheid, maar integendeel ingevolge de
uitvoering van een voorwaarde die uitdrukkelijk in de (aanvullende) arbeidsovereenkomst was opgenomen,
zodat het arrest niet wettig kon oordelen dat op de betreffende forfaitaire compensatoire vergoeding geen bedrijfsvoorhe:ffing moet worden ingehouden, en
dienvolgens eiseres tevens niet wettig kon
veroordelen tot uitbetaling aan verweerder van het brutobedrag, verhoogd met intresten (schending van de in de aanhef van
het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 31, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1992) hepaalt dat
alle beloningen die voor de werkne-
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mers de ophrengst zijn van arheid in
dienst van een werkgever bezoldigingen van werknemers zijn;
Dat volgens het tweede lid, 3°, van
dit artikel daartoe inzonderheid hehoren vergoedingen verkregen uit
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arheid of het heeindigen van een arheidsovereenkomst;
Dat op die vergoedingen, krachtens
artikel 273, enig lid, 1°, van dit wethoek, hedrijfsvoorhe:ffing verschuldigd is;
Overwegende dat de enige en forfaitaire vergoeding die de werkgever
aan de werknemer die het hedrijf verlaat ingevolge een concurrentieheding moet hetalen overeenkomstig artikel 65, § 2, vijfde lid, 4 °, van de
arheidsovereenkomstenwet, op de
hedienden van toepassing krachtens
artikel 86, § 1, eerste lid, van die wet,
een vergoeding is in de zin van artikel 31, tweede lid, 3°, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen
(1992);
Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt tot hetaling aan verweerder van een enige forfaitaire vergoeding ingevolge een concurrentieheding dat deel uitmaakt van de arheidsovereenkomst; dat het oordeelt
dat die vergoeding geen heroepsinkomen is en dienvolgens daarop geen
hedrijfsvoorhe:ffing verschuldigd is;
Dat het aldus de artikelen 31, eerste lid, en 273, enig lid, 1", van het
Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1992) schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de afhouding van de hedrijfsvoorhe:ffing, over het hedrag waarop
rente verschuldigd is en over de kosten; heveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
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beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
3 november 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Geinger.

Nr. 443
2e KAMER - 4

november 1997

1° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- MAATREGELEN BEPAALD BIJ
ARTIKEL 65, § 1, STEDENBOUWWET BESTUURLIJKE OVERHEID- MINNELIJKE REGELING.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- SCHADEVERGOEDING TOEGEKEND AAN
BURGERLIJKE PARTIJ- VEREISTEN.

1o Nu het bevelen van de maatregelen be-

paald bij art. 65, § 1, Stedenbouwwet, tot
de bevoegdheid van de strafrechter behoort, kunnen bedoelde maatregelen niet
het voorwerp uitmaken van een minnelijke regeling door de bestuurlijke overheid. (Art. 65, §§ 1 en 3, Stedenbouwwet.)
2° De strafrechter kan aan een burgerlijke partij slechts schadevergoeding toekennen indien hij vaststelt dat de schade
voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hi} bewezen verklaart (1).
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
(BOSSAERT E.A. T. HET VLAAMSE GEWEST E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0850.N)

HETHOF;- ...
(1) Cass., 3 nov. 1992,A.R. nr. 5428 (A.C., 199192, nr. 710).

Nr. 443

1. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van Renee
Renaers:
Over de grieven :
Overwegende dat de appelrechters
op strafrechtelijk gebied beslissen als
volgt : "zegt voor recht dat de publieke
vordering vervallen is", op grond van
hun vaststelling dat de eisers, overeenkomstig artikel 65, § 3, tweede lid,
Stedenbouwwet, uitgenodigd werden
een transactiesom te betalen; dat zij
die per 3 februari 1995 betaald hebben en dat "de publieke vordering en
het recht van de openbare overheid om
elk ander herstel te vorderen, aldus
vervallen is";
Overwegende dat zowel de appelrechters als de eisers ervan uitgaan dat ingevolge het door de
bestuurlijke overheid met de eisers,
met toepassing van het artikel 65, § 3,
eerste lid, Stedenbouwwet, getroffen
vergelijk, door betaling van de voorgestelde "transactiesom" de strafvordering en het recht van de overheid
om enig verder herstel te eisen, verviel;
Overwegende dat door de gemachtigde ambtenaar in akkoord met het
College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Truiden aan de eiserseigenaars, met toepassing van het artikel 65, § 1, c, Stedenbouwwet, werd
voorgesteld een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed
door het misdrijf heeft verkregen;
Overwegende dat de vermelding in
sommige stukken, van het artikel 65,
§ 3, tweede lid, Stedenbouwwet, aileen betrekking heeft op de wijze van
betaling van de voorgestelde som door
de eisers;
Dat het bevelen van de maatregelen bepaald bij artikel 65, § 1, Stedenbouwwet, tot de bevoegdheid van de
rechter behoort;
Dat deze maatregelen niet het voorwerp kunnen uitmaken van een minnelijke regeling door de bestuurlijke
overheid;

Nr. 444
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Dat de door de gemachtigde ambtenaar, in akkoord met het College van
burgemeester en schepenen, met de eisers getroffen regeling mitsdien onwettig is, de strafvordering niet deed
vervallen en evenmin in de weg staat
aan het beoordelen van de burgerlijke rechtsvordering van verweerster;

de hier weergegeven rechtsgronden
naar recht verantwoorden;

Overwegende dat de appelrechters
op de burgerlijke rechtsvordering het
beroepen vonnis wijzigen en beslissen als volgt: "veroordeelt (de eisers)
solidair om aan de burgerlijke partij
Renee Renaers te betalen als schadevergoeding, de som van een frank (1,frank) provisioneel hoofdens vermengde materiele en morele schade, te
vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanafheden; veroordeelt (de eisers) in de kosten van deze burgerlijke vordering in beide aanleggen (. .. )";

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

Overwegende dat, krachtens de artikelen 3 en 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, de strafrechter aan een
burgerlijke partij slechts schadevergoeding vermag toe te kennen indien
hij vaststelt dat de schade voortvloeit
uit een als misdrijf omschreven feit dat
hij bewezen verklaart;
Dat de appelrechters oordelen dat de
burgerlijke partij "eigenares is van een
pand, gelegen naast dat van de (eisers), en hinder ondervindt door de
diepere dieptebouw van het pand van
(de eisers) (15,55 m diep gebouwd in
plaats van de toegelaten 15 m, die zelf
een overschrijding is van de oorspronkelijke 13 m)'';
Dat de rechters aldus, weze het in
het kader van de burgerlijke rechtsvordering, het de eisers ten laste gelegde misdrijf, zoals uitvoeriger in de
aanvang van het arrest beschreven,
bewezen verklaren, mitsdien rechtsmacht hebben om te beslissen over de
burgerlijke rechtsvordering van verweerster en over de hieraan verbonden kosten;
Dat zij hun beslissing waarbij zij de
eisers solidair tot schadeloosstelling en
interest en in kosten veroordelen, op

Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;

4 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. L. Vroninks, Hasselt.

Nr. 444
2e

KAMER-

4 november 1997

1o SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO-

DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DO DEN
- ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF
VOORZORG- BEGRIP.
2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN - ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN- VERWEERMIDDELEN- OMYANG.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- HOGER BEROEP- OPENBAAR MINISTERIE- BEKLAAGDE- VERSCHILLENDE TERMIJN.

1o en 2° De vervolgingen die wegens het on-

opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen worden ingesteld, impliceren dat de beklaagde zijn verweermiddelen doet gelden tegen elke foutieve
gedraging waardoor de slagen of verwondingen werden veroorzaakt, in voorkomend geval ook alle overtredingen van het
Wegverkeersreglement, ongeacht of die
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overtredingen mede afzonderlijk ten laste
werden gelegd of niet (1). (Artt. 418-420

Sw.)

3° Geen schending van het recht van ver-

dediging kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat art. 205 Sv. aan het
openbaar ministerie bij het hof of de
rechtbank die van het beroep kennis moet
nemen, een langere termijn toekent dan
deze binnen dewelke de beklaagde het
rechtsmiddel van hager beroep moet instellen (2). (Art. 205 Sv.)
(DECLERCK)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0907.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 1995 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te leper;
Gelet op het arrest van het Hofvan
25 juni 1996;
Gelet op het arrest van het
Arbitragehof van 14 juli 1997;
Over het eerste middel :
schending van de artikelen 10, 11, 149
van de Grondwet en 6 EVRM,
doordat het bestreden vonnis oordeelt dat
het hoger beroep van de procureur des Konings binnen de verlengde termijn van artikel 205 van het Wetboek van StrafVordering ontvankelijk is en doordat het
bestreden vonnis oordeelt dat de discriminatie op een objectief criterium steunt, met
name dat het openbaar ministerie in het
belang van de gemeenschap de opdrachten van openbare dienst vervult met betrekking tot de opsporing en vervolging van
misdrijven en de toepassing van de strafwet vordert,
terwijl verzoeker had laten gelden dat
een verschillende beroepstermijn voorzien voor partijen in een strafj:Jroces (enerzijds de procureur des Konings en ander(1) Zie Cass., 17 mei 1994,A.R. nr. P.93.1526.N

(A.C., 1994, nr. 244); 18 okt. 1995, A.R. nr.
P.95.0390.F (ibid., 1995, nr. 441), en 20 nov. 1996,
A.R. nr. P.96.11ll.F (ibid., 1996, nr. 444).

(2) Zie Arbitragehof, rolnr. 979, 14 juli 1997,
m.b.t. de prejudiciele vraag betreffende art. 205
Sv.

Nr. 444

zijds de beklaagde) een schending inhoudt
van de artikelen 10 en 11 van de Grandwet en dat er geen redelijke verantwoording kon gevonden worden om procespartijen op een andere wijze te behandelen,
(. .. ) de verschillende behandeling van partijen in een strafj:Jroces voor de rechter niet
verenigbaar is met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet en dat overeenkomstig
het "fair trial-beginseY' van artikel 6 EVRM
geen verschillende beroepstermijnen voor
procespartijen toegelaten zijn:

Overwegende dat het Arbitragehof
in zijn arrest van 14 juli 1997 zegt
voor recht: "Artikel205 van het Wethoek van Strafvordering is niet in
strijd met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in zoverre het bepaalt dat
het openbaar ministerie bij de rechtbank die kennis moet nemen van het
hoger beroep tegen een tegensprekelijk vonnis van de politierechtbank beschikt over een termijn van vijfentwintig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis om zijn beroep
te doen betekenen";
Overwegende dat de bepalingen van
artikel6 E.V.R.M. ertoe strekken aan
de partijen in een geding een eerlijk
proces te waarborgen, meer in het bijzonder in strafzaken, de uitoefening
van het recht van verdediging van onder meer de beklaagde te beschermen en veilig te stellen;
Overwegende dat de omstandigheid dat artikel 205 Wetboek van
Strafvordering aan het openbaar ministerie bij het Hof of de rechtbank die
van het beroep kennis moeten nemen
een langere termijn toekent dan deze
binnen dewelke de beklaagde het
rechtsmiddel van hoger beroep moet
instellen, het recht van verdediging
van deze laatste niet in het gedrang
kan brengen;
Dat immers de beklaagde ten volle
en zonder enige belemmering, in een
tegensprekelijk debat voor de appelrechter, de gegrondheid van het hoger beroep door het openbaar ministerie kan betwisten;
Dat het middel faalt naar recht;
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Over het derde middel :
schending van artikel6 E.V.R.M., deartikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
schending van de rechten van de verdediging en van artikel149 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing verzoeker schuldig acht aan de
niet naleving van art. 12.3.1.a van het Wegverkeersreglement,
terwijl verzoeker niet werd verwittigd dat
hij zich desbetre:ffend diende te verdedigen en er dienaangaande in de inbeschuldiging geen sprake was;
doordat, tweede onderdeel, de bestreden beslissing de onoplettendheid van de
bestuurder als fout in de zin van de art. 418
en 420 weerhoudt en niet vaststelt dat
voormelde fout was omschreven in de tenlastelegging;
terwijl verzoeker in conclusie had voorgehouden dat de fout van de art. 418 en
420 niet omschreven was en het parket
noch de omissie noch de daad van verzoeker omschreef die hem werd ten laste gelegd;
doordat, derde onderdeel, de bestreden
beslissing nergens vaststelt dat de onoplettendheid als daad van verzoeker de strafrechtelijk beteugelbare fout was zoals omschreven door het openbaar ministerie
waarvoor (eiser) zich behoorde te verantwoorden;
terwijl verzoeker had laten gelden dat de
beschuldiging enkel een wettekst herhaalde
zonder de feiten aan te halen waarin juist
de wetsovertreding hestand (art. 6
E.V.R.M.) noch in bijzonderheden aanduidde (art. 6 E.V.R.M.) waarvoor verzoeker terechtstond en de aangevochten beslissing (van de politierechter) hierop geen
antwoord formuleerde; zodat de bestreden beslissing de in het middel aangehaalde artikelen en het algemeen rechtsbeginsel schendt :

Overwegende dat artikel 6.3, a,
E.V.R.M. niet vereist dat de feitelijke
gegevens waarop de vervolging is gegrond in de telastlegging zouden worden geexpliciteerd; dat het volstaat dat
de beklaagde van deze feitelijke gegevens kennis kan nemen teneinde hem
toe te laten zijn recht van verdediging ten valle uit te oefenen;
Overwegende dat de rechters, in
antwoord op eisers conclusie, in dit
verband releveren : "De omschrijving
van het ten laste gelegde feit moet
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voor de beklaagde voldoende duidelijk geweest zijn, want hij heeft er zich
(... ) voor de eerste rechter niet aileen
mondeling, maar ook schriftelijk bij
neergelegde conclusie, uitvoerig op verdedigd, zonder ook maar enigszins aan
te voeren dat zijn rechten van verdediging geschonden zouden geweest zijn
bij gemis aan voldoende gedetailleerde
omschrijving van het hem ten laste gelegde feit. Hij heeft trouwens woordelijk uiteengezet op pagina 2 van die
conclusie dat hij het misdrijf omschreven in de dagvaarding niet gepleegd
heeft (. .. ) en hij heeft tot staving van
zijn verweer daarop verschillende argumenten naar voor gebracht";
Overwegende dat eiser is vervolgd
wegens onopzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen veroorzaakt
door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg, wanbedrijf bepaald en bestraft bij de artikelen 418 en 420
Strafwetboek;
Overwegende dat dit gebrek aan
voorzichtigheid ofvoorzorg iedere foutieve gedraging insluit waardoor de
slagen of verwondingen werden veroorzaakt, het weze zoals te dezen een
overtreding van het Wegverkeersreglement of enige andere fout of nalatigheid; dat deze fout niet afzonderlijk in de telastlegging hoeft te worden
omschreven, nu ze een bestanddeel is
van de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen;
Dat de rechters, na tegensprekelijke debatten tijdens dewelke eiser bij
conclusie aanvoerde onder meer dat hij
de prioriteitsregeling niet heeft miskend, preciseren dat het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg erin bestand het voorschrift van artikel
12.3.1, a, Wegverkeersreglement niet
te hebben in acht genomen en hem
schuldig verklaren aan het wanbedrijf bepaald bij de artikelen 418 en
420 Strafwetboek;
Dat zij, door alleen het gebrek aan
vooruitzicht ofvoorzorg, constitutief
bestanddeel van dit wanbedrijf te preciseren, bestanddeel waaromtrent eiser zich diende te verdedigen en zich
trouwens ook verdedigd heeft, het ten
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laste gelegde feit niet heromschrijven
en hem derhalve niet hoefden ervan te
verwittigen dat hij zich, desgevallend, diende te verdedigen op grand
van artikel 12.3.1, a, Wegverkeersreglement;
Dat de rechters aldus eisers verweer verwerpen, zijn conclusie beantwoorden, hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1997 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaat : mr. J. Van Malleghem, Gent.

Nr. 445
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STRAF- GELDBOETE EN OPDECIEMEN- OPDECIEMEN- FElTEN GEPLEEGD V66R 11 AUGUSTUS 1991 - GELDBOETE VERHOOGD MET
890 OPDECIEMEN.

Niet naar recht verantwoord is het arrest,
waarbij de aan een beklaagde opgelegde
geldboete wordt verhoogd met 890 opdeciemen wegens misdrijven gepleegd v66r
11 augustus 1991, datum van inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1991 (1).
(Art. 1 wet 5 maart 1952, gew. bij wet 20
juli 1991.)
(1) Zie Cass., 12 dec. 1994, A.R. nr. P.94.742.N
(A.C., 1994, nr. 551).

Nr. 445

(ARTEEL T. CARMANS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1650.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1996 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van de artikelen 2 StrafWetboek, en 1, eerste lid, wet 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij artikel 48,
wet 20 juli 1991 :

Overwegende dat ingevolge artikel
48, wet 20 juli 1991, dat in werking is
getreden op 11 augustus 1991, de
strafrechtelijke geldboeten werden verhoogd met 890 opdeciemen;
Overwegende dat de bij deze wet ingevoerde verhoging van de geldboeten niet toepasselijk is op de geldboeten die uitgesproken worden wegens
misdrijven die v66r de inwerkingtreding van de wet werden gepleegd;
Overwegende dat de appelrechters,
nate hebben vastgesteld dat "de feiten gepleegd werden zowel v66r als na
11 augustus 1991" eiser veroordelen
tot onder meer een geldboete van duizend frank verhoogd met 890 opdeciemen;
Overwegende dat onder de feiten
waarvoor eiser was vervolgd alleen de
telastleggingen D.I (gepleegd tussen 30
april1990 en 1 oktober 1991) en de telastleggingen D.III, a en b (gepleegd
tussen 31 juli 1991 en 1 september
1991), desgevallend, indien ze bewezen zouden zijn verklaard, konden gepleegd zijn zowel v66r als na 11 augustus 1991;
Dat eiser evenwel wegens die telastleggingen werd vrijgesproken;
Dat derhalve de appelrechters die de
uitgesproken geldboete verhogen met
890 opdeciemen de in het middel vermelde wetsbepalingen schenden;
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En overwegende, voor het overige,
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, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de tegen eiser uitgesproken geldboete met
890 OJ?deciemen verhoogt; verwerpt de
voorzrening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in 3/4 van de kosten en laat
de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
4 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Advocaat : mr. J. Van Der Straeten, Gent.
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ARREST

(A.R. nr. P.97.0784.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat eiser bij brief gericht aan de Procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie, gedagtekend 4 juni
1997 en ingeschreven op de Algemene
Rol van het Hof op 10 juni 1997, verzoekt om cassatie van voormeld arrest;
Overwegende dat het aldus ingestelde cassatieberoep niet beantwoordt
aan de bij artikel 417 Wetboek van
Strafvordering bepaalde vormvoorschriften, welke substantieel zijn;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1997 - 2e kamer - Voorzitteren verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal.

Nr. 446
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN
VERMELDINGEN- CASSATIEBEROEP BIJ BRIEF
INGESTELD.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat
in strafzaken bij brief is ingesteld (1).
(Art. 417 Sv.)
(1) Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3411 (A. C.,
1989-90, nr. 198), en 29 okt. 1991, A.R. nr. 5993
(ibid., 1991-92, nr. 119).

Nr. 447
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VREEMDELINGEN- VERKLARING VAN
VLUCHTELING- BINNENKOMST, VERBLIJF OF
VESTIGING IN HET RIJK- WEIGERING BIJ MINISTERIELE BESLISSING- DRINGEND BEROEP
- SCHORSING- VOORWERP.

Het bij de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen ingestelde
dringend beroep tegen de beslissing waarbij de minister die de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en
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de verwijdering van vreemdelingen on·
der zijn bevoegdheid heeft, met toepassing van art. 52, de binnenkomst, het verbli;f of de vestiging in het Rijk weigert
aan de vreemdeling die zich vluchteling
verklaart, schorst alleen de aangevochten beslissing van de minister of van
diens gemachtigde alsook de maatregelen tot verwijdering van het grondgebied, die zijn genomen ten opzichte van de
vreemdeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de bestreden beslissing; bedoelde schorsing betreft niet de
dwangmaatregelen die op grand van andere feiten overeenkomstig artt. 7, 27 en
29, tweede lid, Vreemdelingenwet werden bevolen. (Artt. 63/2, § 1, en 63/5
Vreemdelingenwet.)
(MITANTA)
ARREST

Nr. 448

Dat deze schorsing niet de dwangmaatregelen betreft die op grond van
andere feiten overeenkomstig deartikelen 7, 27 en 29, tweede lid, Vreemdelingenwet werden bevolen;
Dat de ontstentenis van een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats met toepassing van artikel 74/6 Vreemdelingenwet en artikel
75, § 3, Vreemdelingenbesluit, de uitvoerbaarheid van deze dwangmaatregelen niet opheft;
Overwegende dat het onderzoek
naar de wel of niet overeenstemming
van de feiten die de grond opleveren
van de verschillende beslissingen, het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien het middel in zoverre niet ontvankelijk is;

(A.R. nr. P.97.1279.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidende kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A ............... .
B. In zoverre het middel aanvoert
dat wegens de schorsende werking van
het door eiser ingestelde dringend beroep, de maatregel van administratieve aanhouding zonder voorwerp
was:
Overwegende dat het bij de
commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatslozen ingestelde dringend beroep en de hieruit voortspruitende schorsing, overeenkomstig
artikel 63/5 Vreemdelingenwet, aileen de aangevochten beslissing van de
minister of van diens gemachtigde betreft alsook de maatregelen tot verwijdering van het grondgebied, aileen wegens de feiten die aanleiding
hebben gegeven tot de bestreden beslissing;

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 Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
4 november 1997 - ze kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. S. Van
Rossem, Antwerpen.

Nr. 448
ze KAMER -

4 november 1997

CAS SATIE - BEVOEGDHEID vAN HET HOFALLERLEI- STRAFZAAK- MISDAAD EN WAN·
BEDRIJF IN DE UITOEFENING VAN HET AMBT
GEPLEEGD -LID VAN EEN HOF VAN BEROEP
- PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP -AANGIFTE AAN DE MINISTER VAN
JUSTITIE- MISDAAD EN WANBEDRIJF IN DE
UITOEFENING VAN HET AMBT GEPLEEGD-

HOF VAN CASSATIE

Nr. 448

LID VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- MAGISTRAAT VAN HET PARKET BIJ DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- OFFICIER
VAN GERECHTELIJKE POLITIE- SAMENHANG.

Het Hofvan Cassatie dat regelmatig heeft
kennisgenomen van de aangifte van misdaden en wanbedrijven die in de uitoefening van hun ambt zouden zijn gepleegd door een lid van het hofvan beroep
en de procureur-generaal bij dat hof, kan
oak kennisnemen van samenhangende
misdaden en wanbedrijven die in de uitoefening van hun ambt zouden zijn gepleegd door een lid van de rechtbank van
eerste aanleg, een magistraat van het parket bij die rechtbank en een officier van
gerechtelijke politie (1). (Artt. 485, 486 en
226 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE MAHIEU)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1237.N)

HE1' HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het
Hofvan Cassatie welke luidt als volgt:
"Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie,
De procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie.
Gelet op het schrijven CAB/1/ab/
160697 van 26 juni 1997 waarbij de
minister van Justitie krachtens artikel 486, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering, het dossier toezendt betreffende een klacht die werd
neergelegd door Albert Mahieu ten
aanzien van magistraten van het
rechtsgebied van het Hofvan Beroep
te Antwerpen;
Overwegende dat Albert Mahieu op
15 april 1996 bij de onderzoeksrechter te Brussel klacht deed tegen onbekenden wegens valsheid in geschriften en gebruik, vereniging van
misdadigers, zegelverbreking, rechtsweigering, yer'duistering en knevelarij door openbare amqtenaren, en zich
burgerlijke partij stelde;
(1) Cass., 20 dec. 1971 (A. C., 1972, nr. 393).
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Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op
29 oktober 1996 een beschikking heeft
gewezen, die zegt dat de burgerlijkepartijstelling niet ontvankelijk is en
dat de onderzoeksrechter ontlast is
van de rechtspleging teneinde het dossier over te maken aan de procureur
des Konings om te dienen als naar
recht;
Overwegende dat Albert Mahieu bij
schrijven van 8 november 1996 meedeelt dat zijn klacht onder meer gericht is tegen de procureur-generaal bij
het Hofvan Beroep te Antwerpen, een
raadsheer in hetzelfde hof, een onderzoeksrechter en een substituutprocureur des Konings te Antwerpen
en een eerstaanwezende commissaris voor gerechtelijke opdrachten;
Overwegende dat de aangegeven feiten misdaden en wanbedrijven betreffen die de voornoemden zouden hebben gepleegd in de uitoefening van
hun ambt, en dat zij samenhangend
zijn, zodat het Hof bevoegd is om over
het geheel uitspraak te doen;
Overwegende dat de aan het Hof
voorgelegde stukken geen aanwijzing
van enige misdaad of enig wanbedrijf
bevatten ten laste van de magistraten en de eerstaanwezende commissaris voor gerechtel:ljke opdrachten, die
in de klacht worden bedoeld;
Gelet op de artikelen 486 en 492 van
het Wetboek van Strafvordering;
Vordert dat het aan het Hof behage
om, rechtdoende in raadkamer, de
aangifte af te wijzen.
Brussel, 25 september 1997.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get). G. Bresseleer~";
Gelet op het door de minister van
Justitie in uitvoering van artikel 486
Wetboek van Strafvordering toegezonden dossier;
Gelet op de in bovenstaande vordering van de procureur-generaal vermelde wetsbepalingen en de artikelen 37 en 41 van de wet van 15 juni
1935;

HOF VAN CASSATIE
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De redenen van deze vordering overnemende, rechtdoende in raadkamer,
wijst de aangifte af.

Nr. 449

roepen vonnis art. 149 Gw. niet zou naleven (1). (Art. 149 Gw.; artt. 195 en 211
Sv.)
(LAROCK T. HARDENNE)

4 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.

(A.R. nr. P.97.0085.F)
5 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Deprez, Brussel.

Nr. 449
2e

KAMER-

5 november 1997

Nr. 450

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- MOTIVERINGSVERPLICRTING- DAGVAARDING- VORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TOEPASSINGSGEBIED.

2° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ART. 149 - MOTIVERINGSVERPLICRTING - DAGVAARDING- VORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TOEPASSINGSGEBIED.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BEROEPEN VONNIS NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED- BESLISSING VAN RET ROF VAN BEROEP NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEEDVOORWAARDEN.

1o en 2° Art. 149 Gw. heeft betrekking op de

motivering van de beslissingen van de
vonnisgerechten van de gerechtelijke orde
en is niet toepasselijk op de dagvaardingen, noch op de vorderingen van het O.M.
(Art. 149 Gw.)
3° Om naar recht met redenen omkleed te
zijn, moet een veroordelende beslissing op
de strafvordering melding maken van de
bestanddelen van het misdrijf.en van de
wettelijke bepalingen waarin zij worden vermeld, ongeacht het feit dat het be-

2e KAMER - 5 november 1997

1o SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- GEBREK AAN VOORZICRTIGREID OF VOORZORG - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECRTER.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN OF VERWONDINGEN- GEBREK AAN
VOORZICRTIGREID OF VOORZORG- OVERTREDINGEN VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT
- GEEN AFZONDERLIJKE STRAFVERVOLGING
-GEVOLG.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECRTEN VAN DE MENS- ART. 6 -ART. 6.1ARTT. 6.1 EN 6.3, A EN B- STRAFZAKEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF
VERWONDINGEN- GEBREK AAN VOORZICRTIGREID OF VOORZORG- OVERTREDINGEN
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT- GEEN
AFZONDERLIJKE STRAFVERVOLGING- GEVOLG.

4o RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERD~G BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECRTEN- ARTT. 14.1 EN 14.3, A EN B

(1) Zie Cass., 27 rnaart 1996, A.R. nr.
P.95.1105.F, en 23 april1996, A.R. nr. P.94.1564.N
(A.C., 1996, nrs. 107 en 121).

Nr. 450
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- STRAFZAKEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORGOVERTREDINGEN VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT- GEEN AFZONDERLIJKE STRAFVERVOLGING- GEVOLG.

1o Wanneer een rechter kennisneemt van

een tenlastelegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, beoordeelt hij, aan de hand van de hem voorgelegde gegevens, welke feiten een gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen
opleveren (1). (Artt. 418 en 420 Sw.)
2°, 3° en 4 o Noch het recht van verdediging, noch de artt. 6.1 en 6.3, a en b,
E. V.R.M. en de artt. 14.1 en 14.3, a en b,
I. V.B.P.R. worden geschonden door het arrest dat, zonder de beklaagde op de hoogte
te brengen, een of meer overtredingen van
het Wegverkeersreglement aanmerkt als
een bestanddeel van het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde waarvan
dat arrest geen enkele veroordeling uitspreekt (2). (Algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging; artt. 6.1 en
6.3, a en b, E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3,
a en b, I.V.B.P.R.; artt. 418 en 420 Sw.)
(VANDEROSE T. DE COSTER E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. P.97.0890.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering,
1. waarbij uitspraak gedaan wordt
over een overtreding van het Wegverkeersreglement:
(1) Cass., 16 okt. 1991, A.R. nr. 8601 (A. C.,
1991-92, nr. 91).
(2) Zie Cass., 15 feb.K 1972 (A. C., 1972, 549);
18 okt. 1995,A.R. nr. P.95.0390.F (ibid., 1995, nr.
441), 20 nov. 1996, A.R. nr. P.96.11ll.F (ibid.,
1996, nr. 444), en 7 okt. 1997, A.R. nr. P.96.628.N,
supra, nr. 391.
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Overwegende dat het bestreden arrest de verjaring van de voornoemde
rechtsvordering vaststelt;
Dat de voorziening, bij gemis aan
belang, niet ontvankkelijk is;
2. waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens overtreding van de artikelen
418 en 420 van het Strafwetboek:
Overwegende dat het arrest vermeldt, enerzijds, dat de beklaagde toegeeft ten tijde van de feiten gereden te
hebben "met een snelheid van ongeveer 90 tot 100 kilometer per uur, d.i.
een snelheid die 20 tot 30 kilometer
per uur hager ligt dan de toegelaten
maximumsnelheid", anderzijds, dat
''beklaagde, nu hij bij het verlaten van
een bebouwde kom met een dergelijke overdreven snelheid gereden heeft
op een smalle weg met aan weerskanten gelijkgrondse begaanbare hermen, die voetgangers konden volgen,
zich aan een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg schuldig heeft gemaakt", en, tenslotte, "dater een oorzakelijk verband bestaat tussen de
onvoorzichtige snelheid van [eiser] en
het ongeval";
Overwegende dat het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt dat eiser met een niet reglementaire snelheid reed, gelet op een verbodsteken
waarvan het arrest het bestaan bevestigt op grand van de door eiser zelf
overgelegde stukken, ten overvloede
gronden aangeeft, nu het tevens oordeelt dat de ten laste gelegde snelheid oak gelet op de plaatsgesteldheid niet reglementair was;
Overwegende dat het middel, in zoverre het die ten overvloede gegeven
overweging van het hof van beroep bekritiseert, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Overwegende dat, voor het overige,
de rechter die kennisneemt van een
tenlastelegging van onopzettelijke slagen of verwondingen, de feiten die het
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren, beoordeelt op
grand van de hem voorgelegde gegevens;
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Nr. 451
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Dat het arrest, nu het, zonder beklaagde op de hoogte te brengen, een
of meer overtredingen van het Wegverkeersreglement aanmerkt als een
bestanddeel van het misdrijf onopzettelijke slagen of verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde waarvan
de bestreden beslissing geen enkele
veroordeling uitspreekt, noch het algemene rechtsbeginsel miskent noch
de wetsbepalingen die in het middel
zijn aangegeven schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorziening van eiser, in zoverre zij gericht is tegen de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiser in
de kosten.
5 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Codt- Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.

FONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING STOFFELIJKE SCHADE- VOERTUIG WAARVAN
DE IDENTITEIT NIET WERD VASTGESTELD.

De verplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om de door een
motorrijtuig veroorzaakte schade te vergoeden geldt niet, wat de stoffelijke schade
betreft, wanneer het ongeval werd veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld (1).
(Art. 80, § 1, 1", wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. VLEMINCKX E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1014.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 april 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
verweerders Jeanne Vleminckx, Ferid Sabak en de stad Brussel tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser, vrijwillig tussenkomende partij, zijn voorziening aan
voornoemde verweerders heeft doen
betekenen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door
de verweerster B.V.B.A. Multi-Build
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :

Nr. 451

Wat het tweede onderdeel betreft :
2e KAMER - 5 november 1997

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGGEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG-

(1) Cass., 2 mei 1989, A.R. nr. 2308 (A.C., 198889, nr. 497); zie Cass., 16 maart 1993, A.R. nr.
6023 (ibid.;1993, nr. 147), en 2 jan. 1996, A.R. nr.
P.94.1296.N (ibid., 1996, nr. 1).

Nr. 452
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Overwegende dat luidens artikel 80,
§ 1, 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 wanneer
de identiteit van het motorrijtuig dat
het ongeval heeft veroorzaakt, niet is
vastgesteld;
Dat, in voornoemd geval, de vergoeding die van het Fonds kan worden
verkregen, niet kan worden uitgebreid tot de sto:ffelijke schade die door
voornoemd voertuig is veroorzaakt;
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt, enerzijds, dat "de
stelling dat een onbekend gebleven bestuurder voor het ongeval aansprakelijk is, (. .. ) niet ongeloofwaardig is" en,
anderzijds, dat de schade die verweerster ten gevolge van dat ongeval geleden heeft, geen betrekking
heeft op enige lichamelijke schade;
Overwegende dat aldus de appelrechters, die voornoemd artikel 80, §
1, 2° tot 5°, niet hebben toegepast, de
beslissing waarbij eiser tot schadeloosstelling van verweerster is veroordeeld, niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het middel, die
niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden vonnis, in
zoverre het uitspraak doet over de
door de verweerster B.V.B.A. MultiBuild tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering; 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 de verweerster
B.V.B.A. Multi-Build in het overige
vierde; verwijst de aldus beperkte zaak
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naar de Correctionele Rechtbank te
Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
5 november 1997 - 2e kamer - Voor·
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui·
dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Butzler.

Nr. 452

2e KAMER- 5 november 1997
1o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN -ALGEMEEN- VORDERING VAN
DE BURGERLIJKE PARTlJ- MEMORlE ZONDER TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATlE- ONTVANKELlJKHEID.

2o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN- ALLERLEl - ONDERZOEKSRECHTERS VAN EEN VERSCHlLLEND RECHTS·
GEBIED - ONDERZOEK NAAR DEZELFDE FElTEN GESCHlL VAN RECHTSMACHT GEVOLGEN.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN - ALLERLEl - ONDERZOEKSRECHTERS VAN EEN VERSCHILLEND RECHTSGEBlED- ZELFDE FElTEN- BURGERLIJKEPARTlJSTELLING - NlET VERANTWOORDE
ONTTREKKING VAN DE ZAAKAAN DE RECHTER DIE RET EERST VAN DIE ZAAK HEEFT
KENNlSGENOMEN- GEVOLGEN.

1o Het verzoek tot regeling van rechtsge·

bied dat uitgaat van een burgerlijke par·
tij in een strafrechtelijke procedure, is ont·
vankelijk wanneer het is ingesteld bij een
memorie ingediend zonder tussenkomst
van een advocaat bij het Hof van Cassatie. (lmpliciet.) (1) (Artt. 425, 527bis en
528bis Sv.; art. 4 78 Ger.W.)
(1) Zie artt. 23 en 26 wet 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor
het Hofvan Cassatie, waarbij art. 478, eerste lid,
Ger.W., en art. 425 Sv. gewijzigd worden. Die hervorming beoogt het instellen van een procedure
voor het Hofvan Cassatie door de burgerlijke par·
tij (Hand., Kamer, volt. zitting, 19 maart 1997, p.
5175 en 5176) en kadert volledig in de tijdsgeest, nu het slachtoffer gemakkelijker toegang
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2° Wanneer twee onderzoeksrechters van een
verschillend rechtsgebied kennisnemen
van het onderzoek naar dezelfde feiten,
ontstaat een geschil van rechtsmacht dat
de rechtsgang belemmert en aanleiding
geeft tot een regeling van rechtsgebied (2).
(Art. 526 Sv.)
3° Wanneer twee onderzoeksrechters van een

verschillend rechtsgebied kennisnemen
van het onderzoek naar dezelfde feiten, en
de tweede daarvan kennisgenomen heeft
ten gevolge van een burgerlijkepartijstelling, en de omstandigheden die
voornoemde burgerlijke partij ertoe aangezet hebben om zich burgerlijke partij te
stellen, niet verantwoorden dat de zaak
onttrokken wordt aan de onderzoeksrechter die als eerste van die zaak kennisgenomen heeft, beveelt het Hof, beslissende tot regeling van rechtsgebied, dat
het onderzoek door die rechter zal worden voortgezet en onttrekt het de rechtspleging aan de andere rechter (3). (Art.
526 Sv.)
(BOSMANS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1254.F)

HET HOF;- Gelet op de memorie tot
regeling van rechtsgebied, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan onderhavig arrest is gehecht, en die op 3 oktober 1997 door meester Andre Jadoul, advocaat bij de balie te Brussel, in naam van
Joanna Bosmans, burgerlijke partij, op de
griffie van het Hof is neergelegd;
Overwegende dat uit de uiteenzetting
van de feiten blijkt dat, enerzijds, het onderzoek dat na de verdwijning op 6 oktober 1988 van de zoon van eiseres, aan de
rechter Bulthe te Brussel is toevertrouwd,
nog steeds loopt, en, anderzijds, de onderzoeksrechter Gerard, te Neufchateau,
moet krijgen tot het gerecht (Gedr. St., Senaat,
1996-1997, nr. 1-52/8, p. 5). V66r de inwerkingtreding van die wet was een dergelijke vordering niet ontvankelijk: Cass., 9 mei 1995, A.R. nr.
P.95.0335.N (A. C., 1995, nr. 229).
(2) Zie Cass., 29 maart 1994, A.R. nr.
P.93.0024.N (A.C., 1994, nr. 154) en noot 2.
(3) Vgl. Cass., 1juni 1994,A.R. nr. P.94.0746.F
(A.C., 1994, nr. 275).

Nr. 453

ten gevolge van de burgerlijke-partijstelling van eiseres, waarvan akte is genomen op 23 september 1997, kennis heeft
genomen van het onderzoek naar dezelfde
feiten;
Overwegende dat aldus een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert;
Dat er grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat de omstandigheden
die verzoekster ertoe hebben aangezet om
zich bij de onderzoeksrechter te Neufchateau burgerlijke partij te stellen, geen
grond opleveren tot onttrekking van de
zaak aan de onderzoeksrechter Bulthe, die
als eerste van de zaak heeft kennis genomen;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, onttrekt de zaak
aan de onderzoeksrechter te Neufchateau, bij wie ze aanhangig gemaakt is door
de burgerlijke-partijstelling van verzoekster waarvan akte is genomen op 23 september 1997; beveelt dat het onderzoek
zal worden voortgezet door de onderzoeksrechter Bulthe, die reeds belast was met
het onderzoek naar de verdwijning van
Conrad Bosmans met notitienummer
30.13.658/88 van het parket te Brussel.
5 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaten: mr. Jadoul, Brussel.

Nr. 453

2e

KAMER -

5 november 1997

1o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- EERSTE BESLISSING- OPDRACHT- CONTROLE.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- EERSTE BESLISSING- WETTIGHEID
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VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - ONJUISTE MOTIVERING- VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING - ONDERZOEKSGERECHTEN- OPDRACHT- CONTROLE.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.2VERMOEDEN VAN ONSCHULD- VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING- EERSTE BESLISSING- WETTIGHEID VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING- ONDERZOEKSGERECHTENOPDRACHT- CONTROLE.

4o RECHTEN VAN DE MENS-

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- EERSTE BESLISSINGWETTIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT- CONTROLE.

1", 2°, 3° en 4° De onderzoeksgerechten die

de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn bevoegd om de
redenen ervan te verbeteren, hetzij door
een onjuiste reden door eenjuiste te vervangen, hetzij door de mogelijke fouten in
dat bevel te verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld miskend heeft, nu die miskenning geen onherstelbaar gebrek is (1).
(Artt. 16, § 5, en 26 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 6.2 E.V.R.M.; art. 14.2
I.V.B.P.R.)
(BASTANI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1344.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de middelen samen :
het eerste : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel (van) het vermoeden
van onschuld, alsook schending van artikel16, § 1, tweede lid, van de wet van 20
juli 1990 betreffende de _voorlopige hechtenis,
(1) Zie concl. O.M., in Bull. en Pas., 1997, I, nr.
453.
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doordat het litigieuze arrest oordeelt dat
een niet passende woordkeuze niet kan leiden tot de vernietiging van het aanhoudingsbevel,
terwijl het bestreden arrest bevestigt dat
de bewoordingen van het aanhoudingsbevel ongelukkig gekozen zijn, enerzijds, en
dat het de onderzoeksrechters en de
onderzoeksgerechten verboden is om zich
over de schuld van de verdachte uit te spreken, anderzijds; zowel uit de beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel van 8 oktober
1997 als uit het aan uw beoordeling onderworpen arrest blijkt dat de motivering van het door de onderzoeksrechter Van
Aelst op 3 oktober 1997 uitgevaardigde
aanhoudingsbevel niet passend is, nu zij
precies op de ontkenningen van verdachte
aileen antwoordt door hem schuldig te verklaren; het aanhoudingsbevel immers preciseert : "Overwegende immers dat de betrokkene, samen met twee andere
medeplichtigen, heeft deelgenomen aan een
diefstal met geweld bij nacht in een inrichting waarviln de exploitante met een
baseballbat en de kolf van een handwapen is geslagen; dat zij zelf en haar vier
hostessen bij deze gelegenheid zijn beroofd van hun juwelen en dat een koffer
met geld is opengebroken; Overwegende dat
het gedrag van de betrokkene gevaar oplevert voor de maatschappij; dat zijn gedrag getuigt van een volslagen gebrek aan
eerbied voor de elementaire regels van onze
maatschappij en dat hij een gevaar vormt
voor de orde en de openbare veiligheid ... ";
de vermelding in het litigieuze arrest dat
eiser zijn recht van verdediging eerst voor
de raadkamer en vervolgens voor de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig heeft kunnen uitoefenen, niet voldoende
is om de schending van de litigieuze motivering van het aanhoudingsbevel ongedaan te maken, nu de miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel (van) het verm~e
den van onschuld een absoluut gebrek 1s;
bovendien de litigieuze motivering die eenzijdig door de onderzoeksrechter is ontwikkeld, op het ogenblik van de ui~vaardi
ging van het bevel een verklanng van
schuld inhoudt, die door de verdachte in die
welbepaalde fase van de procedure niet kan
worden weerlegd; nu het onderzoeksgerecht
derhalve bevoegd is om de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel na te gaan,
voornoemde schending alleen kan leiden tot
de vernietiging van de titel van de hechtenis, wat de onmiddellijke invrijheidsstelling van de verdachte tot gevolg heeft; het
litigieuze arrest overigens niet preciseert
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dat het gebruik van de tegenwoordige tijd
in plaats van de voorwaardelijke wijs, in
voorkomend geval, zelfs impliciet, te wijten is aan een verschrijving die, met toepassing van artikel 21, § 4, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, had
kunnen worden rechtgezet; het recht om de
motivering van een aanhoudingsbevel te
verbeteren, te wijzigen of aan te vullen, inzonderheid met betrekking tot de vermelding van een wetsbepaling die het feit strafbaar stelt of van feitelijke omstandigheden
van de zaak, in dit geval onverenigbaar is
met het algemeen rechtsbeginsel (van) het
vermoeden van onschuld, dat een grotere
waarde heeft en bijgevolg voorrang moet
krijgen; een miskenning van het vermoeden van onschuld moet worden bestraft,
aangezien die miskenning rechtstreeks
heeft geleid tot de vrijheidsbeneming van
eiser; de enige sanctie voor de miskenning van voornoemd beginsel bijgevolg de
vernietiging is van de titel van de vrijheidsbeneming, in casu het aanhoudingsbevel;
het tweede: schending van artikel21, §
4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis en miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel (van) het vermoeden van onschuld; een wetsbepaling
niet kan worden toegepast ten koste van en
met miskenning van een algemeen rechtsbeginsel, dat bij voorrang en rechtstreeks
moet worden toegepast; het algemeen
rechtsbeginsel (van) het vermoeden van onschuld immers voorrang heeft hoven de toepassing van een interne rechtsregel; te dezen, de motivering van het litigieuze arrest
waarin verwezen wordt naar artikel 21, §
4, van de wet betreffende de voorlopige
hechtenis zogezegd met het oog op de verbetering van de motivering van het aanhoudingsbevel niet terzake dienend is; er
overigens van een verbetering van een motivering geen sprake kan zijn, als eenstemmig, impliciet is gezegd dat zij niet voortvloeide uit een verschrijving; er evenmin
sprake kan zijn van aanvulling van de
leemten in de motivering van het aanhoudingsbevel, nu de onderzoeksrechter juist
geen melding heeft gemaakt van enige aanwijzing van schuld, maar zich ertoe heeft
beperkt die schuld te bevestigen; er, tenslotte, gelet op het absoluut karakter van
de litigieuze schending, geen sprake kan
zijn van een verbetering :

hetzij door een onjuiste reden door een
juiste te vervangen, hetzij door de mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren; dat de miskenning van het vermoeden van onschuld door de
onderzoeksrechter geen onherstelbaar gebrek is;
Overwegende dat de appelrechters,
zonder zich nog uit te spreken over de
schuld van eiser, hebben gewezen op
"de ongelukkig gekozen bewoordingen van het aanhoudingsbevel", nu ze
preciseren "dat zowel de onderzoeksrechter als de onderzoeksgerechten,
die uitspraak doen inzake voorlopige
hechtenis, zich bij de uitspraak over de
feiten die aan de inverdenkingstelling ten grondslag liggen, dienen te beperken tot de vaststelling van het bestaan van aanwijzingen van schuld ten
laste van verdachte en noch de opdracht noch de bevoegdheid hebben
om zich over zijn eventuele schuld uit
te spreken";
Overwegende dat de appelrechters
aldus hun beslissing overeenkomstig
artikel 16, § 5, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis met redenen omkleden, zonder
het vermoeden van onschuld van eiser te miskennen en zonder de artikelen 21, § 4, en 26 van de voornoemde wet te schenden;
Dat zij hun beslissing naar recht
verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat de onderzoeksgerechten, wanneer ze, zoals te dezen, de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, bevoegd
zijn de redenen ervan te verbeteren,

5 november 1997- 2• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Roggen, Brussel.

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

6 november 1997

KOOP-

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING TEGENWERPELIJKHEID AAN DE
SCHULDENAAR- ERKENNING DOOR DE GECEDEERDE SCHULDENAAR- GEVOLGEN.

De impliciete maar zekere erkenning door de
gecedeerde schuldenaar ontneemt hem het
recht om zich op de niet-naleving van de
formaliteiten van art. 1690 B. W: te beroepen (1).
(WELLECOMME, TACKOEN T. DEPREZ, DERYCKE)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0349.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 juni 1995 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge;

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schendingvan artikelen 1147, 1148, 1168,
1181, 1319, 1320, 1322, 1689, 1690 (oud),
1709, van het Burgerlijk Wetboek, v66r de
wijziging bij de wet van 6 juli 1994, 13, 15,
eerste lid, 16, I, 3°, van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
met het oog op de bescherming van het
handelsfonds, vormend afdeling Ilbis, van
hoofdstuk II, van titel VIII, van hoek III,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging de door eisers ingestelde vordering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart en voor recht zegt dat
aan de lopende huurovereenkomst tussen eisers en verweerders sub no 1, gesloten op 15 december 1984 betreffende het
gehuurde goed gelegen te 8420 Wenduine,
Zeedijk 26, en bestaande uit een tea-room
gelegen op het gelijkvloers, de kelderingen, het terras, twee kamers op de vierde
verdieping en drie kamers op de vijfde verdieping en een appartement op de eerste
verdieping, een einde is gekomen op 31 december 1993, eisers veroordeelt het goed te
verlaten op last van uitdrijving, en eisers
(1) Zie Cass., 30 april1976 (A.C., 1976, 977).
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veroordeelt tot betaling aan verweerders
sub no 1 van een bezettingsvergoeding van
1.500 fr. per dag te rekenen vanaf 1 januari 1994 tot de dag der definitieve terbeschikkingstelling, met gemeenverklaring
van het vonnis aan verweerders sub no 2,
op volgende gronden : Cruciale betwisting terzake betreft de rechtsgeldigheid van
de aanvraag tot huurhernieuwing in datum van 8 juli 1992 door eisers aan verweerders sub no 1 gericht. Zoals reeds gesteld richtten eisers hun aanvraag tot
huurhernieuwing enkel aan verweerders
sub no 1, en niet aan verweerders sub no 2,
zijnde de kopers van het gehuurde pand ...
In de rechtsleer en de rechtspraak wordt algemeen gesteld dat wanneer de huurder op
de hoogte is van de verkoop hij de aanvraag tot huurhernieuwing dient te richten aan de nieuwe eigenaar, zijnde de enige
persoon die in werkelijkheid in staat is een
huurhernieuwing toe te staan. Indien evenwei de verkoper zich een genotsrecht heeft
voorbehouden en zulks ter kennis van de
huurder is gebracht dient de aanvraag gericht te worden aan de verkoper. Indien op
het ogenblik van de aanvraag tot huurhernieuwing het pand is verkocht buiten
medeweten van de huurder, kan deze
rechtsgeldig de aanvraag richten aan de
verkoper, doch in dit geval zal niet deze
laatste de aanvraag dienen te beantwoorden doch zal hij de huurder dienen in te
lichten van de verkoop en de aanvraag
overmaken aan de koper aan wie het vrij
staat deze hernieuwing al dan niet toe te
staan. Wordt de aanvraag door de koper op
gemotiveerde basis geweigerd dan zal de
huurder zich niet kunnen beroepen op een
afwezigheid van overschrijving van de verkoop, waarvan hij inmiddels in kennis werd
gesteld. Hoe dan ook zijn het de kopers die
de aanvraag tot huurhernieuwing dienen te
beantwoorden, ook wanneer de verkoop
slechts aan de huurder tegenstelbaar wordt
nadat hij de aanvraag had ingediend, aangezien de kopers persoonlijke motieven
kunnen Iaten gelden om de huurhernieuwing te weigeren, motieven welke
niet steeds ook door de verkopers kunnen
aangewend worden. In casu staan we voor
de situatie waarbij eisers als huurder op
het ogenblik van het betekenen van hun
aanvraag tot huurhernieuwing zeer goed op
de hoogte waren en van het feit zelf van de
verkoop en van de inhoud van de onderhandse verkoopsovereenkomst. Zulks blijkt
zeer duidelijk uit de inhoud van de dagvaardingen in kart geding dd. 20.12.1991 en
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ten grande dd. 25.2.1992 telkenmale van eisers waarin deze zelfs de nietigverklaring der beide overeenkomsten vorderden. Bij schrijven van 9.1.1992 werd hen
ten andere de volledige verkoopscompromis
m.b.t. het door hen gehuurde goed overgemaakt door de raadsman van verweerders sub no 2. Weliswaar staat vermeld onder punt 1 van de verkoopsvoorwaarden
dat de koper van het gekochte goed zal genieten in valle eigendom en genot "te rekenen van het verlijden van de notariele
akte". Dit betekent bijgevolg dater een
eigendomsvoorbehoud bestaat tot aan het
verlijden van de notariele akte, die, niettegenstaande het tussengekomen vonnis
van 7.2.1994 en niettegenstaande de clausule uit de compromis dat de notariele akte
moet worden verleden op het eerste verzoek van de koper binnen de vier maanden na verloop der opschortende voorwaarde, op heden nog steeds niet verleden
werd. lngevolge het niet-verlijden van deze
akte bestaat het eigendomsvoorbehoud aldus nog steeds. Dit betekent bijgevolg dat
de huurhernieuwingsaanvraag wel rechtsgeldig aan verweerders sub no 1 kon worden betekend doch dat, gelet op het feit van
de verkoop zelf, het aan de kopers toekwam deze aanvraag te beantwoorden hierbij gebruik makende van persoonlijke
weigeringsmotieven zoals in casu afbraak
en wederopbouw,
motieven die
begrijpelijkerwijze niet door de verkopers
mede konden gehanteerd worden op gevaar af hun eigen goed te moe ten afbreken en opnieuw op te bouwen. Verweerders sub n ° 1 zouden zich trouwens in een
volkomen onmogelijke situatie bevinden
wanneer zij ertoe zouden gehouden zijn hun
eigen weigeringsreden (persoonlijk gebruik) uit te voeren nu deze kompleet onverenigbaar is met de geplande verkoop en
de doelstellingen van de kopers. Dit zou
m.a.w. betekenen dat verweerders sub no 1
tot het onmogelijke zouden gehouden zijn,
hetgeen in ons juridisch rechtsbestel uiteraard niet kan noch vermag. Dat dit alles ook de bedoeling was van de bij de koop
betrokken partijen blijkt genoegzaam uit de
inlassing van hager geciteerde bijzondere
voorwaarde in de compromis m.b.t. de houding van de verkopers in te nemen bij een
vraag tot huurhernieuwing vanwege de zittende huurders. Aangezien deze laatsten
nog voor de huurhernieuwing in kennis waren van de inhoud van deze verkoopscompromis waren zij bijgevolg tevens op de
hoogte van de bijzondere voorwaarde en
diende het hen aldus niet te verwonderen dat hun aanvraag in eerste instantie
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door de kopers werd beantwoord ... Rest
thans nog de vraag in hoeverre de
weigeringsreden door verweerders sub no 2
opgegeven, kan worden aangenomen.
Welnu, terzake client de rechtbank vast te
stellen dat tegen de ernst van de opgegeven reden van afbraak en wederopbouw
(art. 16, I, 3°) door eisers geen enkele grief
wordt aangebracht, zodat deze weigeringsreden als voldoende ernstig kan worden beschouwd. Gelet op hetgeen voorafgaat
dringt zich bijgevolg het besluit op dat de
handelshuurovereenkomst tussen partij en een einde heeft genomen op 31 december 1993 zodat eisers het pand vanaf 1
januari 1994 bezetten zonder enig recht
noch titel,
terwijl, eerste onderdeel, de onderhandse
overeenkomst dd. 24 november 1991, waarbij verweerders sub no 1 het door eisers gehuurde pand aan verweerders sub no 2 verkochten en de huurrechten met bijkomende
clausule aangaande de positie van verweerders bij een eventuele aanvraag tot huurhernieuwing overdroegen, aan eisers niet
is betekend geworden en eisers evenmin
deze overdracht van verweerders sub no 1
op verweerders sub n ° 2 met bijkomende
clausule in een authentieke akte aanvaard
hebben; dat dientengevolge deze overdracht
aan eisers niet tegenstelbaar was en eisers gerechtigd waren de huurhernieuwing
met brief van 8 juli 1992 aan verweerders
sub no 1 te vragen en de brief van 18 september 1992, waarbij verweerders sub no 2,
optredend als nieuwe eigenaar, de door eisers gevraagde huurhernieuwing weigerden om het goed af te breken en herop te
bouwen, hen evenmin tegenstelbaar is; dat
het feit dat de overdracht door verweerders sub no 1 aan eisers bij brief van 9 januari 1992 ter kennis was gebracht aan de
niet-tegenstelbaarheid van deze overdracht
geen afbreuk doet, daar enerzijds de bij artikel 1690 voorziene formaliteiten daardoor niet vervuld zijn en anderzijds eisers zich nooit als schuldenaar van
verweerders sub no 2 erkend hebben noch
zich zo gedragen hebben en het bestreden vonnis vaststelt dat eisers niet te goeder trouw zouden gehandeld hebben (scherrding van art. 1689, 1690 BW); dat het feit
dat door deze niet-tegenstelbaarheid verweerders in een onmogelijke situatie zouden geraken en verweerders sub no 1 de
door verweerders sub n ° 2 ingeroepen
weigeringsreden zelf niet zouden kunnen
aanvoeren aan deze niet-tegenstelbaarheid
geen afbreuk doet; dat immers het niet vervullen van de bij artikel 1690 BW voorziene formaliteiten geen overmacht in
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hoofde van verweerders uitmaakt
(schending van art. 1147, 1148, 1690 B.W.)
en het ingeroepen motiefvan weigering der
huurhernieuwing op grond van afbraak en
wederopbouw van het pand een persoonlijk karakter heeft (schending van art. 16,
I, 3°, van de wet van 30 april1951);
tweede onderdeel, verweerders sub no 2,
toen zij de door eisers gevraagde huurhernieuwing weigerden met hun brief van
8 juli 1992, gegrond op hun wil het goed af
te breken en weder op te bouwen, niet in
het genot waren van het bezit noch van de
volle eigendom van het verkochte pand; dat
immers de verplichtingen van overdracht
van genot en volle eigendom door verweerders door sub n ° 1 aan verweerders sub n °
2 geschorst waren ingevolge de nietvervulling van de schorsende voorwaarde
waaraan deze overdracht onderworpen was,
nl. het verlijden van de notariele akte
(schending van art. 1168, 1181, BW); dat
het gebrek aan effectief genot en eigendom van het pand in hoofde van verweerders sub no 2 tot gevolg heeft dat zij de door
eisers gevraagde huurhernieuwing niet
wettelijk op grond van afbraak van het
pand met wederopbouw kunnen inroepen; dat immers dit motief persoonlijk door
verweerders sub no 2 dient uitgevoerd te
worden zodat "pendente conditione" het aan
verweerders sub n ° 2 overgemaakt bezit en
eigendom niet toelaten dit motiefvan weigering in te roepen (schending van art.
1168, 1181, 1709, BW, 13, 15, eerste lid, 16,
I, 3°, van de wet van 30 april1951); dat de
gebeurlijke onmogelijkheid waarin verweerders sub n ° 2 zich zouden bevinden om
de door eisers aan verweerders sub no 1 gevraagde huurhernieuwirig te weigeren, op
grond van artikel16, I, 3° van de handelshuurovereenkomstenwet, daarbij geen overmacht in hoofde van verweerders sub no 2
uitmaakt; dat immers het niet-verlijden van
de notariele akte afhangt van de wil van
verweerders en derhalve geen overmacht
uitmaakt, die zou toelaten afbreuk te doen
aan het persoonlijk karakter van het
weigeringsmotief gesteund op afbraak en
wederopbouw van het goed (schending van
art. 1147, 1148, 1168, BW, 16, I, 3°, van de
wet van 30 april 1951);
derde onderdeel, het bestreden vonnis ten
onrechte vaststelt dat door eisers geen enkele griefwordt aangebracht tegen de ernst
van de door verweerders sub n ° 2 opgegeven reden van afbraak en wederopbouw, zodat deze weigeringsreden als voldoende
ernstig kan worden beschouwd; dat immers in hun akte van hoger beroep (blz. 8,
sub no 3, lid 2) eisers uitdrukkelijk inrie-
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pen dat de antwoorden niet oprecht waren en dat verweerders sub no 2 "slechts de
afbraak op het oog" hadden; dat eisers alzo
impliciet maar zeker staande hielden dat
verweerders sub no 2 geenszins de wederopbouw beoogden, zodat zij wel een grief
aanbrachten tegen de ernst van de door
eisers sub n ° 2 ingeroepen weigeringsreden en het bestreden vonnis, door anders te oordelen, de bewijskracht van de
akte van hoger beroep van eisers miskend
heeft (schending van art. 1319, 1320, 1322
BW),
zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de :impliciete maar
zekere erkenning door de gecedeerde
schuldenaar hem het recht ontneemt
om zich op de niet-naleving van de formaliteiten van artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek te beroepen;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de huurders "zeer goed
op de hoogte waren en van het feit zelf
van de verkoop en van de inhoud van
de onderhandse verkoopovereenkomst"
en dat zij zelfs in kort geding en ten
gronde de nietigverklaring van de
verkoopovereenkomsten hebben gevorderd en tenslotte dat bij schrijven
van 9 januari 1992 de volledige onderhandse verkoopovereenkomst met
betrekking tot het door hen gehuurde
goed werd overgemaakt door de raadsman van de verweerders sub 2; dat het
bestreden vonnis hieruit afleidt dat de
huurders niet verwonderd konden zijn
dat hun aanvraag in eerste instantie
door de kopers werd beantwoord;
Dat zij aldus beslissen dat de huurders het feit van de overdracht hadden erkend;
Dat het onderdeel dat steunt op de
onderstelling dat de eisers nooit de
overdracht hebben erkend, niet kan
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing niet enkellaat steunen op de
reden dat onder punt 1 van de
verkoopsvoorwaarden is bedongen dat
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de koper zal genieten in volle eigendom en genot te rekenen van het verlijden van de notariele akte, maar ook
op de reden dat in de verkoopovereenkomst een bijzonder beding
voorkomt met betrekking "tot de houding door de verkopers in te nemen bij
een vraag tot huurhernieuwing vanwege de zittende huurders";
Overwegende dat het onderdeel dat
enkel uitgaat van het eerstgenoemde
deel van het beding, berust op een
onvolledige lezing van het bestreden
vonnis, mitsdien feitelijke grondslag
mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers in hun
akte van hoger beroep aanvoerden dat
de verweerders sub 2 slechts de afbraak op het oog hadden, dat zij dit
niet als een zelfstandige grief aanvoerden maar enkel hieruit afleidden dat de verweerders sub 1 niet hebben gereageerd binnen de wettelijke
termijn;
Dat de appelrechters die oordelen
dat door de eisers geen enkele grief
wordt aangevoerd tegen de ernst van
de door de verweerders sub 2 opgegeven redenen, van de akte van hoger
beroep een uitlegging geven die met de
bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
6 november 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Verbist.
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OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACIIT
(NIET-UITVOERING) VOORBARIGE NIETUITVOERING- ONTBINDING LASTENS WEDERPARTIJ- WETTELIJKHEID.

Uit de exceptie van niet-uitvoering, die in
wederkerige contracten van rechtswege
geldt en aan iedere partij de mogelijkheid biedt om de uitvoering van haar verbintenis op te schorten en de nakomende
verbintenis uit te stellen zolang de wederpartij de hare niet uitvoert, volgt niet
dat de rechter, wanneer hij oordeelt dat
een partij voorbarig haar verbintenis opschort, de overeenkomst niet mag ontbinden ten laste van de wederpartij op grand
van zijn appreciatie van de ernst van de
respectieve tekortkomingen van de beide
partijen (Art. 1184 B.W.)
(DE MEULENEIRE T. OCET)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0110.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 oktober 1995 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1184, 1709,

1719, 1741 van het Burgerlijk Wetboek,
807, 1042, 1138, 2" van het Gerechtelijk
Wetboek en 149 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994, evenals
van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd
het beschikkingsbeginsel, dat de rechter
verbiedt ambtshalve door partijen uitgesloten betwistingen op te werpen,
doordat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, bij vonnis van 27 oktober
1995, rechtdoende op het hager beroep van
verweerder, de bestreden beslissing vernietigt en, opnieuw rechtdoende, de
huurovereenkomst tussen partijen betreffende het huurgoed lastens eisers anthonden verklaart, eisers solidair veroordeelt om
aan verweerder ten titel van provisionele
schadevergoeding de sam van 200.000,frank, te vermeerderen met de gerechtelijke intrest vanaf 2 december 1994, te
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betalen en een deskundigenonderzoek beveelt teneinde de door verweerder uitgevoerde werken te beschrijven en de kostprijs ervan te ramen, op volgende gronden :
"5.4 Voorafgaand aan het schrijven dd.
25.08.1994 van de raadsman van (verweerder) aan de raadsman van (eisers), werd
(verweerder) door de raadsman van (eisers) bij aangetekend schrijven dd.
16.8.1994 in gebreke gesteld omwille van de
zogenaamd ingrijpende verbouwings- en
aanpassingswerken waarmee (eisers) meenden niet te kunnen akkoord gaan. De inhoud van dit schrijven is ontegensprekelijk dubbelzinnig. Enerzijds wordt in dit
schrijven gesteld : "Dergelijke werkwijze is
voor mijn clienten onaanvaardbaar en
maakt voor hen iedere verdere contractuele samenwerking onmogelijk". Anderzijds wordt dan gesteld : "Bij huidig schrijven maan ik U dan ook aan het goed in zijn
oorspronkelijke toestand te herstellen en de
aangerichte schade te herstellen. Bij gebreke hieraan te voldoen binnen de tien dagen vanaf heden, heb ik opdracht u in
rechte te dagvaarden in ontbinding van de
huurovereenkomst en in betaling van de
aangebrachte schade". Het lijdt geen twijfel dat dit schrijven van de raadsman van
(eisers), volgend op de algemene vergadering dd. 30.07.1994, was ingegeven door de
druk door de medeeigenaars terloops deze
vergadering op (eisers) uitgeoefend. Het
verslag van de algemene vergadering dd.
30.07.1994 vermeldt trouwens: "De Meuleneire ... voegt er nadien, enigszins gekalmeerd, aan toe dat hij er zich wel van bewust is dat een grote meerderheid tegen de
geplande inrichting van een restaurant is.
Hij verklaart ook niet verder meer te zul- .
len aandringen, met zijn huurder te onderhandelen in die zin en dan een antwoord geven aan de voorzitter; In plaats
van de onderhandelingen waarvan sprake,
volgt het aangetekend schrijven dd.
16.08.1994 aan (verweerder). De rechtbank is van oordeel dat waar (eisers) op
16.08.1994 (verweerder) te kennen gaven
dat iedere verdere contractuele samenwerking voor hen onmogelijk geworden was,
zich hiertoe steunend op gronden die worden weerlegd door art. 6 van de handelshuurovereenkomst dd. 2.06.1994, zij uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven zelf
een einde te willen stellen aan de tussen
partijen geldende overeenkomst. De
handelshuurovereenkomst client dan ook
ten nadele van (eisers) te worden anthonden, dit evenwel slechts met ingang vanaf
2.12.1994, ogenblik waarop (verweerder)
zijn tegenvordering in conclusies voor de
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eerste rechter heeft geformuleerd, nu hijzelf gelet hogergenoemd schrijven dd.
16.8.1994 niet tot dagvaarding overging en
er zich toe beperkte zijn contractuele verplichtingen op te schorten, zichzelf aldus
rechtdoende", en om die redenen besluit dat
de houding van verweerder een ontbinding van de handelshuurovereenkomst in
zijn nadeel niet rechtvaardigt,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek de huurovereenkomst kan
worden ontbonden in geval een der partijen in gebreke blijft haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na
te komen, hetzij in hoofde van de verhuurder de verplichtingen om het verhuurde
goed in een goede staat van onderhoud te
leveren en te onderhouden en de huurder
hiervan het rustig genot te doen hebben, zoals voorzien in artikel1719 van voomoemd
wetboek; het bestreden vonnis zich ertoe
beperkt vast te stellen dat eisers in het
schrijven van 16 augustus 1994 uitdrukkelijk te kennen gaven zelf een einde aan
de tussen partijen geldende overeenkomst
te willen stellen; de enkele aankondiging
van het voornemen om een huurovereenkomst te verbreken als dusdanig weliswaar geen tekortkoming aan een van voornoemde verplichtingen in hoofde van de
verhuurder kan opleveren, tenzij gelijktijdig wordt beslist niet langer meer het genot van het goed aan de huurder te verstrekken, zulks evenwel geenszins blijkt uit
de vaststellingen van het bestreden vonnis, zodat het bestreden vonnis op grond
van de gedane vaststellirigen niet wettig
kon beslissen de huurovereenkomst lastens eisers ontbonden te verklaren (scherrding van artikelen 1184, 1709, 1719, meer
in het bijzonder 3° en 1741 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, een contractpartij
slechts gerechtigd is zich op de exceptio non
adimpleti contractus te beroepen en derhalve de uitvoering van haar eigen verbintenissen op te schorten voor zover de wederpartij in gebreke blijft haar verbintenissen na te komen en deze tekortkoming
een emstig karakter vertoont; te dezen het
bestreden vonnis vaststelt dat de houding van verweerder, die zijn contractuele
verplichtingen opschortte, meer bepaald de
verdere verbouwingswerken stillegde, besliste de uitbating niet op te starten en zich
aldus zelfrecht had gedaan, voorbarig was,
vermits er nog geen stoornis van zijn huurgenot was; het aldus het bestaan van een
zware tekortkoming in hoofde van eisers
v66r het schrijven van de raadsman van

1090

HOF VAN CASSATIE

verweerder van 25 augustus 1994, waarbij deze verklaarde dat de werken werden stilgelegd, uitsloot; er uit het bestreden vonnis niet blijkt dat door eisers na
voornoemde datum nog enige andere handeling werd gesteld welke de ontbinding
der overeenkomst rechtvaardigde,
zodat het bestreden vonnis op grond van
de gedane vaststellingen, inzonderheid de
onrechtmatigheid van verweerders beslissing tot opschorting van de uitvoering van
zijn verbintenissen, niet wettig kon besluiten tot het bestaan van een tekortkoming
in hoofde van eisers, die de ontbinding der
overeenkomst in hun nadeel rechtvaardigde (schending van artikelen 1184 en
17 41 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, in burgerlijke zaken de
feitenrechter niet vermag ambtshalve de
oorzaak van de vordering, die voor hem
aanhangig werd gemaakt, te wijzigen, de
oorzaak bestaande in het rechtsfeit of de
rechtshandeling die als grondslag van de
vordering dient, m.a.w. de rechtstitel, door
een partij als grondslag van haar eis aangevoerd; te dezen door verweerder een tegeneis werd ingesteld, strekkende tot de
ontbinding van de huurovereenkomst lastens eisers uit hoofde van de niet-naleving
van de verplichting om het goed te leveren voor de conventioneel bepaalde bestemming, zoals voorgeschreven bij artikelen
1134 en 1719 van het Burgerlijk Wetboek,
enerzijds, en de niet-naleving van de
vrijwaringsplicht, zoals voorgeschreven bij
artikel 1725 van het Burgerlijk Wetboek,
anderzij ds; verweerder zijn vordering
geenszins stoelde op de door eisers uitgedrukte wil de overeenkomst te beeindigen, gelet op de onmogelijkheid van iedere verdere contractuele samenwerking,
zodat het bestreden vonnis, dat verweerders vordering lastens eisers toewijst op
grond van de door henzelfuitgedrukte wil
om de overeenkomst te beeindigen, ambtshalve de oorzaak van deze eis wijzigt
(schending van artikelen 807, 1042 en 1138,
2° van het Gerechtelijk Wetboek, evenals
van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd
beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt ambtshalve door partijen uitgesloten betwistingen op te werpen);
uierde onderdeel, voor de gegrondverklaring van de vordering in ontbinding lastens een partij vereist is dat deze
partij op schuldige wijze aan haar verplichtingen is tekort gekomen, met dien verstande dat deze tekortkoming een voldoend
zwaarwichtig karakter dient te vertonen; de
verwerping van dergelijke vordering even-
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wel geenszins kan volgen uit de enkele
vaststelling dat de andere partij een fout
zou hebben begaan; te dezen uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat verweerder ten
onrechte de uitvoering van zijn verbintenissen had opgeschort; de vordering in outbinding lastens verweerder evenwel wordt
verworpen omwille van de enkele houding van eisers welke wordt ingeroepen ter
staving van de ontbinding der overeenkomst in hun nadeel,
zodat het bestreden vonnis dat eisers'
vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst lastens verweerder, gestoeld op
het in gebreke blijven om het handelsgoed uit te baten en te stofferen, verwerpt
onder verwijzing naar de in hoofde van eisers vastgestelde wil om de overeenkomst
te beeindigen, welke werd weerhouden ter
rechtvaardiging van de ontbinding der overeenkomst, niet wettig is verantwoord
(schendingvan artikelen 1184 en 1741 van
het Burgerlijk Wetboek), althans in zoverre het bestreden vonnis niet toelaat uit
te maken of de vordering tot ontbinding
van de huurovereenkomst wordt verworpen omdat eisers een fout begingen, in welk
geval artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek verkeerdelijk werden toegepast, dan wel omdat de fout van verweerder onvoldoende zwaarwichtig was, het
vonnis onduidelijk is en derhalve Uw Hof
in de onmogelijkheid stelt om zijn
wettigheidscontrole uit te oefenen en zodoende niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis niet oordeelt dat de eisers met de
brief van 16 april1994 enkel het voornemen hebben aangekondigd om de
huur te verbreken;
Dat het oordeelt dat zij met die brief
te kennen hebben gegeven dat iedere
samenwerking voor hen onmogelijk
was geworden en daarmee een einde
hebben willen stellen aan de huurovereenkomst;
Dat het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het bestreden vonnis, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de exceptie van
niet-uitvoering die in wederkerige
contracten van rechtswege geldt, aan
iedere partij de mogelijkheid biedt om
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de uitvoering van haar verbintenis op
te schorten en de nakomende verbintenis uit te stellen zolang de wederpartij de hare niet uitvoert;
Dat evenwel hieruit niet noodzakelijk volgt dat wanneer de rechter oordeelt dat een partij voorbarig haar verbintenis opschort, hij de overeenkomst
niet mag ontbinden ten laste van de
wederpartij op grand van zijn appreciatie van de ernst van de respectieve
tekortkomingen van de beide partijen;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat verweerder "wat voorbarig optrad"; dat zij evenwel oordelen
dat de houding van verweerder de antbinding van de overeenkomst niet
rechtvaardigt, en dat de overeenkomst
ten laste van de eisers moet worden
ontbonden op grond dat zij "uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven zelf
een einde te stellen aan de tussen partijen geldende overeenkomst";
Dat zij aldus de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingen niet
schenden;
Dat het onderdeel niet kan.worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter de juridische aard van de door de partijen
aangevoerde feiten moet onderzoeken en, ongeacht de benaming die de
partijen hieraan hebben gegeven, de
door hen aangevoerde redenen ambtshalve mag aanvullen, op voorwaarde
dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij aileen steunt op elementen die hem
regelmatig zijn overgelegd en dat hij
het voorwerp noch de oorzaak van de
vordering wijzigt;
Overwegende dat verweerder in zijn
akte van hager beroep zijn vordering
tot ontbinding van de huur ten laste
van de eisers liet steunen op het feit
dat de eisers geen tweede restaurant
toelieten en hun contractuele verplichting tot het verschaffen van het huurgenot niet naleefden; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de brief van de ei-
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sers van 16 augustus 1994 ter beoordeling van de appelrechters werd overlegd;
Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder de aangewezen wetsbepalingen te schenden, de huurovereenkomst vermocht te ontbinden ten laste
van de eisers op grand dat zij door die
brief het overeengekomen genot aan
verweerder niet verschaften door met
de brief van 16 augustus 1994 de huur
te willen beeindigen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis de aangevoerde onduidelijkheid
niet bevat;
Overwegende dat de rechter die de
zwaarwichtigheid van een contractuele tekortkoming beoordeelt om te
verantwoorden of een vordering tot
ontbinding van een overeenkomst gegrond is, daarbij alle feitelijke gegevens mag in acht nemen en onder
meer ook de eigen contractuele fout
van de partij die de ontbinding vordert;
Overwegende dat uit de context van
het bestreden vonnis blijkt dat het de
vordering van de eisers tot ontbinding van de huur ten laste van verweerder verwerpt op grand dat de tekortkoming van verweerder onvoldoende zwaarwichtig is om de antbinding van de huurovereenkomst ten
laste van verweerder te verantwoorden wegens de eigen houding van de
eisers;
Dat het aldus zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
6 november 1997 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h.
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D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht -Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.
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hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde;
Over het middel, gesteld als volgt:
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1° STEDENBOUW- BOUWVERGUNNINGERFDIENSTBAARHEID- NIET-UITVOERINGRECHT VAN DE BENADEELDE BUUR

schending van de artikelen 675 tot 680,
688, 689, 690, 706, 2219 en 2262 van het
Burgerlijk Wetboek en 44 van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962, en van het algemeen rechtsbeginsel volgens welke afstand van een recht niet wordt vermoed en
enkel kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn,

(1) Cass., 23 april1970 (AC., 1969-70, p. 783).

doordat de rechtbank van eerste aanleg eisers' vordering betreffende het dichtmetselen van de zijgevel van de eigendom nr. 129 van verweerder ongegrond
verklaart, op volgende gronden : 'De omstandigheid dat deze vitrines heeft aangebracht doet in se in deze niet ter zake. Uit
de voorliggende stukken is gebleken dat de
genaamden Van Autreve-D'Hooghe, als
rechtsvoorgangers van huidig appellant,
een bouwvergunning hebben verkregen van
de gemeente Erembodegem gedateerd 16/
4/1976. Terecht heeft tweede appellant
voorgehouden dat op geen enkel ogenblik de
toenmalige eigenaars enig protest hebben laten betekenen en het pas huidig ge'intimeerde is die zeven jaar na de uitvoering der werken het eerste protest
aantekent. Als zoon van toenmalige eigenaars die derhalve de toestand van zeer
nabij ~olgde komt deze handelswijze minstens bevreemdend over voor zover het de
animus van de eis betreft. Gelet op de
rechtszekerheid enerzijds en het onverklaarbare, minstens onverklaarde stilzwijgen van gei:ntimeerde of hun rechtsvoorgangers anderzijds dient de rechtsverwerking terzake te worden aanvaard.
Overigens is uit het plaatsbezoek tevens gebleken dat het pand Baeyens geen vensters in de zijgevel kent behoudens een
ingangsdeur. De beweerde onverhuurbaarheid door de vitrines aan gene zijde is derhalve minstens niet bewezen. Het vonnis a
quo dient derhalve te worden hervormd en
er dient gesteld voor recht dat (... ) de laterale vitrines, die uitzicht geven op de
overweg alsmede de deuren als verworven dienen te worden beschouwd. De initii:He vordering in deze is derhalve ongegrond',

(2) Cass., 17 mei 1990, A.R. nr. 8685 (A. C.,
1989-90, nr. 546), en noot; 6 dec. 1991, A.R. nr.
7367, (ibid., 1991-92, nr. 187), en noot; 20 feb.
1992, A.R. nr. 9050 (ibid., 1991-92, nr. 325), en
noot; 5 juni 1992, AR. nr. 7437 (ibid., 1991-92, nr.
521), en noot.

terwijl eisers' vordering strekte 'tot wegname en dichtmetselen van alle vitrines en
deuren welke ten onrechte geplaatst werden in de gemeenschappelijke gevel tussen het pand van (eiseres) en het pand van

2° ERFDIENSTBAARHEID-

TENIET-

GAAN- RECHTSVERWERKING.

go RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- RECHTSVERWERKING- ERFDIENSTBAARHEID.

1 o De afgifte van een bouwvergunning door

het college van burgemeester en schepenen stelt de beneficiant niet vrij van de
verbintenis zich te gedragen naar de erfdienstbaarheden waarmee zijn erf ten
voordele van de aangrenzende erven is bezwaard (1). (Art. 44 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
2° en go Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een erfdienstbaarheid tenietgaat wanneer de houder
van dat recht een houding aanneemt die
objectief onverenigbaar is met dat recht
(2). (Artt. 675 tot 680, 688, 689, 690, 706,
ng4, 2219 en 2262 B.W.)
(BAYENS T. HENDRICKX)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0120.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 september 1995 in

=---=--=--=-===-======------r::
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(de rechtsvoorganger van verweerder)' (vonnis, p. 2); het verlenen van een bouwvergunning in de zin van artikel 44 van de
Stedenbouwwet geenszins het subjectief
recht van een nabuur teniet doet op verwijdering van op onwettige wijze aangebrachte lichten en uitzichten in de zin van
de artikelen 675 tot 680 van het Burgerlijk Wetboek; een afstand van dit recht niet
wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn; behoudens dergelijke afstand of een overeenkomst tussen partijen,
bedoeld recht, overeenkomstig de artikelen 688, 689, 690, 706, 2219 en 2262 van
het Burgerlijk Wetboek, slechts door verjaring, na verloop van 30 jaar, niet meer
kan worden uitgeoefend; in het bijzonder
verweerder, slechts na dit tijdsverloop, zich
kan beroepen op de bevrijdende verjaring
van de passieve erfdienstbaarheid die op
zijn erf rust en bovendien de verkrijgende
veijaring- eveneens na een dertigjarig bezit - niet eens loopt zolang de bezwarende
toestand door de eigenaar van het lijdend
erf enkel wordt gedoogd; daaruit volgt dat
eisers' recht, louter vanwege hun laat protest ('zevenjaar na de uitvoering der werken'), de 'rechtszekerheid' en hun 'onverklaarbare, minstens onverklaarde stilzwijgen', geenszins tenietgegaan is of
'verwerkt' werd; er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk dit subjectief recht in die omstandigheden tenietgaat,
zodat de rechtbank van eerste aanleg,
door op voormelde gronden eisers' vordering ongegrond te verklaren, haar beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van het aangeduide algemeen
rechtsbeginsel en van voormelde wetsbepalingen):

Overwegende dat degene die over
een bouwvergunning beschikt, daardoor niet ontslagen is van de erldienstbaarheden die de wet aan naburige erven oplegt;
Overwegende dat een partij een door
de wet toegekend recht niet verliest
door het aannemen van een houding
die met dit recht tegenstrijdig is of
door dit recht niet onmiddellijk uit te
oefenen, belialve in het geval van misbruik vail dit recht, van ve:rjaring en
van de uitzonderirigen die de wet bepaalt;
Dater geen algemeen rechtsbeginsel van rechtsverwerking bestaat;
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Overwegende dat het bestreden vonnis de vordering van de eisers tot verwijdering "(van) de laterale vitrines die
uitzicht geven op de overweg alsmede
van de deuren" afwijst, eensdeels op
grond dat de rechtsvoorgangers van
verweerder een bouwvergunning hebben verkregen en, anderdeels, op
grond dat de eisers door hun houding
hun recht hebben verwerkt;
Dat het bestreden vonnis op die
gronden zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit de vordering van de eisers tot verwijdering
van de "laterale vitrines" en van de
deuren ongegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten; verklaart
dit arrest bindend voor Robertus Van
Autreve; 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 Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.
6 november 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Butzler.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID - AANSPRAKELIJKHEID UIT EN
BUITEN OVEREENKOMST- CONTRACTUELE
VERBINTENIS- UITVOERING- PLAATSVERVANGER VAN DE CONTRACTANT- ORGAAN-
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AANGESTELDE -AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- VOORWAARDEN.

Wanneer een contracterende partij, voor de
uitvoering van haar contractuele verbintenis, handelt door een orgaan, een aangestelde of een agent, kan diens aansprakelijkheid buiten overeenkomst alleen in
het gedrang komen, indien de hem ten
laste gelegde fout een tekortkoming aan
de algemene voorzichtigheidsverplichting
oplevert en indien die {out een andere
schade heeft veroorzaakt dan die welke
voortvloeit uit de wanuitvoering van de
overeenkomst (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(DEHASSE T. "SAMKHA" B.V:B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0272.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;

Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1142, 114 7
tot 1151 en 1382 van het Burgerlijk Wethoek;
doordat het arrest beslist dat eiser, door
verweerster moedwillig met een schriftelijke leugen te misleiden, de op eenieder
rustende, algemene voorzichtigheidsverplichting heeft miskend, welke verplichting niet samenvalt met de contractuele
fout van de b.v.b.a. Dehasse, en een andere schade heeft veroorzaakt dan die
welke voortvloeit uit de wanuitvoering van
de overeenkomst tussen verweerster en de
b.v.b.a. Dehasse waarvan hij de zaakvoerder was; dat het vervolgens eiser en de
b.v.b.a. Dehasse in solidum veroordeelt tot
betaling, aan verweerster van het bedrag
van 10.000.000 frank op een op 101.258.765
frank geraamde schade, op grond dat "zonder de door (de b.v.b.a. Dehasse en eiser,
zaakvoerder van de b.v.b.a.) begane fouten, de schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals ze ontstaan is",
terwijl de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een oneigenlijk misdrijf van een
(1) Raadpl. Cass., 8 april1983, A.R. nr. 3734
(A. C., 1982-83, nr. 427); 14 okt. 1985, A.R. nr.
4747 (ibid., 1985-86, nr. 88), en 25 okt. 1990, A.R.
nr. 8728 (ibid., 1990-91, nr. 107).
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aangestelde of van een persoon die optreedt ter uitvoering van een contractuele
verbintenis van een partij slechts in het gedrang kan komen, samen met die van de
medecontractant, indien de hem ten laste
gelegde fout niet de tekortkoming aan een
contractuele verbintenis maar wel een tekortkoming aan een op eenieder rustende
verplichting oplevert, en indien die fout een
andere schade heeft veroorzaakt dan die
welke louter voortvloeit uit de wanuitvoering van de overeenkomst; de fout
van het orgaan van een vennootschap in
dat opzicht gelijkgesteld wordt met die van
de aangestelde of de uitvoerder;

eerste onderdeel, het hofvan beroep, nu
het de door eiser aan verweerster toegebrachte schade niet nader omschrijft, zijn
beslissing dat eiser aan verweerster andere schade heeft toegebracht dan de door
haar geleden contractuele schade, niet regelmatig met redenen omkleedt en niet
naar recht verantwoordt (schending van de
artikelen 149van de Grondwet, 1142, 1147
tot 1151 en 1382 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, de veroordeling in solidum van degenen die onderscheiden fouten hebben begaan noodzakelijkerwijs veronderstelt dat er slechts een enkele schade
is; het arrest, nu het beslist dat eiser een
andere schade heeft veroorzaakt dan de
louter contractuele schade die door de fout
van de b.v.b.a. Dehasse is veroorzaakt,
maar nu het niettemin eiser en de b.v.b.a.
Dehasse "in solidum" veroordeelt om "de
schade" die verweerster heeft geleden te
vergoeden en om haar een provisioneel bedrag van 10.000.000 frank te betalen op een
schade die geraamd was op 101.258.765
frank, tegenstrijdig is en derhalve artikel
149 van de Grondwet schendt;
derde onderdeel, het arrest althans in
werkelijkheid de buitencontractuele schade
gelijkstelt met de louter contractuele schade
en aldus het wettelijk begrip schade miskent (schending van de artikelen 1142, 1147
tot 1151 en 1382 van het Burgerlijk Wethoek):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer een contracterende partij, voor de uitvoering van
haar contractuele verbintenis, handelt
door een orgaan, een aangestelde of een
agent, diens aansprakelijkheid buiten
overeenkomst aileen in het gedrang kan
komen, indien de hem ten laste gelegde
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fout een tekortkoming niet aan een contractuele verbintenis, maar aan de algemene voorzichtigheidsverplichting oplevert en indien die fout een andere schade
heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de overeenkomst;

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

Overwegende dat het arrest, hoewel het
oordeelt dat de fout van eiser niet samenvalt met de contractuele fout die begaan
is door de B.V.B.A. Dehasse waarvan hij
de zaakvoerder is, de andere schade dan
die welke voortvloeit uit de wanuitvoering
van de overeenkomst, welke schade verweerster wegens die fout zou hebben geleden, niet nader omschrijft;

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN-

Dat het hof van beroep aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt om aan eiseres in solidum een provisioneel bedrag van 10 miljoen te betalen
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.
7 november 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.

EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD BURGERLIJKE ZAKEN- VERJARING- NIEUWE
WET VOERT KORTERE VERJARINGSTERMIJN IN
- RECHT ONTSTAAN V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET.

TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)AANVANG- GENEESKUNDE- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN, DIENSTEN EN GOEDEREN- VORDERING VAN ZORGENVERSTREKKERS.

4 ° GENEESKUNDE- ALLERLEI- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN, DIENSTEN EN
GOEDEREN - VORDERING VAN ZORGENVERSTREKKERS- VERJARING- AANVANG.

1o en 2° Wanneer, in burgerlijke zaken, een
wet voor de verjaring van een rechtsvordering een kortere termijn bepaalt dan die
gesteld door de vorige wetgeving, en het
betrokken recht v66r het in werking treden van de nieuwe wet is ontstaan, begint die nieuwe termijn ten vroegste te lopen met die inwerkingtreding (1). (Art. 2
B.W.)
3° en 4° De verjaringstermijn van de vordering van zorgenverstrekkers m.b.t. de
door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, als bepaald bij art. 2277bis B. W, ingevoegd in
dat wetboek bij art. 64, wet 6 augustus
1993, begint ten vroegste te lopen met de
inwerkingtreding van die wet, dus op 19
augustus 1993. (Artt. 2 en 2277bis B.W.;

art. 64 wet 6 aug. 1993.)

(CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC V.Z.W.
T. VARLET, DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0276.F)
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1° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENTERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)AANVANG- WET VOERT KORTERE VERJARINGSTERMIJN IN- RECHT ONTSTAAN V66R
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 september 1995 in
laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Tubeke;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 2244, 2262 en 2277bis van het
(1) Raadpl. Cass., 13 maart 1989, A.R. nr. 6516
(A.C., 1988-89, nr. 394).
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Burgerlijk Wetboek, dat laatste artikel ingevoegd in het wetboek bij artikel 64 van
de wet van 6 augustus 1993, die overeenkomstig artikel 4, tweede lid, van de wet
van 31 mei 1961 betreffende onder meer de
inwerkingtreding van wettelijke teksten, op
19 augustus 1993 in werking is getreden,
doordat het bestreden vonnis zegt dat
verjaard is de rechtsvordering van eiseres, die strekte tot betaling van een bedrag van 25.120 frank, zijnde het bedrag
van twee rekeningen voor verzorging die in
juni en juli 1979 werd verstrekt, op grond :
dat (de verweerders) het middel van verjaring uit artikel 64 van de wet van 6 augustus 1993 (artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek) opwerpen; dat de nieuwe
bepaling die zegt dat de geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen verjaren door verloop van twee jaar te rekenen van het einde van de maand waarin
deze zijn verstrekt, in geen enkele overgangsbepaling heeft voorzien; dat de schuld
niet langer opeisbaar is;
terwijl de rechtsvorderingen van klinieken en ziekenhuizen tot betaling van de
door hen verleende verstrekkingen, v66r het
instellen van de veijaring van twee jaar bedoeld bij artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig artikel 2262
van het Burgerlijk Wetboek door verloop
van 30 jaar veijaarden; artikel 2277bis van
het Burgerlijk Wetboek die dertigjarige verjaring door een verjaring van twee jaar
heeft vervangen; de wet van 6 augustus
1993 die dat artikel 2277bis invoert, geen
datum van inwerkingtreding vermeldt; zij
dus, overeenkomstig artikel 4 van de wet
van de wet van 31 mei 1961, 10 dagen na
haar bekendmaking in het Staatsblad in
werking is getreden; zij van toepassing is
vanaf 19 augustus 1993 aangezien zij op 9
augustus 1993 is het Staatsblad werd bekendgemaakt; wanneer een nieuwe wet een
veijaringstermijn inkort, die nieuwe termijn begint te lopen vanafhaar inwerkingtreding, zonder dat de totale veijaringstermijn langer mag zijn dan de oude termijn;
dat dit een toepassing is van artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek krachtens hetwelk "de wet aileen voor het toekomende
beschikt en geen terugwerkende kracht
heeft", tenzij de wetgever anders heeft beslist wat te dezen niet het geval is; de
nieuwe termijn van twee jaar voor de
schuldvorderingen van ziekenhuizen die
v66r 19 augustus 1993 zijn ontstaan en die
op die datum niet waren verjaard, derhalve op 19 augustus 1993 is ingegaan en
op 18 augustus 1995 eindigt, en zulks op
voorwaarde dat op die datum de termijn
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van dertig jaar niet is verstreken; de
schuldvorderingen van eiseres te dezen dus
pas op 19 augustus 1995 waren verjaard;
de dagvaarding van 8 augustus 1995 de
verjaring geldig heeft gestuit (artikel 2244
van het Burgerlijk Wetboek); daaruit volgt
dat het bestreden vonnis dat in feite vaststelt dat de verstrekkingen tussen 1 juni en
6 juli 1979 zijn verleend, en dat de dagvaarding op 8 augustus 1995 werd betekend, niet kon beslissen dat de rechtsvordering van eiseres veijaard was zonder de
in het middel aangewezen bepalingen te
schenden:

Overwegende dat artikel 2277bis
dat, bij artikel 64 van de op 19 augustus 1993 in werking getreden wet van
6 augustus 1993, in het Burgerlijk
Wetboek is ingevoegd, bepaalt dat "de
rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de
door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen,
daar inbegrepen de vordering wegens
bijkomende kosten, ten overstaan van
de patient verjaart door verloop van
een termijn van 2 jaar te rekenen van
het einde van de maand waarin deze
zijn verstrekt; dezelfde bepaling is van
toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende kosten welke door de
verplegings- en verzorgingsinstelling
of door derden werden geleverd of gefactureerd";
Overwegende dat de wet, met toepassing van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, aileen voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft, tenzij de wetgever
anders heeft beslist wat te dezen niet
het geval is;
Overwegende dat, wanneer, in burgerlijke zaken, een wet voor de ve:rjaring van een rechtsvordering een kortere termijn bepaalt dan die gesteld
door de vorige wetgeving, en het betrokken recht v66r het in werking treden van de nieuwe wet is ontstaan, die
nieuwe termijn ten vroegste begint te
lopen met die inwerkingtreding;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de verzorging op 1
juni 1979 en 6 juli 1979 aan de eerste verweerster is verstrekt;
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Overwegende dat de verjaring van
twee jaar, die de dertigjarige verjaring heeft vervangen die voordien van
toepassing was op de rechtsvordering van klinieken en ziekenhuizen,
bijgevolg op 19 augustus 1993 is beginnen lopen, zodat de schuldvordering van eiseres pas op 19 augustus
1995 was verjaard; Dat die ve:rjaring,
ingevolge artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, geldig is gestuit door
de dagvaarding die volgens de vaststelling van het bestreden vonnis op 8
augustus 1995 werd betekend;
Overwegende dat dat vonnis, door te
beslissen dat de rechtsvordering van
eiseres verjaard is, de door eiseres
aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de vrederechter te Nijvel, zitting houdend in
hoger beroep.
7 november 1997 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat. generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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2° VERWIJZING NA CASSATIE

-BURGERLIJKE ZAKEN- VERNIETIGDE BESLISSING
-.RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- APPELRECHTER- ONBEVOEGDHEID.

1o Het geschil tussen een curator over een

faillissement en een koopman omtrent,
enerzijds, de vordering van de curator om
de koopman te doen veroordelen tot schadevergoeding wegens fouten die laatstgenoemde zou hebben begaan tijdens onderhandelingen over de overdracht van
een handelshuurovereenkomst, anderzijds, de tegenvordering van die koopman die ertoe strekt de huurovereenkomst ten nadele van de curator qualitate
qua ontbonden te verklaren, behoort tot de
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg als appelrechter (1). (Art. 577
Ger.W.)
2° Wanneer het Hof een vonnis vernietigt
waarbij de rechtbank van koophandel
zich als appelrechter bevoegd verklaart,
verwijst het de zaak naar een andere
rechtbank van koophandel zitting houdende in hoger beroep (2). (Art. 1110
Ger.W.)
(BROUWERIJEN ALKEN MAES N.V. T. MR. KENSlER Q.Q. - FAILLISSEMENT "LE SAINT-HUBERT"
C.V. T.A.V. "GENERALE BANK" N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0352.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 maart 1996 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Doornik;
Over het middel : schending van de artikelen 9, 577, 591, 1°, en, voor zover nodig, 640 van het Gerechtelijk Wetboek,
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1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- VONNISSEN VAN DE VREDERECHTER- PARTIJEN- CURATOR OVER HET
FAILLISSEMENT- KOOPMAN- GESCHILHANDELSHUUROVEREENKOMST OVERDRACHT- ONTBINDING- SCHADEVERGOEDING- APPELRECHTER- VASTSTELLING.

doordat het bestreden vonnis het hoger
beroep van verweerder q.q. ontvankelijk
verklaart en, derhalve, kennis neemt van
de beroepen tegen het beroepen vonnis dat
een geschil betreffende een handelshuur
tussen eiseres en verweerder q.q. had beslecht,
(1) Raadpl. Cass., 5 april1993, A.R. nr. 9604
(A.C., 1993, nr. 175).
(2) Cass., 5 april 1993, A.R. nr. 9604, arrest
vermeld in voorgaande noot.
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terwijl het bij de vrederechter van het
eerste kanton van Doornik aanhangige geschil tussen de partijen onder diens bijzondere bevoegdheid viel, aangezien de
kantonrechter, ongeacht het bedrag van de
vordering, krachtens artikel591, r, van het
Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van de
geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; luidens artikel
577, eerste lid, van hetzelfde wetboek, de
rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep kennisneemt van de vonnissen in eerste aanleg gewezen door de vrederechter;
die algemene bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg alleen maar wijkt
voor de bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel wanneer het door de vrederechter beslechte geschil bestaat tussen
kooplieden en de als daden van koophandel aangemerkte handelingen betreft of
wanneer het betrekking heeft op wisselbrieven (artikel577, tweede lid, van hetzelfde wetboek); de volstrekte bevoegdheid of de bevoegdheid ratione materiae
van de rechtscolleges luidens artikel 9 van
het Gerechtelijk Wetboek, niet kan worden uitgebreid tenzij de wet anders bepaalt; zij derhalve van openbare orde is en
de rechter ze, zelfs bij het stilzwijgen der
partijen, moet onderzoeken; de rechtbank
van koophandel, wanneer zij in hoger beroep zich ambtshalve onbevoegd moet verklaren, op grond van artikel 640 van het
Gerechtelijk Wetboek de zaak naar de arrondissementsrechtbank moet verwijzen;
het bestreden vorinis derhalve, nu het het
hoger beroep tegen een beslissing waarbij uitspraak was gedaan over geschillen
betreffende een overeenkomst van verhuring van onroerende goederen, ontvankelijk verklaart, de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel als rechter in hoger
beroep van de beslissingen van de vrederechter uitbreidt tot een beslissing van de
vrederechter in een aangelegenheid die tot
de bijzondere bevoegdheid van die magistraat behoort, conform artikel 591, 1', van
het Gerechtelijk Wetboek; het bestreden
vonnis aldus de artikelen 9, 577 en 591, 1',
van het Gerechtelijk Wetboek schendt, aangezien het uitspraak doet over een geschil
dat niet tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoort; het althans
artikel 640 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, in zoverre zij het geschil niet
ambtshalve verwijst naar de arrondissementsrechtbank opdat deze uitspraak doet
over de vraag of de Rechtbank van Koop-
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handel te Doornik bevoegd is om kennis te
nemen van het geschil :

Overwegende dat de rechtbank van
koophandel, krachtens artikel577 van
het Gerechtelijk Wetboek, slechts in
hoger beroep kennis neemt van de
vonnissen in eerste aanleg gewezen
door de vrederechter, ingeval ze betrekking hebben op geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van
koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven;
Overwegende dat uit de bewoordingen van het bestreden vonnis blijkt dat
het geschil tussen de partijen, zoals
het in de conclusie was omschreven,
betrekking had, enerzijds, op de vordering van verweerder om eiseres te
doen veroordelen tot betaling van
schadevergoeding wegens de fouten die
zij zou hebben begaan tijdens de onderhandelingen over de overdracht van
een handelshuurovereenkomst en, anderzijds, op de tegenvordering van eiseres die ertoe strekte de huurovereenkomst ten nadele van verweerder
ontbonden te doen verklaren;
Overwegende dat een dergelijk geschil tussen een curator en een koopman door de wet niet wordt toegewezen aan de rechtbank van koophandel,
zitting houdende in hoger beroep;
Dat de rechtbank van koophandel,
nu zij zich bevoegd verklaart, artikel
577 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; verklaart het arrest
bindend voor de naamloze vennootschap Generale Bank; 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
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de Rechtbank van Koophandel te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. NANNAN, MONIN)

7 november 1997 - 1e kamer - Voor·
zitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureur-generaal - Advocaat : mrs.
Gerard en Van Ommeslaghe.

(A.R. nr. C.96.0390.F)

ARREST
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1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJDDRAAGWIJDTE.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD BESLAG- GRONDSLAG- NIEUWE WET- WIJZIGING.

3° BESLAG- ALGEMEEN- GRONDSLAG VAN
HET BESLAG- NIEUWE WET- WIJZIGINGWERKING IN DE TIJD.

1 o In de regel is een nieuwe wet niet en-

kel van toepassing op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar
oak op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden
die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan
reeds onherroepelijk vastgelegde reckten (1). (Art. 2 B.W.)

2° en 3° De rechten van een beslagleggende
schuldeiser m.b.t. de grondslag van het
beslag, zijn onherroepelijk vastgelegd op
de dag van het regelmatig uitgevoerde.beslag. (Vijfde deel, eerste titel, hfdst. V, rnz.
art. 1408, § 1, Ger.W.; art. 6 wet 14 jan.
1993.)
(1) Cass., 3 maart 1997, A.R. nr. S.96.01l0.F
(supra, nr. 117).

(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 1408,
§ 1, 1", oud, en 1408, § 1, 1", nieuw van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest weliswaar verklaart
dat het beslag van 6 februari 1992, meer
bepaald, op een gasfornuis, een koelkast,
bu:ffetkast, een fauteuil, een canape en een
salontafel regelmatig was, maar niettemin het bestreden vonnis wijzigt en beslist dat de verkoop van die goederen niet
kan doorgaan op grond dat: "de wet die
geldt op de dag waarop het gerecht bij wege
van bewarend of uitvoerend beslag de hand
legt op goederen, bepaalt welke goederen
vatbaar zijn voor beslag, dat de nieuwe bepalingen terugwerkende kracht zouden
hebben, indien zij tot gevolg zouden hebben dat de onder vigeur van de oude wet
rechtsgeldig verrichte handelingen geen uitwerking zouden hebben, waardoor kan worden beslist dat de akte van beslag hoe dan
ook geldig was, behalve voor de petroleumkachel, en dat de eraan verbonden kosten uitvoeringskosten zijn die ten laste van
de schuldenaar vallen; dat het met de wil
van de wetgever in overeenstemming lijkt
te zijn dat de voortzetting van de procedure van tenuitvoerlegging enkel mag geschieden voor de in de nieuwe tekst niet
vermelde roerende goederen, nu hij uitdrukkelijk erop wijst dat de oude tekst aan
de huidige levensomstandigheden moet
worden aangepast; dat in de parlementaire voorbereiding van de wet eraan wordt
herinnerd dat de regering tot doel had 'een
levensminimum en een minimum van inboedel en huisraad te beveiligen rekening
houdend met de gezinslast', aangezien 'door
de inbeslagname van deze goederen de
beslagene en zijn gezin in een mensonwaardige toestand worden gebracht die niet
aanvaardbaar is'; dat de wetgever, in het
kader van de armoedebestrijding, wilde dat
eenieder een onaantastbaar Ievensminimum behield dat het hem mogelijk maakte
een menswaardig bestaan te leiden; dat de
nieuwe wetten terstond van toepassing zijn
zodat de doelstellingen van de wetgever
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niet over het hoofd kunnen worden gezien om de enige reden dat de rechten van
de beslagleggende schuldeiser onherroepelijk vastgelegd zijn ten gevolge van het
regelmatig gelegde beslag; dat de wet met
die nieuwe bepaling wil verbieden dat de
schuldenaar van zijn levensminimum beroofd wordt en dus dat de verkoop van zijn
goederen mag worden voortgezet";

terwijl, enerzijds, de oude en de nieuwe
versie van artikel1408 van het Gerechtelijk Wetboek uitsluitend de goederen beschrijven "die niet in beslag kunnen worden genomen"; ze geen betrekking hebben
op de verdere fases van de gedwongen tenuitvoerlegging en, meer bepaald, de ophaling en de openbare verkoop van de rechtsgeldig in beslag genomen goederen;
anderzijds, conform artikel 2 van bet Burgerlijk Wetboek ("de wet beschikt aileen
voor het toekomende, zij heeft geen terugwerkende kracht"), een nieuwe regeling
niet van toepassing is op onder vigeur van
de oude regeling onherroepelijk vastgelegde toestanden; bet beslagexploot, op onherroepelijke wijze, de rechten van de beslaglegger op bet vermogen van zijn
schuldenaar vastlegt en, inzonderheid, de
goederen bepaalt waarvan hij de gedwongen verkoop kan vervolgen; de latere procedures van tenuitvoerlegging aileen maar
bet gevolg zijn van bet beslag waarmee ze
onlosmakelijk verbonden zijn; een nieuwe
wettelijke beschrijving van de niet voor beslag vatbare goederen derhalve niet geldt
voor de ophaling en de openbare verkoop
van goederen waarop beslag is gelegd v66r
de inwerkingtreding van die wet; bet arrest derhalve, nu het beslist dat het beslag van 6 februari 1992 regelmatig was en
de daarin beschreven goederen op dat tijdstip voor beslag vatbaar waren, niet wettig een gedeelte van die goederen van de
gedwongen verkoop heeft kunnen uitsluiten, namelijk, het gasfornuis, de koelkast,
de eiken buffetkast, de fauteuil, de canape en de salontafel, op grond dat de
nieuwe wetten terstond van toepassing zijn
en dat de doelstelling die de wetgever met
de wetswijziging op het oog had, in aanmerking moet worden genomen (scherrding van alle in bet middel aangegeven bepalingen):

Overwegende dat het arrest vaststelt dat op 6 februari 1992 op verzoek van eiser een uitvoerend beslag
op roerende goederen is gelegd; dat het
erop wijst dat, op het tijdstip van het
beslag, op grond van artikel 1408,
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§ 1, 1", van het Gerechtelijk Wetboek,
beslag kon worden gelegd op alle roerende goederen van de schuldenaar,
behalve op ''het nodige bed en beddegoed van de beslagene en van zijn gezin, de kleren en het linnengoed volstrekt noodzakelijk voor hun persoonlijk gebruik, een verwarmingstoestel, alsook het vaatwerk en
huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een en ander
met uitsluiting van de luxe-meubelen
en luxe-artikelen";
Dat die wetsbepaling werd gewijzigd bij de wet van 14 januari 1993,
die in werking is getreden op 2 maart
1993 en waarin meer bepaald de opsomming van de niet voor beslag vatbare goederen werd uitgebreid;
Overwegende dat een nieuwe wet, in
de regel, niet enkel van toepassing is
op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die
zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgelegde
rechten;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de rechten van eiser m.b.t.
de grondslag van het beslag onherroepelijk waren vastgelegd op de dag van
het regelmatig gelegde beslag, namelijk op 6 februari 1992;
Dat het arrest derhalve zijn beslissing waarbij de in het dictum opgesomde roerende goederen uit de procedure van gedwongen tenuitvoerlegging worden uitgesloten, niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de roerende goederen opsomt die niet mogen worden verkocht, 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

-
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de feitenrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
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(EXPRESSIONN.V,KNUBENT.OPELBELGIUMN.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0408.F)

7 november 1997 - 1 e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureur-generaal - Advocaat : mr.
DeBruyn.

Nr. 461
1e KAMER - 7 november 1997

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - BEGRIP EN
AARD VAN EEN REDEN- BURGERLIJKE ZAKEN- TEGENSTRIJDIGE REDENEN- BEGRIP.

2° MERKEN -

BENELUX-OVEREENKOMST.
BENELUX MERKENWET- ONDERSCHEIDEND
VERMOGEN- BEGRIP.

1o Een tegenstrijdigheid in de motivering

waarvan het onderzoek noopt tot toetsing aan wettelijke bepalingen, komt niet
neer op een gebrek aan redenen en is dus
geen schending van art. 149 Gw. (1). (Art.
149 Gw.)
2° Het onderscheidend vermogen van een
merk is geen constante grootheid, maar
een veranderlijke, die in twee opzichten
van belang is; er moet worden bepaald,
enerzijds, of het teken zich ertoe leent het
in aanmerking komende publiek in staat
te stellen de waar als afkomstig uit een
bepaalde onderneming te herkennen, anderzijds in welke mate op het relevante
tijdstip het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult (2). (Artt. 1 en
13.A.l.b Benelux-Merkenwet.)
(1) Cass., 19 jan. 1995, A.R. nr. C.94.0198.F
(A.C., 1995, nr. 28).

(2) Ben.GH., arrest A 90/4 van 16 dec. 1991,
Ben.Jur., 1991, p. 16 e.v., inz. p. 22.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1996 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet, 1 en 13, A2, 1° en 2°
(oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de
Merken (BMW) - gewijzigd bij bet op 10
november 1983 te Brussel ondertekende
Protocol maar voor de wijziging door bet
Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij de wet van 11 mei 1995 -, gevoegd bij bet Benelux-Verdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962, goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969 en, voor
zoveel nodig, 1 en 13, 1, 1a en b, van de
Eenvormige Beneluxwet op de Merken, gewijzigd bij bovengenoemd Protocol van 2
december 1992,
doordat bet arrest, met wijziging van bet
bestreden vonnis, bet boger beroep ontvankelijk verklaart, behalve in zoverre bet
de vorderingen ontvankelijk verklaart, de
rechtsvordering van de (eisers) ongegrond
verklaart onder meer op grond '( ...) dat de
term Expression ontegensprekelijk een onderscheidend kenmerk vertoont ( ... ); dat
(verweerster) zulks niet kan betwisten (... );
dat bet woord 'Expression', zoals bet door
(verweerster) werd gebruikt, slechts betekenis heeft als bet vergezeld gaat van de
woorden Opel Kadett en dat voornoemd
woord, gelet op de betrekkelijk korte tijdsspanne waarbinnen bet is gebruikt, en gelet tevens op bet zwak onderscheidend vermogen ervan, op zich nooit bet type
voertuig Opel heeft kunnen aanduiden
waarop bet werd toegepast; dat bovendien de uitrusting van (de eisers) en de door
(verweerster) aangeboden opties weliswaar producten zijn van een soortgelijke
aard en herkomst, maar dat ze bestemd
zijn voor verschillende verbruikers, waarvan de ene reeds eigenaar zijn van een
Mercedes en de andere potentiele kopers
van een wagen zijn (. .. ) dat er dus tussen
de twee waren slechts een vage verwantschap bestaat die, door een omgekeerde toepassing van bet bovenaangehaalde beginsel, een minder strikte beoordeling van de
gelijkenis tussen merk en teken vereist; (... )
dat bet niet met voldoende zekerheid vaststaat dat de zeer zwakke gelijkenis tussen bet woord 'Expression' en wat van dat
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woord overblijft wanneer het met Opel Kadett wordt geassocieerd, alsook de verre gelijkenis tussen de waren waarop die woorden worden toegepast, door het publiek
kunnen worden opgemerkt",
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in hun
conclusie hadden betoogd dat "hoe dan ook,
zelfs in het - onmogelijke - geval dat
(verweerster) terecht zou beweren dat artikel 13, A, 1° van de Beneluxwet niet van
toepassing is omdat het hier niet gaat over
soortgelijke waren, artikel13, A, 2° van toepassing zou zijn; dat artikel, dat veeleer ertoe strekt aantastingen van de kwaliteit en
het aanzien van het merk te straffen (. .. ),
de houder van het merk het recht geeft zich
te verzetten tegen elk ander gebruik dat in
het zakenleven en zonder wettige reden zou
worden gemaakt van het merk of van een
gelijkend teken, onder voorwaarden die
schade kunnen berokkenen aan de houder van het merk (artikel13, A, 2°, van de
Beneluxwet); het evenwel moeilijk valt in
te zien welke wettige reden (verweerster)
kon aanvoeren ter rechtvaardiging van het
aan (de eisers) schadetoebrengend gebruik
van hun merk; de schade te dezen erin bestaat dat het merk banaal wordt en zijn
waarde verliest doordat het voortaan een
wagen aanduidt met een heel wat geringere standing dan een Mercedes, waarbij
nog komt dat de (eisers) het merk enkel
konden gebruiken in het raam, ofwel van
een bestelling van ombouwpakketten Expression voor de Opel Kadett, ofwel van de
verwerving van een duur licentierecht op
het gebruik van dat merk"; het arrest, nu
het enkel het geval beschouwt waarin tussen de waren noodzakelijkerwijs "gelijkenis" bestaat - wat het geval is bedoeld in
het (oude) artikel13,A, r, van de BMWom daaruit te besluiten tot een "verre gelijkenis" of een "vage verwantschap" tussen de betrokken waren, en om derhalve de
rechtsvordering van de eisers niet gegrond
te verklaren, niet antwoordt op het bovenstaande door de eisers aangevoerde middel, dat was afgeleid uit het (oude) artikel 13, A, 2°, van de BMW waarvan de
toepassing niet onderworpen is aan de voorwaarde van gelijkenis tussen de betrokken waren; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel
149 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, overeenkomstig de
(oude) artikelen 1 en 13, A, van de BMW en
1 en 13, A, 1°, b, van de BMW, gewijzigd bij
het Protocol van 2 december 1992, het onderscheidend kenmerk van een merk mede
dient om de omvang van de bescherming
van het merk vast te stellen in die zin dat,
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naarmate het onderscheidend vermogen
verzwakt, de gelijkenis tussen het merk en
een teken groter moet zijn om dat teken
nog als gelijkend te kunnen aanmerken; het
arrest erop wijst, enerzijds, dat het betrokken merk, de term Expression, "ontegensprekelijk een onderscheidend kenmerk
vertoont" en dat verweerster "zulks niet
kan betwisten aangezien zij zelf dat woord
heeft gebruikt om een welbepaalde reeks
van Kadett Opel aan te duiden (... )"; het arrest evenwel, in strijd met die vaststelling van het ontegensprekelijk en niet betwistbaar onderscheidend kenmerk, vervolgens beklemtoont dat het teken een
"zwak onderscheidend vermogen" heeft en
daaruit afleidt dat de "gelijkenis tussen het
woord Expression en wat van dat woord
overblijft wanneer het met Opel Kadett
wordt geassocieerd zeer zwak is (. .. )"; het
arrest aldus een tegenstrijdigheid in de motivering bevat betreffende het "onderscheidend kenmerk" van het merk, ofschoon dat
een wezenlijk gegeven is bij de beoordeling van de gelijkenis - in de zin van artikel 13, 1, van de BMW - tussen het
merk en het litigieuze teken; het arrest wegens die tegenstrijdigheid niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 van de Grondwet) en niet naar
recht is verantwoord (schending van de
(oude) artikelen 1 en 13A van de BMW, 1
en 13A, 1°, b, van de BMW, gewijzigd bij
het Protocol van 2 december 1992);
derde onderdeel, het arrest de beslissing waarbij de oorspronkelijke rechtsvordering van de eisers niet gegrond verklaard
wordt en waarbij, derhalve, het verwijt dat
het merk van de eisers aangetast is doordat een "gelijkend" teken in de zin van het
(oude) artikel13A van de BMW is gebruikt,
hierop grondt dat "het teken maar een betrekkelijk korte tijdsspanne is gebruikt";
hoewel "de duur" van de aantasting van
een merk in aanmerking kan worden genomen om de omvang van de schade te bepalen, dat gegeven in juridisch opzicht niet
relevant is voor de vaststelling van het bestaan van de aantasting van het merkenrecht als zodanig; het arrest, in zoverre het
de beslissing dat het merk niet is aangetast uitdrukkelijk grondt op "de betrekkelijk korte tijdsspanne" van het aangeklaagde gebruik, het (oude) artikel13A van
de BMW (en voor zoveel.nodig artikel13A,
1°, b, van de BMW, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992) schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist "dat
de aangeklaagde gelijkenis die is welke
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een associatie wekt tussen het teken en
het merk; dat zij moet worden beoordeeld
in het licht van een synthetiserende benadering door een normaal aandachtige
bestemmeling; dat het niet met voldoende
zekerheid vaststaat dat de zeer zwakke
gelijkenis tussen het woord "Expression"
en wat van dat woord overblijft wanneer
het met Opel Kadett geassocieerd wordt
door het publiek kan worden opgemerkt
(. .. )";
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onderscheidend kenmerk vertoont maar
slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel, in zoverre het steunt op
de bepalingen van de Eenvormige
Beneluxwet op de Merken, niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij de rechtsvordering van de eisers verworpen wordt, grondt op de overweging "dat het niet met voldoende
zekerheid vaststaat dat de zeer zwakke
gelijkenis tussen het woord 'Expression' en
wat van dat woord overblijft wanneer het
met Opel Kadett wordt geassocieerd, alsook de verre gelijkenis tussen de waren
waarop die woorden worden toegepast,
door het publiek kunnen worden opgemerkt";
Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en derhalve
feitelijke grondslag mist;

Dat het arrest met die considerans antwoordt op de in het middel weergegeven
conclusie van de eisers door ze te verwerpen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het onderzoek van de in het onderdeel aangevoerde
grief van tegenstrijdigheid een interpretatie vereist van de wettelijke bepalingen waarvan het arrest toepassing maakt;
dat de grief niet neerkomt op een gebrek
aan redenen en dus geen verband houdt
met het vormvereiste van artikel 149 van
de Grondwet;
Om die redenen, verwerpt de voorzieDat het onderdeel, in zoverre het is af- ning; veroordeelt de eisers in de kosten.
geleid uit die grondwettelijke bepaling,
7 november 1997- 1e kamer- Voorniet ontvankelijk is;
: mevr. Charlier, waarnemend voorOverwegende dat, anderzijds, het zitter
zitter - Verslaggever : de h. Parmentier Beneluxhof in het arrest van 16 decem- Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekenber 1991 eraan herinnert "dat het 'onder- dael- Advocaten : mrs. De Gryse en Verscheidend vermogen' van een merk niet bist.
een constante grootheid is, maar een veranderlijke, die van belang is zowel in het
kader van de vraag of een teken als merk
kan worden beschouwd -en derhalve,
mits op rechtsgeldige wijze gedeponeerd,
voor bescherming in aanmerking komt- Nr. 462
als in het kader van de vraag welke omvang deze bescherming heeft; dat in eerst1e KAMER - 7 november 1997
genoemd kader het enkel erop aankomt of
het teken zich ertoe leent het in
aanmerkingkomende publiek in staat te 1o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHT stellen de waar als afkomstig uit een beSTRAFFEN- SCHRAPPING- SCHORSINGpaalde onderneming te herkennen, terRAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN wijl in het tweede kader van belang kan
RAAD VAN BEROEP - VEREISTE MEERDERzijn in welke mate op het relevante tijdHEID.
stip het teken die functie daadwerkelijk bij
het publiek vervult";
zo GERECHTSKOSTEN- TUCHTZAKENOverwegende dat het arrest, nu het bePROCEDURE IN CASSATIE- ORDE VAN ARCHIslist dat het woord "Expression" wei een
TECTEN- TUCHT- STRAF- RAAD VAN
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sing derhalve artikel21, § 1, tweede lid,
van de wet van 26 juni 1963 schendt :

1 o De tuchtstraffen schorsing en schrap-

Overwegende dat krachtens artikel 21, § 1, tweede lid, van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten, schorsing en
schrapping slechts kunnen worden uitgesproken met twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden van de raad van de Orde of
van de raad van beroep;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de beslissing van de
raad van beroep gewezen is met de
vereiste bijzondere meerderheid;
Dat het middel gegrond is;

ping kunnen ten laste van een lid van de
Orde van Architecten slechts worden uitgesproken met tweederdemeerderheid van
de aanwezige leden van de raad van de
Orde of van de raad van beroep (1). (Art.
21, § 1, tweede lid, Architectenwet.)
2° Wanneer het Hof, op voorziening van een
architect, de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Architecten vernietigt, doet het zelf uitspraak over de kosten van het cassatiegeding en veroordeelt het de Orde van Architecten, de in
het ongelijk gestelde verweerder, in die
kosten (2). (Art. 1111, tweede en vierde
lid, Ger.W.)
(C ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.97.0019.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 mei 1997 gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van Architecten;
Over het middel: schending van artikel 21, § 1, tweede lid, van de wet van 26
juni 1963 tot instelling van een Orde van
Architecten,
doordat de bestreden beslissing, met bevestiging van de beroepen uitspraak, eiser bij wijze van tuchtstraf een schorsing
van zes maanden oplegt,
terwijl, krachtens artikel21, § 1, tweede
lid, van de wet van 26 juni 1963, de tuchtstraf schorsing slechts kan worden uitgesproken met twee derde meerderheid van
de aanwezige leden van de raad van beroep; uit geen enkel stuk van de procedure blijkt dat de Franstalige raad van beroep van de Orde van Architecten uitspraak
heeft gedaan met de meerderheid die nodig was om de schorsing van zes maanden te bevestigen; de bestreden beslis-

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige raad van beroep van de Orde van Architecten.
7 november 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Draps.
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3e KAMER - 10 november 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE ONTHEFFING
OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSIN·
GEN- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
(1) Cass., 1 feb. 1996, A.R. nr. D.95.005.N (A. C.,
1996, nr. 68).
(2) Raadpl. Cass., 2 feb. 1978 (AC., 1978 (AC.,
1978, 658), en de concl. R. Delange, proc.-gen., in
Bull. en Pas., 1978, I, 638.

AANSLAGPROCEDURE ONTHEFFING
OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSIN·
GEN- BELASTINGSCHULDIGE - BALANS POST- BELASTINGAMBTENAAR- OMSCHRJJ.
VING- VOORBEHOUD- VERGISSING- VOORRAAD VOOR RISICO'S EN LASTEN.
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1o De materiele vergissing waarvoor de di-

recteur der belastingen buiten de
bezwaartermijn, bepaald bij art. 272
W.I.B. (1964) ontheffing mag verlenen, is
een feitelijke vergissing als gevolg van een
misvatting omtrent materiele gegevens bij
ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist (1). [Art. 277, § 1,
W.I.B. (1964); art. 376, § 1, W.I.B. (1992)
(2).]

2° De vergissing die de belastingambtenaar

begaat door een balanspost die een voorraad voor risico's en lasten is als reserve
te omschrijven, is een dwaling omtrent het
recht; zij is derhalve geen materiele vergissing in de zin van artikel 277, § 1,
W.I.B. (1964) (3). [Art. 277, § 1, W.I.B.
(1964) (4); art. 376, § 1, W.I.B. (1992) (5).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. OMNE REINSURANCE N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0013.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikel 277, § 1, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 64),
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster "aanspraak maakt
op ambtshalve outlasting op grand dat in
de litigieuze aanslagen ten gevolge van een
grove vergissing overbelasting is geheven", beslist dat "kan worden aangenomen dat het bezwaarschrift dat dagtekent van 12 september 1983, hoewel het te
laat is ingediend, de directeur terecht attent gemaakt heeft op een materiele ver(1) Cass., 23 juni 1977, A.R. nr. F.96.0122.F, en
26 sept. 1997, A.R. nr. F.97.0044.F (supra, nrs.
292 en 370).
(2) Raadpl. ook art. 371 W.I.B. (1992).
(3) Raadpl. Cass., 23 juni 1997, A.R. nr.
F.96.0122.F, en 26 sept. 1997, A.R. nr. F.97.0044.F
(supra, nrs. 292 en 370).
(4) Raadpl. ook artt. 22, 5°, en 23, § 1, W.I.B.
(1964).
(5) Raadpl. ook artt. 11, 5°, en 48 W.I.B. (1992).
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gissing in de zin van artikel 277 W.I.B. 64
en zulks binnen de bij die be paling voorgeschreven termijnen", op grand dat "het
niet kan worden betwist en door de administratie niet wordt betwist dat de post
'schadereserve' die (verweerster) vermeld
heeft in de balans voor het boekjaar 1979,
in werkelijkheid een reserve is die is aangelegd met het oog op gekende maar nog
niet afgewikkelde schadegevallen, (dat)
zulks genoegzaam blijkt uit de regelmatig aan het hof (van beroep) (. . .) voorgelegde stukken (en dat) de term 'reserve' een
gangbare term is in de verzekeringswereld
maar er de oorzaak van was dat de
belastingambtenaar een - niet belastbare - reserve voor lasten heeft verward
met de belastingterm - belastbare reserve-"; dat het hofvan beroep daaruit afleidt dat, "nu het beginsel van de
belastingvrijstelling voor reserves die zijn
aangelegd voor reeds ontstane maar nog
niet afgewikkelde schadegevallen door de
administratie nooit is betwist, er moet worden aangenomen dat de ten nadele van
(verweerster) begane vergissing wei degelijk een materiele vergissing is, die los staat
van de beoordeling in rechte van de belastbare grondslag"; dat het hof (van beroep) bijgevolg "de outlasting van de litigieuze aanslagen heeft bevolen, in zoverre
zij het bedrag van 1.264.052 frank opnemen in de belastbare grondslag",

terwijl artikel277, § 1, W.I.B. 64, dat de
openbare orde raakt en als zodanig op beperkende wijze moet worden uitgelegd onthe:ffing van overbelasting enkel toestaat in
de erin bepaalde gevallen en, met name, in
geval van materiele vergissing, met uitsluiting van elke dwaling in rechte, daar
laatstgenoemde slechts kan worden aangevoerd wanneer het bezwaarschrift regelmatig is ingediend binnen de bij artikel
272, W.I.B. 64 op straffe van verval bepaalde termijn; de materiele vergissing die
de directeur der belastingen het recht geeft
om outlasting van een overbelasting te verlenen buiten de bij artikel 272 van voornoemd wetbqek bepaalde termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift, volgens
een overvloeqige en vaste rechtspraak van
het Hof, een feitelijke vergissing is die geschiedt buiten het weten of buiten de wil
om van degene die ze begaat, alsook buiten elke beoordeling om van laatstgenoemde, en die bestaat in reken- of schrijffouten of andere grove fouten die in geen
enkel verband staan met de beoordeling in
rechte van de belastbaarheid van de belastingplichtige of de vaststelling van de belastbare grondslagen; uit de stukken
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waarop het Hof vermag acht te slaan (meer
bepaald de stukken B1.13, 21 tot 24) volgt
dat de belastingambtenaar, nu hij de gevraagde inlichtingen niet had gekregen, gemeend heeft belasting te moeten heffen op
de schadereserves; het hof van beroep, nu
het voorbijgaat aan het feit dat het hier wel
degelijk gaat om een verstandelijke fout bij
de beoordeling in rechte van de belastbaarheid van de in de boekhouding van verweerster geboekte post schadereserve, en
een materiele vergissing aanneemt, bijgevolg de in het middel vermelde bepaling
schendt:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bezwaarschrift tegen aanslagen in de vennootschapsbelasting
en in de deelneming in het
solidariteitsfonds, die ten name van
verweerster vastgesteld waren voor
het aanslagjaar 1980, te laat is ingediend, maar beslist dat het bezwaarschrift niettemin moet worden aangenomen op grond van artikel 277, § 1,
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964), volgens hetwelk de
directeur der belastingen ambtshalve
outlasting verleent van de overbelastingen die voortvloeien uit materitHe
vergissingen;
Dat het hofvan beroep beslist dat de
van eiseres geheven overbelastingen
voortvloeiden uit een materiele vergissing en bijgevolg de ermee overeenkomende ontlastingen beveelt;
Overwegende dat de materiele vergissing in de zin van artikel 277, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingfm (1964) een feitelijke vergissing is die voortvloeit uit een misvatting omtrent het bestaan van
materiele gegevens bij ontstentenis
waarvan de aanslag wettelijke grandslag mist;
Overwegende dat te dezen uit het
arrest blijkt dat de belastingambtenaar de balans van het boekjaar 1979 heeft nagegaan, een reserve,
die was aangelegd voor de regeling van
gekende .maar nog niet afgewikkelde
schadegevallen en die in die balans
was opgenomen onder de post "schadereserve", heeft aangemerkt als een belastbare reserve, en op die grondslag
de aanvullende aanslag heeft vastge-
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steld; dat aldus de omschrijving die de
belastingambtenaar ten nadele van
verweerster aan die post gegeven
heeft, berustte op een beoordeling in
rechte van de belastbare aard van de
in haar boekhouding opgenomen
"schadereserve"; dat zij geen materiele vergissing is;
Overwegende dat het arrest, nu het
de ambtshalve outlasting beveelt buiten de in artikel 277, § 1, bepaalde gevallen, die bepaling 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Luik.
10 november 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M.
Desenfans, Brussel.
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3e KAMER- 10 november 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING
VAN RET BELASTBAAR NETTO-INKOMENBEDRIJFSLASTEN - PREMIES - VERZEKERINGEN - VENNOOTSCHAPPEN - SCHADE WAARBORG- VERTREK- PERSONEEL- LEDEN- BEGRIP.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- BELASTINGZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VOLGENS HETWELK DE BELASTINGWETTEN STRIKT MOETEN WORDEN UITGELEGD.
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1o In de gevallen bedoeld in W.I.B. (1964)

kunnen, voor de vaststelling van het belastbaar inkomen van een vennootschap,
de premies niet worden afgetrokken die
zijn gestort in uitvoering van een
verzekeringsovereenkomst die gesloten is
om de vennootschap te vrijwaren tegen
eventuele schade veroorzaakt door het
overlijden, door het vrijwillig ontslag of
door het vertrek om enige andere reden,
van een of meer personeelsleden; de personen die niet onder de Arbeidsovereenkomstenwet of onder een soortgelijk wettelijk of reglementair statuut
vallen, zijn geen personeelsleden van een
vennootschap in de zin van die bepaling. [Art. 109, 5o (1) W.I.B. (1964).]
2° Er bestaat een algemeen rechtsbegin-

sel volgens hetwelk de belastingwetten
strikt moeten worden uitgelegd (2). (Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
de belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd.)

(GROUPE STRUCTURE N.V
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0049.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 44, 96 en 109, 5" (laatstgenoemd
punt ingevoegd bij artikel 15 van de
herstelwet van 10 februari 1981 inzake de
fiscale en financiele bepalingen) van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
26 februari 1964 (hierna: "W.I.B./1964"),
(1) Art. 109, 5°, ingevoegd bij art. 15 wet 10
feb. 1981. Het is opgeheven bij art. 22, 2°, wet 27
dec. 1984. Het is van toepassing op de aanslagjaren 1982 tot 1985. Over het algerneen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten strikt
rnoeten worden uitgelegd, raadpl. Cass., 9 juni
1947 (A. C., 1947, 193), inzonderheid de rnotieven p. 194.
(2) Cass., 9 juni 1947 (A. C., 1947, 193), rnotieven.
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alsook miskenning van het algemeen beginsel volgens hetwelk de belastingwetten op strikte wijze moeten worden uitgelegd,

doordat het arrest vaststelt dat (1) de n.v.
Bureau Technique d'Execution (in wiens
rechten eiseres treedt) in 1977 en 1980 verschillende verzekeringsovereenkomsten bedrijfsleider gesloten heeft met de verzekeringsmaatschappij Union Atlantique (die
daarna Euravie is geworden), waarin de
vennootschap die de verzekering aanging
steeds zichzelf als de begunstigde aanwijst, namelijk : - op 15 december 1977 :
vijf verzekeringsovereenkomsten bedrijfsleider op het hoofd van vijf bestuurders A
van de n.v. Bureau Technique d'Execution;
- in 1980 : vijf nieuwe verzekeringsovereenkomsten bedrijfsleider, ditmaal op
het hoofd van vijf bestuurders C; - op 1
december 1980 : een invaliditeitsrenteverzekering wordt, als aanvullende
waarborg in die overeenkomsten opgenomen; de premies van de invaliditeitsrente
zijn nochtans ge'identificeerd; (2) tegelijkertijd worden er onderhandse overeenkomsten gesloten, waarin een aanvullend
contractueel pensioen wordt toegekend aan
elke bestuurder die in de voornoemde overeenkomsten als verzekerde wordt aangewezen; (3) twee voorschotten worden aan de
vennootschap verstrekt (4.100.000 frank op
29 december 1977-6.100.000 frank op 17
december 1979) op de vijf, op het hoofd van
de bestuurders A gesloten overeenkomsten, waardoor een lening kan worden verstrekt aan de "Groupe Structure", een feitelijke vereniging van de vijf bestuurders
A van de n.v. Bureau Technique
d'Execution; (4) de vennootschap heeft de
gekregen voorschotten terugbetaald
(3.000.000 frank op 14 juni 1982 en
7.200.000 frank op 29 juni 1984); (5) wat de
aanslagjaren 1982 en 1983 betreft, betoogt het belastingbestuur dat de bestuurders C van de n.v. Bureau Technique
d'Execution niet effectief werkelijke en
vaste functies uitoefenen, enerzijds, en dat
voorschotten zijn verstrekt op de op het
hoofd van de bestuurders A gesloten overeenkomsten, anderzijds, wat de aftrek van
de premies uitsluit; dat het arrest vervolgens de regresvordering met betrekking tot
de aftrek als bedrijfslasten van de invaliditeitsverzekeringspremies gegrond en met
betrekking tot de aftrek van de verzekeringspremies bedrijfsleider zelf niet gegrond verklaart, op grond dat "met betrekking tot artikel109, 5", a, van het W.I.B./
64, de overeenkomsten betreffende de
bestuurders C : het bestuur betwist dat de
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voornoemde bestuurders, die voor rekening van Groupe Structure de functie van
projectbeheerder in de vennootschap Bureau Technique d'Execution uitoefenen, in
de vennootschap effectief werkelijke en
vaste functies uitoefenen; dat die functies volgens het bestuur, gelet op de aard
zelfvan de vennootschap, niet onontbeerlijk zijn en geen erkend en duurzaam karakter hebben maar in wezen onregelmatig en toevallig zijn; dat de administratie
zich wat dat betreft beroept op de belastingaangifte van (eiseres); dat (eiseres) niet
bewijst dat de betrokken bestuurders effectief werkelijke en vaste functies uitoefenen, maar in conclusie betoogt dat de uitsluiting bedoeld in artikel109, 5", van het
W.I.B./64 niet op de bestuurders van toepassing kan zijn, daar de wetgever die beperking alleen op de personeelsleden toepasselijk heeft gemaakt en onder
personeelsleden 'het geheel van de tewerkgestelde personen' moet worden verstaan;
dat die beperking, bij gebrek aan een verhouding van ondergeschiktheid, niet kan
gelden voor de bestuurders; er voor de toepassing van artikel109, § 5 van het W.I.B.
geen onderscheid wordt gemaakt volgens
het sociaal statuut waaraan de personeelsleden zijn onderworpen (cf. parlementaire
vraag nr. 46 d.d. 16 november 1984 van senator Dalem, Vr. en Antw. nr. 12 van 25 december 1984, Senaat, zitting 1984-85, p.
466- Bull. Bel. 637/3.85, p. 523); de wetgever met het begrip 'personeelslid' zowel
de kaderleden, de vennoten als de bestuurders op het oog had, ondanks de ongelukkig gekozen bewoordingen van artikel109,
5, a) van het W.I.B., dat verwijst naar "werkelijke en vaste functies"; het onredelijk is
om het verbod te beperken tot de werknemers in loondienst alleen, aangezien het
aan de arbeidsovereenkomst eigen is dat de
werknemer in loondienst als tegenprestatie voor zijn loon werkelijke arbeid verricht onder het toezicht en het gezag van de
werkgever; de arbeidsovereenkomst zonder die bestanddelen niet bestaat; het absurd is de toepassing van artikel109, 5", a)
van het W.I.B./64 te beperken tot de werknemers in loondienst alleen, zoals eiseres
doet; de wetgever ten slotte het begrip
'functie' uit de belastingwetten gebruikt,
wanneer hij taken bedoelt die door bestuurders moeten worden vervuld; de wil van de
wetgever ondubbelzinnig blijkt uit de memarie van toelichting bij de wet van 10 februari 1981, waarin gepreciseerd wordt
dat : 'artikel15 van het antwerp het verwerpen van de aftrek van de premies voor
de verzekering bedrijfsleider beoogt, wan-
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neer verzekerd wordt op het hoofd van iemand die niet effectief werkzaam is in de
onderneming of wanneer er op enigerlei
wijze een voorschot wordt gegeven ofhet
contract in pand wordt gegeven' (Gedr.St.
Kamer, zitting 1980-81, 716N1, blz. 3); die
bepaling bijgevolg van toepassing is op de
verzekeringsovereenkomsten bedrijfsleider, waarin er geen sprake is van een verhouding van ondergeschiktheid; die overeenkomsten juist worden aangegaan als er
geen verhouding van ondergeschiktheid is;
de uitlegging van artikel109, 5", a, van het
W.I.B. door (eiseres) bij nader onderzoek
geen stand houdt", en doordat het arrest,
op andere gronden die betrekking hebben op voorschotten op overeenkomsten, tevens de aftrek van de premies van de op
het hoofd van de bestuurders A gesloten
verzekeringsovereenkomsten bedrijfsleider verwerpt, waardoor het, althans impliciet, erkent dat zij eveneens "personeelsleden" zijn in de zin van artikel109, 5", van
het W.I.B./64,

terwijl de premies gestort ter uitvoering van een verzekeringscontract dat gesloten is om de vennootschap te vrijwaren tegen eventuele schade veroorzaakt
door het overlijden, door het vrijwillig antslag of door het vertrek om enige andere reden, van een ofmeer personeelsleden, valgens artikel109, 5", van het W.I.B./64, zoals
het op het bewuste aanslagjaar van toepassing is, voor de vaststelling van het belastbare inkomen niet aftrekbaar zijn : a)
wanneer de betrokken personeelsleden in
de vennootschap niet effectiefwerkelijke en
vaste functies uitoefenen; b) ofwanneer het
contract in pand wordt gegeven of dat enigerlei voorschot op het verzekerd kapitaal wordt opgenomen; die bepaling welke
afwijkt van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de aftrek van bedrijfsuitgaven,
voor de toepassing - zowel van de letters a) als b)- vereist dat de verzekeringsovereenkomst op het hoofd van "een of
meer personeelsleden" gesloten wordt; de
aftrek van de premies bij ontstentenis hiervan geschiedt volgens de in artikel 44 van
het W.I.B./64 vervatte algemene regels betreffende de aftrek van bedrijfsuitgaven die
krachtens artikel 96 van hetzelfde wethoek van toepassing zijn op de
vennootschapsbelastingen; de wetgever in
1981 niet gedefinieerd heeft wat onder "personeelsleden" dient te worden verstaan, zodat aan die uitdrukking dezelfde betekenis moet worden gegeven als die, welke
eraan is gegeven voor de toepassing van andere bepalingen van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen of van het ter
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uitvoering van voornoemd wetboek genamen besluit, waarin zij eveneens gebruikt
wordt zonder dat zij daarom gedefinieerd
wordt; meer bepaald uit artikel47 van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen
(1964), inzonderheid § 1, 3°, alsook uit artikel 9quater, § 3, 9 van het ter uitvoering van voornoemd wetboek genomen koninklijk besluit, v66r de wijziging ervan bij
het koninklijk besluit van 5 februari 1990
betreffende de beoordeling van het voordeel in natura dat voortvloeit uit ''het persoonlijk gebruik van een voertuig door de
werkgever kosteloos ter beschikking gesteld van de personeelsleden", blijkt dat de
uitdrukking "personeelsleden" alleen de
werknemers beoogt die, wegens het bestaan van een band van ondergeschiktheid, vallen onder de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten of onder een soortgelijk wettelijk ofreglementair statuut, en
wier inkomsten belastbaar zijn op grond
van artikel 20, 2°, a, van het W.I.B. (1964)
of, wanneer die werknemers op grond van
artikel 20, 2°, b, van voornoemd wetboek,
krachtens het gelijkstellingsbeginsel, daarenboven een bestuurlijke opdracht vervullen; die definitie voor het overige overeenstemt met de gangbare betekenis van de
uitdnikking "personeelsleden", d.i. ''het geheel van de in een huis, onderneming of
dienst tewerkgestelde personen", waarnaar, bij gebrek aan een bijzondere definitie door de wetgever, verwezen moet worden; daaruit volgt dat het arrest, nu bet
beslist dat de wetgever de uitdrukking "personeelsleden" van toepassing achtte zowel op de kaderleden als op de vennoten en
de bestuurders en op die grond de aftrek
van de premies van de op het hoofd van de
bestuurders gesloten verzekeringsovereenkomsten verwerpt, zonder vast te
stellen dat zij door een arbeidsovereenkomst met eiseres verbonden waren, de
belastingwet bij analogie uitlegt (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, valgens hetwelk de belastingwet op strikte
wijze moet worden uitgelegd), artikel109,
5°, van het W.I.B./64 en bijgevolg artikel44
van voornoemd wetboek schendt, alsook artikel 96 van het W.I.B./1964, krachtens hetwelk artikel 44 op de vennootschapsbelastingen toepasselijk wordt verklaard :

welke ertoe strekken haar te vrijwaren tegen eventuele schade veroorzaakt door het overlijden, door het vrijwillig ontslag of door het vertrek om
enige andere reden, van meerdere van
haar bestuurders, voor de vaststelling van haar belastbare inkomen niet
aftrekbaar zijn als bedrijfslasten;

Overwegende dat het arrest, op
grond van het op de litigieuze aanslagjaren toepasselijke ~rtikel109, 5°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), beslist dat de premies
die eiseres gestort heeft ter uitvoering van verzekeringsovereenkomsten,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de aftrekbaarheid
van de ter ui tvoering van de
verzekeringsovereenkomsten betreffende de bestuurders A en C gestorte
premies en over de kosten; beveelt dat

Overwegende dat voornoemd
artikel 109, 5°, bepaalt in welke twee
gevallen de premies, gestort ter
uitvoering van een verzekeringscontract dat gesloten is om de vennootschap te vrijwaren tegen eventuele
schade veroorzaakt door het overlijden, door het vrijwillig ontslag of door
het vertrek om enige andere reden,
van een of meer personeelsleden, voor
de vaststelling van het belastbare inkomen van een vennootschap niet aftrekbaar zijn;
Dat die bepaling, waarbij de mogelijkheid om voor de vaststelling van
het belastbare inkomen van een vennootschap dergelijke premies af te
trekken als bedrijfslasten wordt beperkt, strikt moet worden uitgelegd;
Overwegende dat uit artikel109, 5°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) niet blijkt dat de
wetgever onder personeelsleden van
een vennootschap tevens personen
heeft willen verstaan die niet onder de
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten of onder een soortgelijk wettelijk of reglementair statuut vall en;
Overwegende dat het arrest, nu het
er anders over beslist, het beginsel valgens hetwelk de belastingwet strikt
moet worden uitgelegd, miskent en de
voornoemde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
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van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
10 november 1997- se kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en De Bruyn.
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den aangenomen wanneer het onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel (1).
4 o De tegenstrijdigheid, waarvan het onderzoek niet noopt tot toetsing aan wettelijke bepalingen, tussen de redenen en
het dictum van een arrest levert een
schending op van art. 149 Gw. (1994) (2).
[Art. 149 Gw. (1994).]
(EL MANAWY T. AT & T N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0050.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1966 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
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KAMER

-10 november 1997

1o VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- REDENENBEGRIP ~DICTUM- BEGRIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- BEGRIP.

so

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- ALGEMEEN- GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID - MIDDEL - ONAFSCHEIDBAAR MET ELKAAR VERBONDEN ONDERZOEKEN.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- REDENEN- DICTUM- 'IEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.

1o en 2° Oak al kunnen de in een cassatiemiddel bekritiseerde redenen van een arrest van de feitenrechter, ongeacht de
plaats waar ze in de tekst van het arrest staan en ongeacht de vorm waarin ze
worden uitgedrukt, beschouwd worden
als dicta, in zoverre zij de beslissing van
de appelrechter over een betwist punt bevatten, tach kunnen zij oak, naar gelang
van de context van het arrest, ten grandslag liggen aan de beslissing van die rechter om het hem voorgelegde vonnis al dan
niet te bevestigen. [Art. 149 Gw. (1994).]

so

De tegen een middel opgeworpen grand
van niet-ontvankelijkheid kan niet war-

Over het middel : schending van de artikelen 1S19, 1S20, 1S22 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, verweerster veroordeelt om aan eiser zes maand loon te betalen en diens vordering voor het overige
afwijst, op grand hoofdzakelijk "dat de
Arbeidsrechtbank te Brussel, bij vonnis van
28 april1995, de vordering van (eiser) die
ertoe strekt (verweerster) te doen veroordelen om hem verschillende bedragen,
waaronder een compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen, afwijst"; dat verweerster op het ogenblik van de beeindiging van de overeenkomst niet meer de
werkgever van eiser was; dat de rechtsvordering tegen verweerster niet gegrond
is;
terwijl, ...
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is vast
te stellen, enerzijds, dat verweerster niet de
werkgever van eiser was en dat de door
hem tegen haar ingestelde rechtsvordering dus niet gegrond is, anderzijds, "het
beroepen vonnis" waarbij verweerster werd
(1) Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.94.0133.F
(A.C., 1995, nr. 361); raadpl. Cass., 16 sept. 1996,
A.R. nr. S.95.0132.F (ibid., 1996, nr. 313).
(2) Raadpl. Cass., 5 mei 1993, A.R. nr.
P.93.0089.F (A. C., 1993, nr. 219); 19 jan. 1995,
A.R. nr. C.94.0198.F (ibid., 1995, nr. 28); "Demotivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", plechtige openingsrede van de h. F. Duman, toen eerste adv.-gen.
voor het Hofvan 1 sept. 1978 CA. C., 1978-79, nr.
8, p. 11).
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veroordeeld om zes maand loon aan eiser te
betalen "te bevestigen", wat impliceert dat
verweerster eisers werkgever was op het
ogenblik van de beeindiging van diens arbeidsovereenkomst en dat de rechtsvordering van laatstgenoemde tegen verweerster
dus, althans ten dele, gegrond was; die tegenstrijdigheid tussen de motivering van
het arrest en het beschikkende gedeelte gelijkstaat met een gebrek aan regelmatige
redengeving; dat hierdoor immers de draagwijdte van het arrest niet kan worden bepaald en de wettigheid ervan niet kan worden nagegaan, nag afgezien van de nietuitvoerbaarheid ervan; het arrest bijgevolg
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de Grandwet);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de door verweerster opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid, de eerste hieruit afgeleid dat
het onderdeel de schending van artikel1138, 4", van het Gerechtelijk Wethoek niet aanvoert, de tweede hieruit afgeleid dat de aangeklaagde
tegenstrijdigheid een kritiek is die
geen verband houdt met artikel 149
van de Grondwet :
Overwegende dat het onderdeel de
tegenstrijdigheid aanklaagt tussen het
dictum van het arrest waarbij het beroepen vonnis wordt bevestigd dat de
vordering van eiser gedeeltelijk heeft
toegewezen, nu het verweerster veroordeelt om hem zes maand loon te betalen, .en de motivering dat verweerster niet de werkgever van eiser
was en dat de tegen haar ingestelde
rechtsvordering dus niet gegrond was;
Overwegende dat, ook al kan de in
het onderdeel bekritiseerde redengeving, ongeacht de plaats ervan in de
tekst van het arrest en ongeacht de
vorm waarin ze wordt uitgedrukt, beschouwd worden als dicta, in zoverre
zij de beslissing van de rechter over
een betwist punt bevat, zij toch ook ten
grondslag ligt aan de beslissing van
het arbeidshof om het aan het hof
voorgelegde vonnis al dan niet te bevestigen;
Dat de opgave van artikel149 van
de Grondwet als de enige geschonden bepaling voldoende grond ople-
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vert tot vernietiging mits het onderdee! gegrond is;
Dat het onderzoek van de tweed.e
grond van niet-ontvankelijkheid niet
los staat van het onderzoek van het
mid del;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat het beroepen vonnis verweerster veroordeelt om aan eiser een vergoeding van zes maand loon
te betalen, zoals tussen eiser en diens
werkgever is overeengekomen om een
einde te maken aan de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest beslist
dat verweerster op het ogenblik van de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet de werkgever van eiser was
en dat de tegen haar ingestelde rechtsvordering dus niet gegrond is;
Overwegende derhalve dat het arrest niet zonder in tegenstrijdigheid te
vervallen, de beslissing van de eerste rechter om verweerster te veroordelen, kan bevestigen;
Dat het onderzoek ervan geen controle op de toepassing van wetsbepalingen vereist, nu die tegenstrijdigheid tussen de motivering en het
dictum van het arrest een schending
van artikel149 van de Grondwet oplevert;
Dat het arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed;
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
Arbeidshof te Luik.
10 november 1997 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Bruyn en Geinger.
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II. Op de regeling van rechtsgebied :
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1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN - STRAFZAKEN - REGELING
VAN RECHTSGEBIED - BEROEP IN CASSATIE
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEEN BETEKENING VAN DE VOORZIENING- NIET ONTVANKELIJK VERKLAARDE VOORZIENINGAMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED
- VOORWAARDEN.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID
VAN HET HOF VAN CASSATIE- BEROEP IN
CASSATIE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJGEEN BETEKENING VAN DE VOORZIENINGNIET ONTVANKELIJK VERKLAARDE VOORZIENING- AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED- VOORWAARDEN.

1 o en 2° Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een voorziening
en die het niet ontvankelijk verklaart, is,
na de verwerping van de voorziening, bevoegd om ambtshalve het rechtsgebied te
regelen, wanneer het, teneinde de voorziening niet ontvankelijk te verklaren, de
stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen (1).
(MOUVEMENT CONTRE LE RACISME,
L'ANTISEMITISME ET LA xENOPHOBIE V.Z.W.
T. DE BECKER E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0611.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening van eiseres :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerlijke partij, werd betekend aan de partijen tegen wie ze is
ingesteld;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
(1) Zie Cass., 16 juni 1970 (A. C., 1970, 976) en
27 mei 1986, A.R. nr. 359 (ibid., 1985-86, nr. 598),
alsook de noten onder die arresten.

Overwegende dat het Hof, bij de uitspraak over een voorziening die het
niet ontvankelijk verklaart, de stand
van de rechtspleging in aanmerking
heeft kunnen nemen; dat het bijgevolg, na de voorziening te hebben verworpen, bevoegd is om het rechtsgebied te regelen;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan
Beroep te Luik, bij een arrest van 28
maart 1991, de verweerders verwezen heeft naar de Correctionele Rechtbank te Luik, uit hoofde van het feit
dat zij in het arrondissement Luik of
elders in het Rijk, tussen 1 juni en 17
oktober 1988, als daders herhaaldelijk:

A. in een van de omstandigheden
genoemd in artikel 444 van het
Strafuretboek, hebben aangezet tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het
ras, de huidskleur, de afkomst of de
nationale of etnische afstamming van
deze leden of van sommigen onder
hen;
B. in een van de omstandigheden
genoemd in artikel 444 van het
Strafwetboek, publiciteit hebben gegeven aan hun voornemen tot rassendiscriminatie;
C. hebben behoord tot een groep of
tot een vereniging die kennelijk en
herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft ofverkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444
van het Strafuretboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging hun medewerking hebben verleend;
Overwegende dat eiseres zich op 17
oktober 1988 bij de onderzoeksrechter en op 3 maart 1992 op de terechtzitting van de correctionele rechtbank
burgerlijke partij heeft gesteld;
Overwegende dat het hof van beroep, bij de uitspraak over de door de
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beklaagden en het openbaar ministerie tegen het vonnis van de correctionele rechtbank ingestelde hogere beroepen, zich onbevoegd heeft verklaard
om uitspraak te doen over de vervolgingen waarvan het kennis had genamen en over de burgerlijke rechtsvorderingen, en de zaak naar de
procureur-generaal verwezen heeft om
te handelen als naar recht; dat het arrest vaststelt "dat bepaalde (verweerders) - hetzij als verantwoordelijk uitgever, hetzij als ondertekenaar schriftelijk publiciteit hebben gegeven aan de mening waarop de door het
onderzoeksgerecht in aanmerking genomen tenlasteleggingen betrekking
hebben (... ); dat die ten laste gelegde
feiten, gesteld dat zij bewezen zijn,
persmisdrijven zijn, nu de (verweerder) of de (verweerders) hun mening
schriftelijk geuit en verspreid hebben; dat de in de tenlastelegging 3 van
het dossier 1445/88 en C en D van het
dossier 323/90 bedoelde feiten onmiskenbaar een intrinsieke samenhang
vertonen met de inzonderheid in de
tenlasteleggingen 1 en 2 van het dossier 1445/88 bedoelde feiten";
Overwegende dat vooralsnog geen
enkele voorziening openstaat tegen het
op 28 maart 1991 door de kamer van
inbeschuldigingstelling gewezen arrest en dat het bestreden arrest ten
aanzien van Jacques Houbotte, Alphonse Schoumaker en Daniel Kinet
in kracht van gewijsde is gegaan, nu
zij geen ontvankelijk beroep kunnen
instellen tegen voornoemd arrest, en
ten aanzien van de overige verweerders in kracht van gewijsde is gegaan
ten gevolge van de verwerping van de
voorziening; dat uit de tegenstrijdigheid van voornoemde beslissingen een
geschil over rechtsmacht is ontstaan
dat de rechtsgang belemmert en dat
er, bijgevolg, grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het hof van beroep volgt dat
een gedeelte van de aan bepaalde verweerders ten laste gelegde feiten een
persmisdrijf schijnen te zijn en dat die
feiten samenhangend schijnen te zijn
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met de overige ten laste gelegde feiten, zodat, krachtens de artikelen 150
van de Grondwet, 226 en 227 van het
Wetboek van Strafvordering, alleen het
hof van assisen bevoegd is om uitspraak te doen over het geheel van de
feiten;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten; beslissende tot regeling van
rechtsgebied, vernietigt het op 28
maart 1991 door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik gewezen arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar dezelfde doch anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling.
12 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat mr.
Draps.
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1° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERDEVOLUTIEVE KRACHT BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VAN EEN BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BEKLAAGDE- HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN
DE VERZEKERAAR VAN DE- BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
BEKLAAGDE - GEVOLGEN.

2o VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGAPPELRECHTER DIE BESLIST HEEFT OP EEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE NIET
VOOR HEM IS GEBRACHT- VERNIETIGINGVERWIJZING.
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1 o De appelrechter kan, alleen op de ho-

gere beroepen van het openbaar ministerie en van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
beklaagde die voor het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, de beslissing op
de rechtsvordering van de burgerlijke partij tegen de beklaagde niet wijzigen (1).
(Art. 202 Sv.; art. 1138, 2°, Ger.W.)
2° Vernietiging op een beslissing in hager
beroep omdat de app?drechter beslist heeft
op een burgerlijke rechtsvordering die niet
voor hem was gebracht, geschiedt zonder verwijzing (2).
(TAVERNIER T. RUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0671.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 20 mei 1996 en op
24 februari 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. Op de voorziening tegen het vonnis van 20 mei 1996 :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiseres als burgerlijke partij in geen kosten van voornoemde rechtsvordering is veroordeeld, zodat zij geen hoedanigheid
heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat, bijgevolg, de voorziening niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door eiseres tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat verweerster, die
voor de rechtbank in hoger beroep ver(1) Cass., 16 nov. 1977 (A. C., 1978, 313); 5 sept.
1984, A.R. nr. 3579 (ibid., 1983-84, nr. 10), en 16
feb. 1993, A.R. nr. 6631 (ibid., 1993, nr. 97).
(2) Cass., 16 nov. 1977, vermeld in de voorgaande noot.
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schenen is en aldaar haar verweermiddelen heeft voorgedragen, afstand
heeft gedaan van haar recht om verzet te doen tegen het beroepen vonnis, dat te haren aanzien bij verstek is
gewezen;
Overwegende dat zij geen hoger
beroep heeft ingesteld tegen voornoemde beslissing, waarbij zij tot schadeloosstelling van eiseres is veroordeeld;
Overwegende dat het rechtscollege
in hoger beroep, aileen op het hoger
beroep van het openbaar ministerie en
de verzekeraar die verweersters burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen dekt, geen uitspraak kon doen over de door eiseres
tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering en de beslissing van de eerste rechter niet ten
voordele van laatstgenoemde kon wijzigen;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening tegen het vonnis van 24 februari 1997;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerlijke partij, werd betekend aan verweerster;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het vonnis van 20 mei 1996, in zoverre het
uitspraak doet over de door eiseres tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de
voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt elke partij in de helft van de
kosten van de tegen het vonnis van 20
mei 1996 ingestelde voorziening en
veroordeelt eiseres in de kosten van de
tegen het vonnis van 24 februari 1997
ingestelde voorziening; zegt dat er
geen grond is tot verwijzing.
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12 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
De Gryse.
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(DE BONVOISIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0682.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;

Nr. 468
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1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERLENGINGNIEUWE WET- GEVOLGEN.

2o BEROEPSGEHEIM -

ADVOCAAT BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCAAT EN
CLIENT- OVERLEGGING VOOR HET GERECHT
- SCHENDING VAN RET BEROEPSGEHEIMGRENZEN.

1o De wanbedrijven die bij de inwerking-

treding van de wet van 24 december 1993,
d.i. 31 december 1993, nag niet waren
verjaard, zullen, behoudens enige grand
van schorsing van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een termijn van
vijfjaren te rekenen van de feiten; die termijn han eventueel worden verlengd met
een nieuwe termijn van vijf jaren vanaf
een daad van stuiting die regelmatig is
verricht v66r het verstrijken van de eerste termijn van vijfjaren (1). (Artt. 21 tot
24 V.T.Sv.)
2° Art. 458 Sw. staat er niet aan in de weg

dat de.client, persoon die door voornoemd
artikel wordt beschermd, de met zijn
raadsman gewisselde brieven met het oog
op zijn verdediging overlegt (2). (Art. 458
Sw.).

(1) Cass., 5 feb. 1997, A.R. nr. P.96.0927.F en
1 okt. 1997, A.R. nr. P.97.0555.F (supra, nrs. 64
en 379).
(2) Raadpl. Cass., 12 maart 1980 (A.C., 197980, nr. 444); 10 maart 1982, A.R. nrs. 2143 en
2144 (ibid., 1981-82, nr. 405), en 18 jan. 1984,
A.R. nr. 2991 (ibid., 1983-84, nr. 260).

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
1. waarbij de vrijspraak van eiser
uit hoofde van de verbeterde tenlastelegging A IV, c, 1 tot 4, en van de
tenlastelegging E II, a, 1 tot 4, van
zaak I en van de verbeterde tenlastelegging B III, a, 1 van zaak II bevestigd wordt, en waarbij eiser, op grond
van een eigen beslissing, vrijgesproken wordt van de tenlasteleggingen A
III en B van zaak I :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
2. waarbij eiser wegens de overige
tenlasteleggingen veroordeeld wordt :

Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de onmiddellijke werking van de nieuwe
wet betreffende de verjaring van de
strafvordering, artikel 25 van de wet
van 24 december 1993, waarbij de verjaringstermijn voor wanbedrijven op
vijfjaar gebracht wordt en artikel 21
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering gewijzigd wordt, van toepassing is op de
rechtsvorderingen die v66r de datum
van de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en op die
datum nog niet zijn verjaard krachtens de oude wet;
Dat de datum van de beslissing in
aanmerking moet worden genomen om
definitief te oordelen of de strafvordering verjaard is; dat de wanbedrijven die op 31 december 1993, datum
van inwerkingtreding van de nieuwe
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wet, nog niet zijn ve:rjaard, buiten het
geval van schorsing van de ve:rjaring,
ve:rjaard zullen zijn na verloop van vijf
jaren te rekenen van de dag van de
feiten, welke termijn eventueel verlengd wordt met een nieuwe termijn
van vijfjaar te rekenen van de dag
waarop een verjaringstuitende daad
regelmatig is verricht v66r het verstrijken van de eerste termijn van vijf
jaar;
Dat de "nieuwe termijn van gelijke
duur", die bij artikel 22 van de wet
van 17 april1878 is voorgeschreven in
geval van stuiting van de verjaring,
betrekking heeft op de duur van de
termijn, voorgeschreven bij het gewijzigde artikel 21, en niet op de duur
van de krachtens de oude wetgeving
toegepaste termijn;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "de verjaring van de strafvordering regelmatig is gestuit door de
beschikking van de raadkamer van 26
juni 1992; (dat) de strafvordering bijgevolg niet ve:rjaard was bij de inwerkingtreding van artikel 25 van de
programmawet van 24 december 1993,
die de verjaringstermijn voor gecorrectionaliseerde misdaden en wanbedrijven van drie op vijf jaar heeft gebracht; (dat) de verjaring dus
regelmatig binnen die termijn is gestuit door het op 21 juni 1995 ingestelde hoger beroep van het openbaar
ministerie, zodat de strafvordering op
die dag niet is verjaard";
Overwegende dat het hof van beroep door die vermeldingen zijn beslissing naar recht heeft verantwoord;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer verschillende strafbare feiten de opeenvolgende uitvoering zijn van een en hetzelfde strafbaar opzet en aldus slechts
een misdrijf vormen, voornoemd misdrijf pas voltooid is en de ve:rjaring van
de strafvordering ten aanzien van het
geheel van de feiten pas begint te lopen vanaf het laatste feit, op voorwaarde, evenwel, dat elk vroeger strafbaar feit niet van het daaropvolgend
strafbare feit wordt gescheiden door
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een tijdspanne die langer is dan de
toepasselijke verjaringstermijn, behoudens stuiting of schorsing van de
verjaring;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "uit het geheel van de dossiers betreffende de zaken I en II blijkt dat de
feiten, gesteld dat ze bewezen zijn, de
uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, namelijk het opzet zich onophoudelijk ten koste van derden en
van de schatkist te verrijken door zijn
inkomsten voor de belastingen verborgen te houden door middel van listige kunstgrepen, door toedoen van
vennootschappen waarvan hij vanuit economisch standpunt eigenaar
was, en die hij bestuurde via stromannen, met de omstandigheid dat die
vennootschappen ten dele onderling
verbonden waren door verschillende
verrichtingen betreffende facturen,
geldtransferten en roerende goederen; (dat) de eerste rechter bijgevolg,
bij de uitspraak over de ve:rjaring, terecht heeft opgemerkt dat de feiten,
gesteld dat ze bewezen zijn, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering,
zonder onderbreking van drie jaar, van
eenzelfde misdadig opzet zijn, en dat
de laatste feiten dagtekenen van 18
juli 1990";
Overwegende dat het hof van beroep door die overwegingen zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat beide onderdelen falen naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat het beroepsgeheim waartoe de advocaat gehouden
is, betrekking heeft op de vertrouwelijke mededelingen en de geheimen
van zijn client;
Dat artikel 458 van het Strafwetboek de client, persoon die door voornoemd artikel beschermd wordt, niet
verbiedt de met zijn raadsman gewisselde brieven over te leggen met het
oog op zijn verweer in rechte;
Overwegende dat het hof van beroep, met betrekking tot de door
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eiser neergelegde briefwisseling die hij
met zijn vorige raadsman gevoerd
heeft, beslist dat "die brieven, welke
betrekking hebben op zijn verweer
voor de eerste rechter, beschermd zijn
door het beroepsgeheim, dat ertoe
strekt het vertrouwelijk karakter van
de betrekkingen tussen (eiser) en diens
raadsman te waarborgen; dat die
waarborg het privebelang van (eiser)
te hoven gaat en de openbare orde
raakt; dat (eiser) bijgevolg niet kan beschikken over die brieven, waarop het
hof geen acht slaat";

legging A III, de verbeterde tenlastelegging A IV, c, 1 tot 4, de tenlasteleggingen B en E II, a, 1 tot 4, van de
zaak I en van de verbeterde tenlastelegging B III, a, 1, van de zaak II; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de helft van de
kosten en laat de andere helft ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.

Overwegende dat het hof van beroep, nu het de voornoemde briefwisseling op die grond terzijde laat, de
wettekst schendt en het algemeen
rechtsbeginsel miskent die in het middel zijn aangegeven;

12 november 1997 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Delahaye.

Dat het middel gegrond is;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat het arrest het vonnis, waarbij het onderzoek van de vordering van de burgerlijke partij sine
die wordt verdaagd en de kosten worden aangehouden, bevestigt; dat die
beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering en geen uitspraak
doet over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering leidt tot de vernietiging van
de niet definitieve beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die voortvloeit uit eerstgenoemde beslissing;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige middelen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het eiser vrijspreekt van de tenlaste
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGEMEEN - STRAFZAKEN DICTUM OP DE STRAFVORDERING- DICTUM
OP DE BURGERLLJKE RECIITSVORDERING- 'IEGENSTRIJDIGHEDEN- GEVOLGEN.

Tegenstrijdig en bijgevolg niet regelmatig
met redenen omkleed is het arrest waarbij, enerzijds, de beklaagde met toepassing van art. 400 Sw. op de strafvordering veroordeeld wordt uit hoofde van het
opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen die een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke
arbeid tot gevolg hebben gehad, en, anderzijds, op de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, een
geneesheer-deskundige aangewezen en
met een opdracht belast wordt, waardoor de mogelijkheid openblijft dat de slagen of verwondingen geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben
gehad (1).
(1) Zie Cass., 6 sept. 1988, A.R. nr. 1800 (A. C.,
1988-89, nr. 8)
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(HENRY T. VERBRUGGHE, LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.076l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel: schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee
jaar met uitstel van vijfjaar, uit hoofde van
het feit dat hij opzettelijk en met voorbedachte rade aan de eerste verweerder verwondingen of slagen heeft toegebracht, die
hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het
volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg hebben; dat voornoemd arrest, met bevestiging van het bestreden vonnis, "beslist
dat een geneesheer-deskundige, na alle inlichtingen te hebben ingewonnen, (de eerste verweerder) zal onderzoeken, de door
(hem) ten gevolge van het litigieuze feit opgelopen letsels zal beschrijven, de graad en
de duur van de verleden, en, in voorkomend geval, toekomstige arbeidsongeschiktheid alsook de datum van de consolidatie
van de verwondingen zal bepalen, en zijn
advies zal uitbrengen over de geleden pijn
en over de omvang van de eventuele esthetische schade",
terwijl het bestreden arrest niet zonder
tegenstrijdigheid, enerzijds, eiser met toepassing van artikel 400 van het Strafwetboek, op de strafvordering heeft kunnen
veroordelen uit hoofde van opzettelijke slagen of verwondingen die "hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg hebben", anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, een deskundige heeft kunnen aanwijzen met de opdracht de getroffene te onderzoeken teneinde "de graad en de duur van de verleden, en, in voorkomend geval, toekomstige arbeidsongeschiktheid" te bepalen,
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waardoor de mogelijkheid openblijft dat de
slagen of verwondingen geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben gehad;
Dat het bestreden arrest, bijgevolg, niet
regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest niet
zonder tegenstrijdigheid, enerzijds, eiser, met toepassing van artikel 400,
eerste lid, van het Strafwetboek, op de
strafvordering heeft kunnen veroordelen uit hoofde van opzettelijke slagen of verwondingen die "hetzij een
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een
blijvende ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid,
hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware
verminking tot gevolg hebben", anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, een
geneesheer-deskundige heeft kunnen aanwijzen met de opdracht de
door de getroffene ten gevolge van het
litigieuze feit opgelopen letsels te beschrijven teneinde "de graad en de
duur van de verleden, en, in voorkomend geval, toekomstige arbeidsongeschiktheid" te bepalen, waardoor de
mogelijkheid openblijft dat de toegebrachte verwondingen geen blijvende
gevolgen hebben gehad;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering leidt tot de vernietiging van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, die
voortvloeien uit de eerstgenoemde beslissing;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
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laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
12 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.
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1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE ELEMENTEN -ARBEIDSGESCIDKTHEID- VERMINDERING - BEGRIP.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ- VOORZI~NING TEGEN DE BEKLAAGDE- GEEN GEDING TUSSEN
HEN NOCH VEROORDELING- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIE- BINDENDVERKLARINGCASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ- VOORZIENING TEGEN DE BEKLAAGDE - GEEN GEDING TUSSEN HEN NOCH VEROORDELINGBETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN DE
BEKLAAGDE- GEVOLGEN.

1o De materiele schade ten gevolge van de

vermindering van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene bestaat in de vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de
noodzaak om bij het volbrengen van zijn
normale beroepswerkzaamheden meer inspanningen te moeten leveren (1).
2° De voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij is niet ontvankelijk om
(1) Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 9793 (A. C.,
1991-92, nr. 678).
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zich in cassatie te voorzien tegen de beklaagde, wanneer tussen die partijen geen
geding is aangegaan en geen veroordeling van de vrijwillig tussengekomen partij ten gunste van de beklaagde is uitgesproken (2).
3° De betekening aan de beklaagde van de
voorziening die door de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij is
ingesteld, geldt als een oproeping tot
bindendverklaring van het arrest (3).
(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. GEORGES E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0819.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door de
verweerder Freddy Georges tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel : schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek en 149 van de Grondwet,
doordat de gerechtsdeskundige Marc
Gerard de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van verweerder met ingang van 16 oktober 1992 op slechts 32 pet.
geraamd had, dat het bestreden arrest
evenwel beslist dat eiser, met de verweerster sub 3, in solidum gehouden is verweerders blijvende arbeidsongeschiktheid tot beloop van 100 pet. te vergoeden,
op grond "dat de deskundige, toen hij een
blijvende invaliditeit aannam die een gelijke graad van arbeidsongeschiktheid tot
gevolg had, bij de vaststelling van de weerslag op verweerders beroepsactiviteit kennelijk alleen rekening heeft gehouden met
het strikt functionele aspect; dat een behoorlijke vergoeding van de schade te dezen in concreto gebiedt dat rekening wordt
gehouden met de beroepsactiviteit van de
getroffene als zelfstandige, diens leeftijd en
(2) Zie Cass., 6 maart 1985, A.R. nr. 3777 (A. C.,
1984-85, nr. 409).
(3) Zie noot 2.
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de duur van de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongesehiktheid; ( ... ) dat Freddy
Georges immers, zonder te worden tegengesproken, betoogt dat hij tevergeefs gepoogd heeft om met de hulp van zijn verwanten zijn beroepsaetiviteit voort te
zetten; dat het volstrekt begrijpelijk is dat
hij aldus mettertijd zijn clientele heeft verloren en financiele verliezen heeft geleden, zodat hij op de datum van de eonsolidatie, op de leeftijd van 57 jaar en
getro:ffen door een invaliditeit van 32 pet.,
zijn tenietgegane zaak niet opnieuw kon opzetten; ( ... ) dat, gelet op die gegevens, eigen aan de zaak, de vergoeding een arbeidsongesehiktheid van 100 pet. moet
dekken",

terwijl de sehade die voortvloeit uit de
blijvende arbeidsongesehiktheid van de getro:ffene, bestaat in een vermindering van
diens waarde op de arbeidsmarkt en tevens, in voorkomend geval, in de noodzaak om bij het verriehten van zijn beroepswerkzaamheden meer inspanningen te
leveren; die sehade dus moet worden beoordeeld en vastgesteld op grand van de
vermindering van de waarde van de getro:ffene op de algemene arbeidsmarkt en
niet uitsluitend op grand van zijn ongesehiktheid voor het beroep dat hij op het
ogenblik van het ongeval uitoefende; laatstgenoemd ver lies niet de wer kelijke sehade
vertegenwoordigt, aangezien het niet is uitgesloten dat de getroffene - wiens arbeidsongesehiktheid, te dezen, door de deskundige op sleehts 32 pet. is vastgesteld - een
ander beroep kan uitoefenen; het bestreden arrest bijgevolg, nu het op de hierboven vermelde gronden de door eiser te vergoeden blijvende arbeidsongesehiktheid van
verweerder vaststelt op 100 pet., aan verweerder een sehadeloosstelling toekent die
de werkelijk geleden sehade overtreft en, in
ieder geval, die beslissing niet naar reeht
verantwoordt (sehending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek); het bestreden arrest althans, nu het
de graad van verweerders arbeidsongesehiktheid vaststelt zonder rekening te houden met diens gesehiktheid om op dealgemene arbeidsmarkt een ander beroep uit
te oefenen dan het beroep dat hij op het
ogenblik van het ongeval uitoefende, geen
antwoord geeft op de eonclusie van eiser,
die aanvoerde (p. 7) dat de gereehtsdeskundige, na erop te hebben gewezen dat
"de liehamelijke gesehiktheid (invaliditeit) van Freddy Georges voor 32 pet. is
aangetast", "gepreciseerd had dat die invaliditeit sleehts dezelfde weerslag heeft zowel op zijn gesehiktheid tot het uitoefe-
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nen van zijn eigen beroep als op zijn
gesehiktheid op de algemene arbeidsmarkt"
(sehending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat de stoffelijke
schade die voortvloeit uit een vermindering van de arbeidsgeschiktheid van
de getroffene, bestaat in een vermindering van diens waarde op de arbeidsmarkt en tevens, in voorkomend
geval, in de noodzaak om bij het
verrichten van zijn normale beroepswerkzaamheden meer inspanningen te
leveren;
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij, om uitspraak te doen over de
vergoeding van de stoffelijke schade
voortvloeiende uit verweerders blijvende arbeidsongeschiktheid, aileen
rekening houden met het feit dat hij,
met name wegens zijn leeftijd en zijn
blijvende arbeidsongeschiktheid van 32
pet., vergeefs heeft gepoogd om de
beroepsactiviteit voort te zetten die hij
ten tijde van het ongeval als zelfstandige uitoefende, zonder, gelet op zijn
concrete situatie alsook op de vereisten en de realiteit van het economisch
leven, acht te slaan op zijn geschiktheid om een andere beroepsactiviteit
uit te oefenen, hun beslissing over
voornoemde schadeloosstelling niet
naar recht verantwoorden;
Dat, in dat opzicht, het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door
de verweerster N ationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van de beslissing op de door
de verweerder Freddy Georges tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering leidt tot de vernietiging van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van het N ationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten, dat bij
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wege van een afzonderlijke vordering
dezelfde rechtsvordering als verweerder instelt;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerster Annie
Mathieu:
Overwegende dat er tussen eiser en
die verweerster geen geding voor de
feitenrechter is aangegaan en dat het
arrest tegen eiser geen enkele vetoordeling uitspreekt die verweerster ten
goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende, evenwel, dat de betekening van de voorziening aan die
verweerster geldt als een oproeping tot
bindendverklaring van het arrest;
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VREEMDELINGEN- WEGENS ANDERE RE·
DEN GEHECHTE VREEMDELING- BEVEL OM
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- KENNISGEVING- DIRECTEUR VAN DE STRAFINRICHTING- VOORWAARDEN.

De directeur van de strafinrichting geeft op
regelmatige wijze kennis van het bevel om
het grondgebied te verlaten aan de vreemdeling, wiens voorlopige hechtenis niet gehandhaafd wordt door een binnen de vijf
dagen na de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel gewezen beschikking van
de raadkamer, zolang de termijn waarbinnen het O.M. tegen die beschikking hoqer beroep kan instellen, niet verstreken
lS.

(JOVANOVIC)

(A.R. nr. P.97.1283.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser, in
solidum met Annie Mathieu, veroordeelt om aan Freddy Georges een bedrag van 2.520.833 + 3.552.480 =
6.073.313 frank, met de daarbij horende interest te betalen ter vergoeding van de blijvende stoffelijke schade
van verweerder en om aan verweerster
een bedrag van 3.439.230 frank, vermeerderd met de interest, te betalen; verwerpt de voorziening voor het
overige; verklaart dit arrest bindend
voor de verweerster Annie Mathieu;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt zowel eiser als verweerder in
een vierde van de kosten en
verweerster in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
12 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fisher - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Gerard.

12 november 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Andre,
Luik.
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VREEMDELINGEN -

BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN- AANVULLENDE
BEVEILIGINGSMAATREGElJ- VRIJHEIDSBENEMING - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT- ART. 72 VREEMDELINGENWET VOORLOPIGE HECHTENIS - VREEMDELING IN
VRIJHEID GESTELD MET HET VERBOD OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN- WEERSLAG.

De omstandigheid dat een onderzoeksrechter, met toepassing van de Wet Voorlopige Hechtenis, een vreemde verdachte in
vrijheid stelt met het verbod om het
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grondgebied te verlaten, heeft geen weerslag op het door de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van art. 72,
Vreemdelingenwet, uitgevoerde onderzoek. (Art. 72 Vreemdelingenwet.)
(BEGANOVIC)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1355.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat het bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten, waarbij tevens is beslist dat de vreemdelinge naar de grens wordt teruggeleid
en daartoe van haar vrijheid wordt benomen, op 19 september 1997 door de
Minister van Binnenlandse Zaken met
toepassing van artikel 7 van de wet
van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, aan eiseres is gegeven, omdat zij er verbleef zonder de
vereiste documenten; dat voornoemd
arrest, na in het kader van de "externe en interne controle van de wettigheid zowel van de maatregel van
vrijheidsberoving als van de maatregel tot verwijdering van het grondgebied", en na met name "de juistheid"
te hebben onderzocht "van de granden" waarop die administratieve maatregelen steunen, oordeelt dat "de voorwaarden waaraan de vrijheidsberoving
van een vreemdeling krachtens de wet
van 15 december 1980 moet voldoen",
te dezen "vervuld zijn"; dat het daarenboven vaststelt dat alle wettelijke
rechtsvormen in acht genomen zijn;
Dat aldus de appelrechters die, overeenkomstig artikel 72 van voomoemde
wet, geweigerd hebben uitspraak te
doen over de opportuniteit van de
maatregelen tot vrijheidsberoving en
verwijdering van het grondgebied, hun
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beslissing waarbij die vrijheidsberoving wordt gehandhaafd, naar recht
verantwoord hebben, ook al zou een
onderzoeksrechter eiseres in vrijheid
hebben gesteld, met het verbod om het
grondgebied te verlaten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Bastyns, Brussel.
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VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGGEMEENSCHAPPELlJK MOTORWAARBORGFONDS- MATERlELE SCHADE- TOEVALLIG
FElT- "OM RED EN VAN" EEN TOEVALLIG FElT
-BEGRlP.

De vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
vereist, in de hypothese van een toevallig feit, niet alleen dat de bestuurder van
het voertuig dat het ongeval veroorzaakt,
door het toevallig feit, vrijuit gaat, maar
bovendien dat "om reden" van dat
toevallig feit geen enkele verzekeringsonderneming tot de genoemde vergoeding verplicht is (1). [Art. 50 (thans
(1) Zie Cass., 25 juni 1992, AR. nr. 9370 (A C.,
1991-92, nr. 566), en 30 nov. 1995, A.R. nr.
C.93.0372.N (ibid., 1995, nr. 519).
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80) (2), § 1, 2°, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
(GEMEENSCHAPPELIJKMOTORWAARBORGFONDS
T. HEYLEN)
ARREST

(AR. nr. C.94.0397.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 50, § 1, eerste
lid, 1° en 2°, en laatste lid van de Wet van
9 juli 1971? betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, zoals van toepassing v66r de wijziging bij artikel 8 van
het Koninklijk Besluit van 8 januari 1993
- voor zoveel als nodig ook zoals van toepassing na deze wijziging- en 19, § 1 van
het Koninklijk Besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
doordat het hofvan beroep in de bestreden beslissing eiser veroordeelt tot het vergoeden van de stoffelijke schade van verweerder op grond van de overwegingen "dat
waar (verweerder) zijn vordering steunt op
artikel 50, § 1, 2° van de Wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verze.keringsondernemingen en op artikel19, § 1 van het KB van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van dit artikel 50, zijn vordering in
casu gegrond moet verklaard worden;
dat immers in casu het ongeval veroorzaakt werd door de bestuurder Vanoverschelde Andre die (verweerder) heeft aangereden met zijn voertuig (vrachtwagen) en
dat deze bestuurder een toevallig feit kan
inroepen waardoor hij vrijuit gaat - te weten het feit dat hij moest uitwijken voor een
onbekend gebleven voertuig van het type
Opel Ascona dat de verkeerstekens gegeven door een verkeersagent negeerde, waardoor hij slipte (feiten beoordeeld bij arrest van dit Hof, zelfde kamer, d.d. 11 mei
1988, waarin de vrachtwagenbestuurder
niet aanspra).<:elijk werd gesteld om reden
(2) Zoals hernummerd bij art. 30 K.B. 12 aug.
1994 (B.S., 16 sept. 1994.)

-------- ·-
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dat "de botsing te wijten (was) aan het foutief rijgedrag van een onbekend gebleven
autobestuurder") - en waardoor geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is
de schade geleden door appellant te vergoeden;
dat aldus (eiser) gehouden is om aan
(verweerder) het bedrag van 213.051 fr
(niet betwist en waarop de vrijstelling voorzien in artikel 19, § 2 van het KB van 16
december 1980 reeds werd aangerekend) te
betalen, meer de vergoedende intresten"
(tweede en derde bladzijde van het bestreden arrest),
terwijl overeenkomstig de artikelen 50,
§ 1, eerste lid, 2° en laatste lid van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen en artikel19,
§ 1 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 controle der
verzekeringsondernemingen, eiser slechts
gehouden is de door een motorrijtuig veroorzaakte stoffelijke schade te vergoeden
wanneer geen enkele (toegelat~n)
verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij om reden van een
toevallig feit waardoor de bestuurder van
het voertuig dat het ongeval veroorzaakte
vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd;
Artikel 50, § 1, eerste lid, 2° van de genoemde wet van 9 juli 1975 aldus vereist,
opdat eiser tot vergoeding van de materiele schade zou gehouden zijn, dat het "toevallig feit", dat moet worden beoordeeld aan
de zijde van de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft "veroorzaakt" in
de zin van genoemd artikel 50, § 1, eerste lid, 2° - te dezen aan de zijde van de
heer Vanoverschelde -, er de oorzaak van
is ("om reden dat"), da~ geen enkele (toegelaten) verzekeringsonderneming tot die
vergoeding verplicht is;
De appelrechters hun vaststelling dat
"geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is de schade geleden door (verweerder) te vergoeden" ten onrechte afleiden uit
de loutere omstandigheid dat het materiele feit van de aanrijding veroorzaakt
werd door een "toevallig feit" waardoor de
bestuurder van de vrachtwagen, de heer
Vanoverschelde, vrijuit gaat, en ten onrechte de stelling van eiser, die aanvoerde
dat te dezen artikel 50, § 1, eerste lid, 2°
van de wet van 9 juli 1975 niet van toepassing was, verwierp;
De door eiser verdedigde - en door het
bestreden arrest bevestigde - stelling dat
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het ongeval te wijten is aan de bestuurder van het onbekend gebleven voertuig
noodzakelijk impliceert dat verweerder niet
door een verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen werd vergoed omdat dit voertuig niet werd gei:dentificeerd en niet om reden van het "toevallig
feit";
De vaststellingen van het hof van beroep in de bestreden beslissing ontegensprekelijk erop wijzen dat het ongeval uitsluitend te wijten was aan het rijgedrag
van de bestuurder van het nietgei:dentificeerde voertuig, nu het hof het
"toevallig feit" omschrijft als "het feit dat
(de heer Vanoverschelde) moest uitwijken voor een onbekend gebleven voertuig
van het type Opel Ascona dat de verkeerstekens gegeven door een verkeersagent negeerde, waardoor hij slipte", waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar de
bewoordingen van het arrest van 11 mei
1988, waarbij de heer Vanoverschelde "niet
aansprakelijk werd gesteld om reden dat
"de botsing uitsluitend te wijten (was) aan
het foutief rijgedrag van een onbekend gebleven autobestuurder")"; de overweging
"dat immers in casu het ongeval veroorzaakt werd door de bestuurder Vanoverschelde Andre die (verweerder) heeft aangereden met zijn voertuig (vrachtwagen)"
slechts betrekking heeft op het materiele
feit van de aanrijding;
Uit deze overwegingen volgt dat, hoewel het feit van de onbekende bestuurder
een "toevallig feit" heeft uitgemaakt voor de
heer Vanoverschelde, bestuurder van het
voertuig dat het ongeval "veroorzaakte" in
de zin van artikel50, § 1, eerste lid, 2° van
de wet van 9 juli 1975, het evenwel niet om
reden van dat "toevallig feit" is dat geen enkele (toegelaten) verzekeringsonderneming
verplicht is tot vergoeding van de stoffelijke schade aan het voertuig van verweerder - in tegenstelling tot wat in het bestreden arrest wordt gesteld -, noch om
reden van een niet-naleving van de
verzekeringsplicht, maar omdat de identiteit van degene die het ongeval heeft veroorzaakt - dat wil zeggen van degene aan
wiens fout het ongeval te wijten is - niet
kan worden vastgesteld,
zodat het bestreden arrest eiser ten onrechte veroordeelt tot vergoeding van de
stoffelijke schade van verweerster (scherrding van artikelen 50, § 1, eerste lid, 1° en
2°, en laatste lid van de Wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van toepassing v66r
de wijziging bij artikel8 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1993 - voor zo-
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veel als nodig zoals van toepassing na deze
wijziging- en 19, § 1 van het Koninklijk
Besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) :

Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 50, § 1, 1°
en 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, elke benadeelde van
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds vergoeding kan krijgen van de
schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig
zijn veroorzaakt, wanneer de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is vastgesteld of wanneer geen enkele
toegelaten verzekeringsonderneming
tot die vergoeding verplicht is, om reden van een toevallig feit waardoor de
bestuurder van het voertuig dat het
ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat; dat
in dit laatste geval, ingevolge artikel
19, § 1, van het koninklijk besluit van
16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van hoger genoemde
wet, het Fonds ook de stoffelijke
schade moet vergoeden die door het
motorrijtuig is veroorzaakt;
Dat de vergoedingsverplichting van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vereist, in de hypothese van een toevallig feit, niet aileen dat de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval veroorzaakt,
door het toevallig feit, vrijuit gaat,
maar bovendien dat "om reden" van
dat toevallig feit geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot de
genoemde vergoeding verplicht is;
Overwegende dat de appelrechters
uit het toevallig feit dat zij vaststellen, afleiden dat geen enkele
verzekeringsonderneming verplicht is
de schade te vergoeden;
Dat zij aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Brussel.
13 november 1997 - 1e kamer - Voor·
zitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Butzler en Simont.

Nr. 474
1e KAMER - 13 november 1997

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSTUITING- SCHULDVORDERING- AANGIFTE.

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)- VERBINTENISSENSCHULDVORDERING- AANGIFTE - VERJARING- STUITING- DRAAGWIJDTE.
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wel ten aanzien van de boedel als ten
aanzien van de gefailleerde zelf (Art.
2244 B.W. en 496 Faillissementswet.)

3° Door de bepaling dat de verjaring niet
loopt tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt, wordt voorkomen dat
de verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn vordering. (Art. 2251 B.W.)
4 o De algemeen bevoorrechte en de gewone
schuldeiser kunnen, tot aan de sluiting
van het faillissement, wettelijk geen betaling van hun schuldvordering verkrijgen maar hebben slechts aanspraken in
de boedel, zodat, na de aangifte van hun
vordering, tegen hen de verjaring niet
loopt; het doet niet ter zake dat de schuldeiser tegen de gefailleerde zelf een declaratoir vonnis kan verkrijgen, nu dergelijk vonnis hem niet toelaat het uit te
voeren zolang het faillissement niet gesloten is (1). (Art. 2251 B.W. en 452
Faillissementswet.)
5° De verjaring van de vordering tot voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wordt gestuit door de aangifte ervan in het faillissement van de
schuldenaar en wordt geschorst zolang
het faillissement niet gesloten is (2). (Artt.
2244 en 2251 B.W., 452 Faillissementswet en 81 en 83 W.B.T.W.)
(STEEN
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSCHORSING- BEGRIP- DRAAGWIJDTE.

4o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - VERBINTENISSENSCHULDVORDERING -AANGIFTE- GEVOLGVERJARING - SCHORSING.

5o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VORDERING- FAILLISSEMENT SCHORSING.

AANGIFTE -

STUITING -

1 o en 2° De aangifte door de schuldeiser

van zijn schuldvordering in het faillissement, die een vordering onderwerpt aan
het gerecht, en de daaropvolgende opneming in het passief, vormen stuiting zo-

(A.R. nr. C.95.036l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schendingvan de artikelen 2244, 2248,
2251 van het Burgerlijk Wetboek, 452 van
de faillissementswet, 81, inzonderheid het
eerste lid, 83, inzonderheid het eerste lid en
(1) Zie Cass., 19 jan. 1967 (A. C., 1967, 611), en
20 juni 1968 (ibid., 1968, 1283) met cone!. adv.gen. Colard in Jurisprudence commerciale de Belgique, 1969, 2e deel, p. 73 e.v.
(2) Zie noot 1.
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85, § 2, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de vordering van verweerder, ingeleid bij
dagvaarding van 13 mei 1991, nog niet is
verjaard, om reden dat :
"(eiser) voorhoudt dat de schuldvordering van (verweerder) verjaard is, nude
laatste nuttige stuitingsdaad dateert van 7
maart 1985, zijnde de datum van aanneming van de schuldvordering in het passief van het faillissement, zodat een nieuwe
verjaringstermijn is beginnen lopen vanaf
deze laatste datum, voor een zelfde duur,
die beeindigd was op 7 maart 1990, derwijze dat de betekening van de dwangbevelen op 2 oktober 1990 en 6 februari 1991
gebeurden nadat de verjaring reeds was ingetreden;
(verweerder) op (zijn) beurt stelt dat niet
de laatste nuttige stuitingsdatum van 7
maart 1985 in aanmerking komt als
vertrekdatum van de nieuwe verjaringstermijn, doch wel de datum van het vonnis waarbij het faillissement werd afgesloten, zijnde 29 mei 1986, omdat het stuitend
effect doorloopt tot aan het vonnis van het
faillissement;
de betwisting dan ook beperkt is tot de
vraag of het stuitend effect van de opname
in het passief bij vonnis van 7 maart 1985
doorloopt tot aan het vonnis van sluiting
van faillissement op 29 mei 1986 dan wel
of deze bijzondere vorm van schorsing van
de verjaring tot aan de sluiting van het faillissement uitsluitend geldt ten aanzien van
de massa, doch niet ten aanzien van de gefailleerde;
artikel 81 B.T.W.-Wet bepaalt dat de vordering tot voldoening van de belasting, van
de interesten en van de administratieve
geldboeten verjaart door verloop van vijf
jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij is
ontstaan; overeenkomstig artikel83 B.T.W.Wet de verjaring gestuit wordt op de wijze
en onder voorwaarden bepaald bij artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek;
(eiser) niet betwist dat de aanneming van
de schuldvordering in het faillissement de
verjaring heeft gestuit in het voordeel van
(verweerder); (eiser) evenmin betwist dat
deze stuiting effect sorteert ten aanzien van
de massa tot aan de sluiting van het faillissement;
inderdaad aan (verweerder) zowel in
(zijn) hoedanigheid van algemeen bevoorrechte als van chirografaire schuldeiser ieder wettelijk actiemiddel is ontnomen om-
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dat aan de gefailleerde van rechtswege het
beheer van zijn goederen is ontnomen;
ten deze dient aangenomen dat het principe van het stuitend effect tot aan de sluiting van het faillissement eveneens van toepassing is ten aanzien van de gefailleerdei
immers, zo artikel 452 van de faillissementswet een individuele vordering tegen de gefailleerde toelaat, dit niet belet dat
de bekomen titel zolang het faillissement
niet is afgesloten niet kan worden uitgevoerd; daarenboven moet vastgesteld worden dat de rechten van (verweerder) ten
aanzien van de massa en ten opzichte van
de gefailleerde dezelfde zijn;
nu de aanneming van een schuldvordering in het passief van een faillissement de
verjaring stuit, deze stuiting effect sorteert tot aan de sluiting van het faillissement en dit zowel ten aanzien van de
massa als ten aanzien van de gefailleerde;
dat ten deze het vertrekpunt van de nieuwe
verjaringstermijn bepaald wordt op 29 mei
1986, derwijze dat de betekening van de
dwangbevelen op 2 oktober 1990 en 6 februari 1991 de lopende verjaringstermijn
opnieuw heeft gestuit, zodat de eis van (verweerder) niet is verjaard",

terwijl naar luid van artikel 81, eerste
lid, van het Wetboek van de belasting op de
toegevoegde waarde, de vordering tot voldoening van de belasting, van de intresten
en van de administratieve geldboeten, verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen van de dag waarop zij is ontstaan;
artikel 83 van hetzelfde wetboek bepaalt dat zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van
de belasting, de intresten en de administratieve geldboeten, de verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek, dat
in dat geval een nieuwe verjaring, die op
dezelfde wijze kan worden gestuit, wordt
verkregen vijf jaar na de laatste stuiting
van de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is, en dat afstand van de
verlopen tijd der verjaring en de kennisgeving van het dwangbevel op de wijze als
bedoeld in artikel 85, § 1, ten aanzien van
hun gevolgen worden gelijkgesteld met dergelijke stuiting;
luidens artikel 2244 van het Burgerlijk
Wetboek een dagvaarding voor het gerecht,
een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting
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vormen, en artikel 2248 van hetzelfde wethoek hepaalt dat de erkenning van het
recht van hem tegen wie de verjaring loopt,
door de schuldenaar of de hezitter gedaan,
de verjaring stuit;
de faillietverklaring op zichzelf de verjaring stuit noch schorst, zodat de schuldeisers van de gefailleerde de nodige maatregelen moeten treffen teneinde de
verjaring van hun schuldvorderingen te
vermijden;
de aangifte van een schuldvordering in
het passiefvan het faillissement wordt gelijkgesteld met een rechtsvordering, die de
verjaring stuit, en dit zowel ten aanzien
van de failliete hoedel als ten aanzien van
de gefailleerde persoonlijk;
de aanvaarding van de schuldvordering
in het faillissement, eveneens de verjaring stuit ten aanzien van de failliete hoedel en van de gefailleerde;
dergelijke stuiting ten aanzien van de
failliete hoedel voortduurt tot aan de sluiting van het faillissement, nu artikel 452
van de faillissementswet hepaalt dat iedere roerende of onroerende rechtsvordering, iedere tenuitvoerlegging op roerende
of onroerende goederen, vanaf het vonnis
van faillietverklaring slechts tegen de curators van het faillissement kan worden
vervolgd, ingesteld of uitgeoefend;
deze hepaling evenwel niet helet dat een
schuldeiser tegen de gefailleerde schuldeiser een rechtsvordering inleidt in afwezigheid van de curator;
een rechterlijke heslissing gewezen op
dergelijke vordering weliswaar niet aan de
failliete hoedel kan worden tegengeworpen en evenmin kan worden uitgevoerd, zolang het faillissement niet is gesloten, maar
aan de schuldeiser een titel verleent, die na
de sluiting van het faillissement tenuitvoer kan worden gelegd;
hieruit volgt dat het individuele vorderingsrecht van de schuldeiser tegen de gefailleerde persoonlijk niet is opgeschort tijdens het faillissement, zodat de stuiting
van de verjaring die voortvloeit uit diens
aangifte van schuldvordering, evenals de
stuiting ten gevolge van de aanvaarding
daarvan, de verjaring jegens de gefailleerde opnieuw doet lopen;
de omstandigheid dat de rechten van de
schuldeiser in de failliete hoedel en ten opzichte van de gefailleerde persoonlijk dezelfde zouden zijn, daaraan niets afdoet,
zodat het bestreden arrest, nadat het had
vastgesteld dat de laatste nuttige stuitingsdaad dateert van 7 maart 1985, datum
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waarop de schuldvorderingen van verweerder zijn aanvaard in het passief van het
faillissement, en dat verweerder slechts op
2 oktoher 1990 en 6 fehruari 1991 zijn
schuldvorderingen hij dwanghevel opnieuw
ter kennis had gehracht van eiser, niet wettig kon heslissen dat deze stuiting voortduurde tot 29 mei 1986, datum van de sluiting van het faillissement, en dat de
vordering die verweerder op grand van artikel 788 van het Burgerlijk Wethoek op 13
mei 1991 had ingesteld, niet was verjaard,
nu heide dwanghevelen de verjaring van
verweerders vordering opnieuw tijdig hadden gestuit (schending van alle in het middel aangehaalde wetshepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel81 van het B.T.W.-wetboek, de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de boete
verjaart door verloop van vijfjaar te
rekenen van de dag waarop zij is ontstaan; dat, krachtens artikel 83 van
hetzelfde wetboek, de ve:rjaring wordt
gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244
en volgende van het Burgerlijk Wethoek, en een nieuwe verjaring in dat
geval verkregen wordt vijfjaar na de
laatste stuiting van de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is;
Overwegende dat de aangifte door
de schuldeiser van zijn schuldvordering in het faillissement, die een vordering onderwerpt aan het gerecht, en
de daaropvolgende opneming in het
passief, stuiting vormen zowel ten aanzien van de boedel als ten aanzien van
de gefailleerde zelf;
Overwegende dat, in toepassing van
artikel83 van het B.T.W.-wetboek, de
stuiting van de verjaring in de regel
een nieuwe ve:rjaringstermijn van vijf
jaar doet lopen;
Dat, evenwel, volgens artikel 2251
van het Burgerlijk Wetboek, de verjaring niet loopt tegen hen voor wie de
wet een uitzondering maakt; dat door
die bepaling wordt voorkomen dat de
ve:rjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn
vordering;
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Overwegende dat de regel van artikel 452 van de Faillissementswet inhoudt dat de algemeen bevoorrechte of
gewone schuldeiser tot aan de sluiting van het faillissement wettelijk van
de gefailleerde zelf geen betaling kan
verkrijgen van zijn schuldvordering
maar enkel aanspraken heeft in de
boedel;
Dat uit de artikelen 2251 van het
Burgerlijk Wetboek en 452 van de
Faillissementswet, in hun onderling
verband gezien, volgt dat tegen zodanige schuldeiser die aangifte heeft gedaan van zijn vordering, de verjaring
niet loopt;
Dat ter zake niet doet dat de schuldeiser tijdens het faillissement een declaratoir vonnis kan verkrijgen tegen de gefailleerde zelf dat niet aan de
boedel kan worden tegengeworpen, nu
dergelijk vonnis de schuldeiser niet
toelaat dit vonnis uit te voeren zolang het faillissement niet gesloten is;
Overwegende dat het arrest vaststelt, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat : 1. verweerder op 19
november 1984 aangifte deed van zijn
schuldvordering die op 7 maart 1985
opgenomen werd in het algemeen bevoorrecht en in het gewoon passiefvan
het faillissement van eiser; 2. het faillissement gesloten werd op 29 mei
1986; 3. twee nieuwe dwangbevelen
betekend werden op 2 oktober 1990 en
6 februari 1991;
Dat het arrest oordeelt dat, nu de
laatst nuttige stuiting op 7 maart 1985
plaatsgreep en de loop van de verjaring geschorst werd tijdens het faillissement, de vordering van verweerder nog niet verjaard was toen de
nieuwe dwangbevelen betekend werden;
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 eiser in de kosten.
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13 november 1997 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Nelissen
Grade en Claeys Bmiuaert.
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1e KAMER - 13 november 1997

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERGOEDINGSVERPLICilliNGTOEVALLIG FElT- BEGRIP.

2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERGOEDINGSVERPLICilliNGTOEVALLIG FElT- BEWIJSLAST.

3° BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS VERGOEDINGSVERPLICHTING- TOEVALLIG FElT.

4° BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERGOEDINGSVERPLICHTINGRECHTVAARDIGINGSGROND- OVERMACHT.

5° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
- VERGOEDINGSVERPLICHTING- RECHTVAARDIGINGSGROND- OVERMACHT.

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL BETREFFENDE DE BEWIJSLAST IN STRAFZAKEN - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
- VERGOEDINGSVERPLICHTING- RECHTV AARDIGINGSGROND - OVERMACHT - BEWIJSLAST.

1o Het toevallig feit, om reden waaruan het

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
tot vergoeding verplicht is, maakt de omstandigheid of gebeurtenis uit die uoor de
bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte overmacht uitmaakt
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(1). [Art. 50 (thans 80) (2), § 1, 2°,
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
2° en 3° De benadeelde die van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
vergoeding van zijn schade vordert moet
het bewijs van de overmacht als toevallig feit leveren. [Art. 50 (thans 80) (3),
§ 1, 2°, Controlewet Verzekeringen 9 juli
1975.]
4°, 5° en 6° De beslissing van de burgerlijke rechter die de vordering van de benadeelde tot vergoeding van zijn schade
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inwilligt op grand dat,
doordat deze vordering gesteund is op een
overtreding van de strafwet, de verweerder het bestaan aanvoert van een
rechtvaardigingsgrond, zoals overmacht,
die niet van alle waarschijnlijkheid is
ontbloot (4) en eiser het bestaan van een
misdrijf en het niet bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond moet bewijzen, terwijl de vordering daarop niet
gesteund is en het fonds evenmin een
rechtvaardigingsgrond aanvoert, schendt
de regelen van het bewijs in burgerlijke
zaken en miskent het algemeen beginsel
betreffende de bewijslast in strafzaken.
[Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W. en 50
(thans 80) (5), § 1, 2°, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
(GEMEENSCHAPPELIJKMOTORWAARBORGFONDS
T. HENDRICKX E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0285.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) Cass., 16 juni 1988, A.R. nr. 1471 (A. C.,
1987-88, nr. 636).
(2) Zoals hernummerd bij artikel 30 K.B. 12
aug. 1994 (B.S., 16 sept. 1994).
(3) Zie noot 2.
(4) In casu was de verweerder de verzekeraar van de bestuurder die het ongeval veroorzaakte, na een "zeer waarschijnlijk" fataal hartinfarct, zodat de strafvordering kwam te
vervallen. Het fonds kwam vrijwillig tussen.
(5) Zie noot 2.
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schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 50, § 1, 2° van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen (zijnde thans
artikel 80, § 1, 2° van dezelfde wet, overeenkomstig de bij koninklijk besluit van 12
augustus 1994 gewijzigde nummering), 14
en 19, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van voormelde wet van 9
juli 1975, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in strafzaken,
doordat het hof van beroep het beroepen vonnis bevestigt o.m. in zoverre het de
vorderingen van eerste, tweede en vierde
verweerders, gericht tegen eiser, gegrond
verklaart, enerzijds op grond van de oordeelkundige motieven van de eerste rechter:
"( ... ) dat de NV Mauretus op een
rechtvaardigingsgrond met name het feit
dat Jacobs vlak v66r het oprijden van de
hoofdweg het slachtoffer zou zijn geweest
van een malaise aan het stuur en een hartinfarct had; dat hij mogelijk reeds overleden was op het ogenblik dat hij uit stilstand vertrok of dat alleszins het
vertrekken een gevolg was van het hartinfarct, hetgeen een geval van overmacht
zou uitmaken;
(. .. ) dat, wanneer een rechtsvordering
steunt op een overtreding van de strafwetgeving, in casu het KB van 1 december 1975 art. 12.3.1 oa of op een quasidelictuele fout, de eisende partijen de
bewijslast dragen van het bestaan van dit
misdrijf in alle onderdelen en van het causaal verband tussen die fout en de schade;
dat, wanneer de verweerder zich beroept op
een rechtvaardigingsgrond, die niet van alle
waarschijnlijkheid ontbloot is en niet op
voorhand moet worden uitgesloten, de bewijslast van het niet bestaan van deze
rechtvaardigingsgrond bij de eisende partijen blijft berusten; dat dit een algemeen
aanvaard rechtsprincipe is;
(. .. ) dat de rechtbank vaststelt dat de NV
Mauretus, die zich op overmacht beroept,
niet besluit over de bewijslast, terwijl eisers op hoofdeis alsmede het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds van oordeel zijn
dat degene die overmacht inroept dit moet
bewijzen;
(... ) dat de toepassing van de strafrechtelijke bewijslastregeling in burgerlijke zaken zich uitstrekt zowel tot de civielrechtelijke vordering, voortspruitend uit een
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misdrijf als tot de procedures voor de burgerlijke rechter waarin gepoogd wordt een
misdrijf te bewijzen; dat het transponeren van de strafrechterlijke bewijslastregeling naar burgerlijke procedures een afwijking inhoudt van de civielrechtelijke
bewijslastregeling, neergelegd in de art.
1315 van het B.W. en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die
zij aanvoert; dat deze afwijking gerechtvaardigd wordt door de vaststellingen; dat
de bewijsregels - ook de regels van de bewijslast - bepaald worden door de aard
van het te bewijzen feit en niet door de
rechtsinstantie die over het al of niet bewe zen zijn van het feit uitspraak moet
doen;
Dat het principe duidelijk is dat het bewijs van een misdrijf voor de burgerlijke
rechter aan dezelfde regels onderworpen is
als voor de strafrechter (Actuele problemen van strafrecht- XIVO Postuniv. Cyclus W. Delva - P. Traest, Bewijslast in
strafzaken, blz. 121 e.v., met verwijzing
naar rechtsleer en rechtspraak);
(... ) dat uit de terzake voorgelegde gegevens blijkt dat Prof. Hooft het zeer waarschijnlijk acht dat Jacobs kart v66r het ongeval een acuut myocardinfarct had met
hartfibrillatie, terwijl dr Lauwereyns besluit dat dit niet aantoonbaar is;
Dat deze medische bevindingen weliswaar niet eensluidend zijn doch een belangrijk element vormen om aan te nemen dat de ingeroepen rechtvaardigingsgrond niet zonder meer kan worden
afgewezen en niet alle grand van waarschijnlijkheid mist;
Dat het niet de N.V. Mauretus is die de
bewijslast van het bestaan van overmacht
draagt doch dat eiseres op hoofdeis en het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
dienen te bewijzen dat overmacht uitgesloten is; dat dit bewijs niet wordt geleverd en het bewijs daartoe evenmin wordt
aangeboden;
(. .. ) dat de rechtbank het bestaan van
overmacht in hoofde van Jacobs aanvaardt;
dat de vorderingen derhalve principieel ongegrond zijn inzoverre gericht tegen de N.V.
Mauretus; dat de eisen van Hendrickx,
Croes en de L.C.M. principieel gegrond zijn
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, en anderzijds op de eigen
gronden:
"( ... ) dat wanneer een rechtsvordering
steunt op een overtreding van de strafwet, en de verweerder het bestaan inroept
van een rechtvaardigingsgrond, die niet van
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alle waarschijnlijkheid is ontbloot, de eiser in dat geding moet bewijzen dat de verweerder het misdrijfheeft gepleegd en dat
de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet
bestaat;
(... ) dat, in casu, de door de verzekeraar
van wijlenAuguste Jacobs ingeroepen omstandigheid dat deze door een hartinfarct
was getroffen juist v66r het ongeval, gezien de uitgevoerde medische expertises,
plausibel voorkomt;
Dat aan wijlen Jacobs dan ook niet als
fout kan worden aangerekend dat zijn voertuig de voorrangsweg is opgereden;
Dat evenmin blijkt dat hij een fout zou
hebben begaan door, in de gezondheidstoestand die de zijne was, nog een voertuig te
besturen;
( ... ) dat de inzonderheid door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ontwikkelde beschouwingen nopens de ratio legis van de wet van 9 juli 1975 of de
beweerd onevenwichtige verdeling van de
bewijslast, gelet op het hierboven herinnerde principe, niet terzake dienend zijn",
terwijl de door de eerste rechter en het
hof van beroep toegepaste regel betreffende de bewijslast in strafzaken weliswaar van toepassing is op een civielrechtelijke vordering, ingesteld tegen een
beklaagde, zijn verzekeraar of zelfs een burgerlijke partij, zelfs indien zij bij een burgerlijk gerecht aanhangig werd gemaakt,
doch enkel in zoverre de verweerders in die
vordering een overtreding van de strafwet wordt verweten of de vordering minstens berust op zulke overtreding en die
verweerder hiertegen het bestaan van een
rechtvaardigingsgrond aanvoert; zulks
evenwel niet het geval is voor de tegen eiser ingestelde vorderingen, die immers niet
berusten op een aan eiser verweten overtreding van de strafwet en waartegen eiser evenmin als verweer een rechtvaardigingsgrond inriep; bij gevolg op die
vorderingen de bewijsregels in burgerlijke zaken van toepassing zijn en de eerste, tweede en vierde verweerders, bij toepassing van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, het bewijs moeten leveren, inzonderheid van de vervulling van
de bij de artikelen 50,§ 1, 2° (thans art. 80,
§ 1,2°) van de wet van 9 juli 1975, 14 en 19,
§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 bepaalde voorwaarden, m.n. dat geen enkele toegelaten
verzekeringsonderneming tot schadevergoeding verplicht is "om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het
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voertuig dat het ongeval veroorzaakte,
vrijuit gaat"; dit bewijs niet kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de
door de N.V. Mauretus ingeroepen
rechtvaardigingsgrond (een hai:tinfarct van
wijlen Jacobs kort v66r het ongeval) "niet
alle grond van waarschijnlijkheid mist" en
"plausibel voorkomt", noch uit het feit dat
eiser het bewijs niet levert dat overmacht
uitgesloten is,
zodat het hofvan beroep, door op de hierboven weergegeven gronden het tegendeel te beslissen, het arrest niet naar recht
verantwoordt (schending van alle in het
middel aangeduide wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat krachtens het te
dez(m toepasselijk artikel 50, § 1, 2°,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen, elke benadeelde van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding kan verkrijgen van de schade voortvloeiende
uit lichamelijke letsels die door een
motorrijtuig zijn veroorzaakt, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig
feit waardoor de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval veroorzaakte,
vrijuit gaat;
Dat, krachtens artikel19, § 1, van
het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49
en 50 van voormelde wet, het Fonds in
dergelijk geval bovendien de stoffelijke schade vergoedt;
Overwegende dat het toevallig feit
bedoeld in artikel 50, § 1, 2°, van voormelde wet een omstandigheid of gebeurtenis uitmaakt die voor de bestuurder van het voertuig dat het
ongeval veroorzaakte, overmacht uitmaakt;
Overwegende dat de verweerders
sub 1 en 4 die tegen eiser op grond
van voornoemd artikel 50, § 1, 2°, vorderden, het bewijs van die overmacht
moeten leveren;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat als een rechtsvordering is gesteund op een overtreding van de
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strafwet en verweerder het bestaan
aanvoert van een rechtvaardigingsgrond die niet van alle waarschijnlijkheid is ontbloot, eiser in dat geding
moet bewijzen dat verweerder het misdrijf heeft gepleegd en dat de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat; dat het arrest beslist dat de
vordering van de verweerders sub 1 en
4 tegen eiser gegrond is;
Overwegende dat, nu de vorderingen van die verweerders tegen eiser
niet steunden op een overtreding van
de strafwet en eiser evenmin een
rechtvaardigingsgrond aanvoerde, de
appelrechter de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt en het
algemeen beginsel betreffende de bewijslast in strafzaken miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
13 november 1997 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat :

mr. Biitzler.
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1e KAMER- 14 november 1997

1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MID DEL- LEVENSONDERHOUD- TOEPASSELIJKE WET- INTERNATIONAAL VERDRAG- MID DEL DAT DE TOEPASSING ERVAN BETWIST.

2° NATIONALITEIT -

DUBBELE NATIONALITEIT- KEUZE DOOR DE RECHTER- CRITERIA.
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3° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN -IN EEN VREEMDE TAAL GESTELDE STUKKEN- GEEN VERTALING- GEVOLGEN.

1o Het cassatiemiddel dat voor de eerste

maal voor het Hof de toepassing be twist
van een internationaal verdrag dat de op
de verplichting tot levensonderhoud van
de kinderen toepasselijke wet bepaalt, is,
in de regel, nieuw en dus niet ontvankelijk.
2° Wanneer iemand de Belgische nationaliteit en een buitenlandse nationaliteit
heeft, doet het Verdrag van Den Haag van
12 april 1930, nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, de mogelijkheid voor de rechter
om die persoon als Belgische onderdaan
te beschouwen, van geen enkele voorwaarde afhangen.
3° De rechter die in een vreemde taal gestelde stukken uit de debatten weert louter omdat er geen vertaling is bijgevoegd,
miskent het recht van verdediging (1).
(Art. 8 Taalwet Gerechtszaken.)
(THELEN T. HELLEBUYCK)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nrs. C.96.0319.F en C.9.6.04 79.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen die onder de nummers
C.96.0319.F en C.96.0479.F op dealgemene rol zijn ingeschreven, tegen
hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij
dienen te worden gevoegd;
II. Voorziening ingeschreven op de
algemene rol onder het nummer
C.96.0479.F:
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grandwet, 3, 6, 203, 203bis, 209, 303, 1134 van
het Burgerlijk Wetboek, 203, § 1 en 203bis
(1) Cass., 8 sept. 1988, A.R. nr. 8323 (A. C.,
1988-89, nr. 14).
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van het Burgerlijk Wetboek, zoals zij voortvloeiden uit de wet van 31 maart 1987 betreffende de afstamming, 303 van het Burgerlijk Wetboek zoals het van kracht was
v66r zijn opheffing bij de wet van 13 april
1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderschap, 203, § 1, van dat
wetboek, zoals het is vervangen door de genoemde wet van 13 april 1995, 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1, 2, 3 van het Verdrag nopens zekere
vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, getekend te 's-Gravenhage op 12 april 1930, goedgekeurd bij
de Belgische wet van 20 januari 1939, 1, 2,
6 van het Verdrag nopens de wet welke op
onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te 's-Gravenhage op 24 oktober 1956, goedgekeurd
bij de Belgische wet van 17 juli 1970, 6 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, opgesteld te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955, miskenning
van de begrippen openbare orde en Belgische internationale openbare orde, en van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging en van het beginsel van het
Belgisch internationaal privaatrecht dat bij
ontstentenis van een andere tussen de partijen overeengekomen regel of akkoord, de
wet van de gewone verblijfplaats van de
schuldeiser van toepassing is inzake
onderhoudsverplichting,

doordat het arrest heeft vastgesteld dat
"de eerste rechter de regels die het recht en
de rechtspleging in onderhavige zaak bepalen zeer goed heeft uiteengezet en ontleed" en verklaard "volledig daarnaar te
verwijzen en dienaangaande ervan uit te
gaan dat de bewoordingen van de beschikking hier zijn weergegeven" en vervolgens verweerder als bijdrage in het geheel van de kosten van onderhoud en
opvoeding van het kind Viviane veroordeelt tot betaling van een maandelijks en
ge'indexeerd bedrag van 28.000 frank, waarbij hij geen uitwerking wil geven aan de
overeenkomst tussen de partijen van 8 juli
1988, die eiseres erkend wilde zien en
waarvan zij vroeg dat zij in haar geheel en
in al haar bedingen uitvoerbaar zou worden verklaard zowel met betrekking tot het
hoederecht als tot de onderhoudsverplichtingen die voor het kind Viviane
moeten worden betaald, en zulks op grand
van de volgende redenen - die eigen zijn
aan de appelrechters en die van de eerste
rechter werden overgenomen-: "dat het
hof (van beroep) vaststelt dat bijna alle door
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(eiseres) overgelegde stukken in het Duits
of het Engels zijn gesteld zonder vertaling en aldus niet door het hof (van beroep) kunnen worden onderzocht (. .. ); dat
de bijdrage (van verweerder) in de kosten van onderhoud en opvoeding van Viviane niet moeten worden opgesplitst zoals de eerste rechter had gedaan of zoals
(eiseres) voorstelde; dat inderdaad erop
moet worden gewezen dat de omvang van
die bijdrage hoofdzakelijk op twee criteria is gesteund : enerzijds, de noden van het
betrokken kind, anderzijds, de mogelijkheden van de ouder die niet het hoederecht heeft; dat het voor het kind en voor
de partijen van fundamenteel belang is een
enkel bedrag vast te stellen om in de mate
van het mogelijke elke loze discussie te vermijden; (. .. )dat (het) voorstel (van verweerder) (17.000 frank per maand) onvoldoende
is; dat de bijdrage moet worden vastgesteld op 28.000 frank per maand, inclusief zijn bijdrage in alle voor dat kind noodzakelijk kosten; dat er bijgevolg niet moet
worden voorzien in een aanvulling voor de
terugbetaling van eventuele achterstallen noch in de veroordeling van (verweerder) tot het sluiten van een ofmeer verzekeringen ten voordele van het kind; dat
(eiseres) immers zelf de desbetreffende beslissingen moet nemen nu zij belast is met
de hoede over de persoon en de goederen
van dat kind; (. .. )"; dat de eerste rechter in
de door de appelrechters overgenomen motieven inzonderheid oordeelde: "dat naar
luid van de overeenkomst, - de hoede over
Viviane aan haar moeder wordt toevertrouwd, - de verweerder een uitkering tot
levensonderhoud van 645 dollar per maand
(ongeveer 20.640 frank) betaalt die sindsdien is verhoogd tot 650 dollar (ongeveer
20.800 frank), - verweerder alle geneeskundige verzekeringen en kosten (inclusief orthodontie en tandarts) betaalt, - verweerder de helft van de schoolkosten tot het
einde van de middelbare school en alle kosten voor universitaire ofhogere studies betaalt, - verweerder de helft van de kosten voor kulturele en sportieve activiteiten
betaalt, - verweerder zich ertoe verbindt
verschillende verzekeringen tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid aan te houden voor een totaal kapitaal van 680.000
dollar, ongeveer 20.000.000 BF; dat eiseres oorspronkelijk de Duitse nationaliteit
heeft maar Belgische is geworden door haar
huwelijk, terwijl verweerder de Belgische
nationaliteit heeft; dat het kind aangezien minstens een van zijn verwekkers Belg
is, luidens het Wetboek - Belgische nationaliteit, de Belgische nationaliteit bezit; dat
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het, volgens eiseres, ook de Amerikaanse
nationaliteit zou bezitten aangezien het in
Amerika is geboren; dat volgens het Belgische recht, tijdens het geding tot echtscheiding, aileen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, uitspraak doende
in kort geding, bevoegd is om te beslissen
over de dringende en voorlopige maatregelen die nodig zijn voor de vrijwaring van
de respectieve rechten van de echtgenoten en van hun kinderen; dat hij aileen bevoegd is om uitspraak te doen over de vorderingen tot bijdrage in kosten van
onderhoud van de gemeenschappelijke kinderen zonder daarbij gebonden te zijn door
de desbetreffende overeenkomsten die tussen de partijen zouden zijn gesloten; dat eiseres ten onrechte betoogt dat de rechter in
kort geding in dit geval een overeenkomst
moest toepassen die in de staat New York
(Verenigde Staten) was gesloten en die valgens het Amerikaans privaatrecht geldig
zou zijn; dat immers, naar luid van artikel 2 van de wet van 17 juli 1970 tot goedkeuring van het Verdrag van 's-Gravenhage
van 24 oktober 1956 dat op onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, de Belgische wet van toepassing
wordt verklaard ook al heeft het kind zijn
gewone verblijfplaats in het buitenland,
wanneer het verzoek tot uitkering bij een
Belgische rechtbank wordt ingesteld, wanneer de persoon van wie het onderhoud
wordt gevraagd alsmede het kind de Belgische nationaliteit bezitten en eerstgenoemde zijn gewone verblijfplaats in Belgie heeft; dat al die bovenvermelde tekenen
van verbondenheid te dezen zijn vervuld,
ongeacht wat eiseres ten onrechte beweert,
en dat de Belgische wetgeving in dit geval dus wei degelijk moet worden toegepast om het onderhoudsgeld voor het gemeenschappelijk kind van de partijen te
regelen, dat verschuldigd is door de ouder
die niet het hoederecht heeft; dat eiseres tevergeefs aanvoert dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen van de
artikelen 1 en 2 van het Verdrag van 'sGravenhage van 24 oktober 1956 en artikel2 van de wet van 17 juli 1970; dat ongeacht de geldigheid van de overeenkomst
die de partijen hebben gesloten over het onderhoud van het kind Viviane volgens het
recht van de Staat New York, verweerder
terecht opmerkt dat die overeenkomst door
de Belgische rechter niet kan worden erkend omdat zij strijdig is met de bepalingen van de Belgische internationale openbare orde; dat het ongetwijfeld juist is, in
tegenstelling tot hetgeen verweerder beweert, dat de echtgenoten hun respectieve
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verr.lic~ting:en

jegens een gemeenschappehJk kmd m geval van feitelijke scheiding in der rninne mogen regelen, en de last
voor het onderhoud van het kind onder elkaar op ongelijke wijze mogen verdelen
maar onder de driedubbele voorwaarde dat
het kind alles ontvangt waar het recht op
heeft, ~at geen van beide echtgenoten zich
volledig ontlast van zijn uit het huwelijk
ontstane verplichting tot levensonderhoud en dat de bijdrage steeds voor herzie:r:ing vatbaar blijft naargelang de evolutie van de persoonlijke inkomsten en
lasten van elke ouder; dat de overeenkomst
alleen onder die voorwaarden, die de openbare orde raken, de partijen tot wet kan
strekken; dat de onderhandse overeenkomst die de partijen op 8 juli 1988 hebben gesloten, nu zij niet voorziet in die mogelijke schommeling van de daarin
bepaalde uitkering tot levensonderhoud
overeenkomstig de bepalingen van arti~
k~l ?09 van het B~rgerlijk Wetboek, strijd~~ IS met de Belgische openbare orde en
biJgevolg noch bekrachtigd kan worden
noch uitvoerbaar kan worden verklaard",

terwijl eiseres de appelrechters zowel in
haar verzoekschrift als in haar ~onclusie
van hoger beroep, vroeg om de tussen haar
en verweerder op 8 juli 1988 gesloten overeenkomst to~ te passen; zij aldus vroeg om
verweerder m uitvoering van die overeen~omst te veroordelen om haar als bijdrage
m de kosten van onderhoud en opvoeding
van het gemeenschappelijk kind, een bedrag van ongeveer 700 Amerikaanse dollar per maand te betalen, alle medische
verzekeringen en kosten inclusief
orthodontie- en tandartskosten, de helft van
de schoolkosten tot het einde van de middelbare school en alle kosten voor universitaire of hogere studies, de helft van de
k~sten voor ku~turele en sportieve activiteiten, en om zich ertoe te verbinden verschillen~e verzeker:ingen tegen overlijden
en arbeidsongeschiktheid aan te houden
voor een totaal kapitaal van 680.000 dollar, ongeveer 20.ooq.qoo BF; de appelr~ch~ers met bevestigmg van de beslissmg m eerste aanleg, hebben geweigerd de
o_:rereenk?~st toe te passen die de partiJen op 8 JUh 1~~8 vrij hebben gesloten; zij
oordelen, enerziJds, dat het Belgisch recht
van toepassing is op het voorgelegde probleem, krachtens de samenlezing van het
Verdrag van 's-Gravenhage van 24 oktober 1956 en van artikel 2 van de wet van
17 juli 1970, en dat de voornoemde overeenkomst ~trijdig is met de Belgische openbare orde m zoverre daarin niet wordt bepaald dat de uitkering mag schommelen;
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zij, anderzijds, om aan het akkoord tussen de partijen iedere uitwerking te ontzeggen op de Belgische intemationale openbare orde steunen;
eerste onderdeel, naar luid van artikel 6
van het Verdrag :r:op~ns de .wet welke op
onderhoudsverphchtmgen Jegens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te
's-Graven~~ge op 2~ oktober 1956, goedgekeurd biJ de Belgische wet van 17 juli
1.9701 ~at Verdrag "slechts van toepassmg IS m geval artikel 1 naar de wet van
een van de verdragsluitende Staten verwijst"; artikel1 van dat Verdrag verwijst
naar "de 'Yet _yan de .gewone verblijfplaats
van het kmd ; de feitenrechters vaststellen d~t ~et gemeenschappelijk kind Viviane biJ ZIJn moeder, eiseres, in de staat New
York (Verenigde Staten van Amerika)
woont; noch de federale staat New York
noch de Verenigde Staten van Arnerika al~
federale entiteit, het Verdrag hebben ondertekend nope~s ~e w~t welke op
onderhoudsverphchtmgen Jegens kinderen toepasselijk is, dat op 24 oktober 1956
te 's-Gravenhage is opgemaakt· zodat het
arrest, met bevestiging van de'beslissing
van de eerste rechter, niet op dat Verdrag
~o:r: steunen om te weigeren aan de op 8
JUh 1988 tussen de partijen gesloten overeenkomst uitwerking te geven en verweerders bijdrage arnbtshalve te bepalen (scherrding van de artikelen 3, 6, 203, 203bis, 209
303, 1134 van het Burgerlijk Wetboek 203'
§ 1 en 203bis van het Burgerlijk Wetboek'
zoals zij voortvloeiden uit de wet van 3i
maart 1987 betreffende de afstamming, 303
zoals ~et van kracht was v66r zijn opheffing biJ de wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het
ouderschap, 203, § 1, van dat wetboek zoals het is vervangen door de genoemde'wet
van 13 april1995, 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1, 2, 6 van
het Verdrag no~ens. de "':et welke op
onderhoudsverphchtmgen Jegens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te
's-Graven~~ge op 2~ oktober 1956, goedgekeurd biJ de Belgische wet van 17 juli
1970, e~, voor zoveel nodig, miskenning van
de begnppen openbare orde en Belgische
internationale openbare orde);
tweede onderdeel, in de onderstelling quod non - dat het Verdrag nopens de wet
welke. op onderhoudsverplichtingen jep-ens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te
s-Graven~~ge op 2~ oktober 1956, goedgekeur~ biJ de Belgische wet van 17 juli
1970, mettegenstaande haar artikel6 en de
verwijzing in haar artikel1 naar de Amerikaanse wet of naar de wet van de Staat
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New York, van toepassing zou zijn, het arrest, met bevestiging van de beslissing van
de eerste rechter, op grand van dat Verdrag en inzonderheid van artikel 2 ervan,
de Belgische wet niet toepasselijk kon verklaren; die beslissing inzonderheid onderstelt dat het kind, waarvoor de uitkering tot
levensonderhoud wordt gevraagd, van Belgische nationaliteit zou zijn; de eerste rechter weliswaar heeft vastgesteld dat het gemeenschappelijk kind Viviane Belg was;
eiseres nochtans zowel in eerste aanleg als
in hager beroep op omstandige wijze heeft
betoogd dat haar dochter Viviane Amerikaanse was; zij dienaangaande aanvoert
dat haar dochter weliswaar de dubbele nationaliteit, Belgische en Amerikaanse, bezat, maar dat de rechters in dat geval het
nationaliteitsconfiict moeten onderzoeken en beslechten; zij daaraan toevoegde
dat de nationale rechter niet verplicht is iemand als een onderdaan van zijn Staat te
beschouwen die onder meer de nationaliteit van die Staat bezit en dat het te dezen "veellogischer is en van meer werkelijkheidszin getuigt de Amerikaanse
nationaliteit van Viviane in aanmerking te
nemen aangezien het kind reeds van zeer
prille leeftijd in dat land is ingeburgerd (en)
zijn banden met de Verenigde Staten oneindig veel nauwer zijn dan met Belgie, nu
Viviane daar slechts 3 maanden heeft gewoond, in 1988"; artikel 3 van het Verdrag nopens zekere vragen betreffende de
wetsconfiicten inzake nationaliteit en protocollen, getekend te 's Gravenhage op 12
april 1930, goedgekeurd bij de Belgische
wet van 20 januari 1939, inderdaad bepaalt dat "onder voorbehoud van de bepalingen van dit Verdrag een persoon, die
twee of meer nationaliteiten bezit, door ieder van de Staten, waarvan hij de nationaliteit heeft, als zijn onderdaan zal kunnen worden beschouwd"; zodat het arrest
dat de dochter van de partijen als Belgische beschouwt, zonder acht te slaan op
haar Amerikaanse nationaliteit en zonder die keuze voor de Belgische eerder dan
voor de Amerikaanse nationaliteit te motiveren, t:erwijl eiseres de appE!lrechters uitdrukkelijk en formeel vroeg om zulks te
doen, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van de artikel149 van de
gecoordineerde Grondwet) en evenmin naar
recht is verantwoord (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van het Verdrag nopens
zekere vragen betreffende de wetsconflicten
inzake nationaliteit en protocollen, getekend te 's-Gravenhage op 12 april 1930,
goedgekeurd bij de Belgische wet van 20 januari 1939); het bovendien aldus, zijn be-
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slissing om de overeenkomst tussen de partijen van 8 juli 1988 niet toe te passen en
om ambtshalve, volgens het Belgisch recht
en op grand daarvan, verweerders bijdrage
vast te stellen, niet naar recht verantwoordt (schending de artikelen 3, 6, 203,
203bis, 209, 303, 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, 203, § 1 en 203bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals zij voortvloeiden uit
de wet van 31 maart 1987 betreffende de
afstamming, 303 zoals het van kracht was
v66r zijn opheffing bij de wet van 13 april
1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderschap, 203, § 1, van dat
wetboek, zoals het is vervangen door de genoemde wet van 13 april 1995, 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1, 2, 6 van het Verdrag nopens de wet
welke op onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te
's-Gravenhage op 24 oktober 1956, goedgekeurd bij de Belgische wet van
17 juli 1970, 6 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, opgesteld te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei
1955, en miskenning van de begrippen
openbare orde en Belgische internationale openbare orde);

derde onderdeel, uit het eerste en tweede
onderdeel volgt dat de feitenrechters het
Verdrag nopens de wet welke op onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te 's-Gravenhage op
24 oktober 1956, goedgekeurd bij de Belgische wet van 17 juli 1970, niet mochten
toepassen en evenmin het gemeenschappelijk kind als Belgisch mochten beschouwen teneinde het Belgisch recht toe te passen; zij bijgevolg de regels van het Belgisch
internationaal privaatrecht inzake onderhoudsverplichtingen ten aanzien van kinderen en inzake overeenkomsten tussen
partijen dienden toe te passen; zij aldus de
Amerikaanse federale wet of de wet van de
Staat New York hadden moeten toepassen; enerzijds, de partijen immers in hun
overeenkomst van 8 juli 1988, uitdrukkelijk hadden bepaald dat de wet van Staat
van New York (Verenigde Staten van Amerika) toepasselijk was en anderzijds, het gemeenschappelijk kind Viviane zijn gewone
verblijfi:>laats in de Staat New York had; de
interne open bare orde dus niet van toepassing was; terwijl aileen een beginsel van
de Belgische internationale openbare orde
aan de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen van 8 juli 1988 in de weg had
kunnen staan; geen enkele Belgische regel van die aard, dat wil zeggen
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een beginsel dat door de interne wetgever beschouwd wordt als zijnde van wezenlijk belang voor de gevestigde morele,
politieke of economische orde, de toepassing in Belgie uitsluit van een overeenkomst __,_ die geldig is volgens het recht dat
daarop van toepassing is, wat de feitenrechters niet hebben onderzocht - waarbij de bijdrage van een van de ouders in de
kosten van onderhoud en opvoeding van
hun kind wordt vastgesteld; zodat het arrest, dat weigert aan de overeenkomst tussen partijen van 8 juli 1988 uitwerking te
geven om de reden dat zij strijdig is met de
openbare orde of met de Belgische internationale openbare orde, in zoverre daarin
niet wordt bepaald dat de uitkering tot levensonderhoud kan schommelen, niet naar
recht is verantwoord (schending de artikelen 3, 6, 203, 203bis, 209, 303, 1134 van
het Burgerlijk Wetboek, 203, § 1 en 203bis,
zoals zij voortvloeiden uit de wet van 31
maart 1987 betreffende de afstamming, 303
zoals het van kracht was v66r zijn opheffing bij de wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het
ouderschap, 203, § 1, van dat wetboek, zoals het is vervangen door de genoemde wet
van 13 april1995, 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1, 2, 3 van
het Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, en de protocollen, getekend te 'sGravenhage op 12 april1930, goedgekeurd
bij de Belgische wet van 20 januari 1939,
van de artikelen 1, 2, 6 van het Verdrag nopens de wet welke op onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te 's-Gravenhage op 24
oktober 1956, goedgekeurd bij de Belgische
wet van 17 juli 1970 en, voor zoveel als nodig, miskenning van het beginsel van het
internationaal privaatrecht dat bij ontstentenis van een andere tussen de partijen
overeengekomen regel of akkoord, de wet
van de gewone verblijfplaats van de schuldeiser van toepassing is inzake onderhoudsverplichting);
vierde onderdeel, het arrest dat ambtshalve en volgens het Belgisch recht verweerders bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van het gemeenschappelijk kind Viviane vaststelt, in een in het
Frans gevoerde rechtspleging is uitgesproken; eiseres haar aanspraken onder meer
steunde op stukken waarvan sommige in
een andere taal (Duits of Engels) dan die
van de rechtspleging waren gesteld; de
appelrechters die stukken hebben geweerd
en zegdlim dat "bijna alle stukken die (eiseres) overlegt in het Engels ofhet Duits
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zijn gesteld zonder dat een vertaling is bijgevoegd zodat zij door het hof niet kunnen worden onderzocht"; de partijen tijdens de debatten elk geoorloofd stuk mogen
aanvoeren, daarover discussie mogen voeren en het al dan niet vertalen als het in
een andere taal dan die van de rechtspleging is gesteld, onder voorbehoud van het
recht van de tegenpartij om de vertaling ervan te betwisten en eventueel een o:fficielevertaling te vragen en onverminderd ook
het recht van de rechter om in voorkomend geval de officiele vertaling ervan te
bevelen; zodat de appelrechters door de
meeste stukken die eiseres regelmatig had
overgelegd uit de debatten te weren, aileen op grand van de door hen vermelde reden, haar recht van verdediging hebben geschaad en bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging hebben miskend (miskenning van dat beginsel en schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de Belgische wet
van 13 mei 1955) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid:
het middel is nieuw :
Overwegende dat eiseres voor het
hof van beroep niet heeft betwist dat
het Verdrag nopens de wet welke op
onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, opgemaakt te 'sGravenhage op 24 oktober 1956, goedgekeurd bij de Belgische wet van 17
juli 1970, kon worden toegepast om te
bepalen welke wet de onderhoudsverplichting jegens het gemeenschappelijk kind regelt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens artikel 3
van het Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, getekend te 'sGravenhage op 12 april 1930,
goedgekeurd bij de Belgische wet van
20 januari 1939, onder voorbehoud van
de bepalingen van dit Verdrag een persoon, die twee of meer nationaliteiten bezit, door ieder van de Staten,
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waarvan hij de nationaliteit heeft, als
zijn onderdaan zal kunnen worden beschouwd;
Overwegende dat die bepaling de
mogelijkheid voor de rechter om een
persoon die, onder meer, de Belgische
nationaliteit heeft, als Belgische onderdaan te beschouwen, van geen enkele voorwaarde doet afhangen;
Overwegende dat het hof van beroep, met uitdrukkelijke overname van
de redenen van de eerste rechter, heeft
geoordeeld "dat naar luid van artikel 2 van de wet van 17 juli 1970 tot
goedkeuring van het Verdrag van 'sGravenhage van 24 oktober 1956 dat
op onderhoudsverplichtingen jegens
kinderen toepasselijk is, de Belgische
wet van toepassing wordt verklaard
ook al heeft het kind zijn gewone verblijfplaats in het buitenland, wanneer het verzoek tot uitkering bij een
Belgische rechtbank wordt ingesteld,
wanneer de persoon van wie het onderhoud wordt gevraagd alsmede het
kind de Belgische nationaliteit bezitten en eerstgenoemde zijn gewone verblijfplaats in Belgie heeft; dat al die
bovenvermelde tekenen van verbondenheid te dezen zijn vervuld, ongeacht wat eiseres ten onrechte beweert,
en dat de Belgische wetgeving in dit
geval dus wel degelijk moet worden
toegepast om het onderhoudsgeld voor
het gemeenschappelijk kind van de
partijen te regelen, dat verschuldigd is
door de ouder die niet het hoederecht
heeft;
Dat het arrest door die overwegingen de conclusie van eiseres verwerpt
en aldus beantwoordt, waarin werd betoogd dat rekening diende te worden
gehouden met de Amerikaanse nationaliteit van het kind en zijn beslissing om de op 8 juli 1988 door de partijen ondertekende overeenkomst niet
in aanmerking te nemen, naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in dit onderdeel inzonderheid uitgaat van de
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onderstelling dat de appelrechters niet
op de Belgische nationaliteit van het
kind mochten steunen;
Dat uit het antwoord op het tweede
onderdeel volgt dat die onderstelling
niet in aanmerking is genomen;
Dat eiseres, voor het overige, zoals
verweerder betoogt, de schending aanvoert van verschillende wetsbepalingen en de miskenning van een beginsel van internationaal recht zonder
aan te geven waarin elk van hen zou
zijn geschonden of miskend;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat betreft het vierde onderdeel:
Overwegende dat het arrest, door
stukken uit de debatten te weren die
in een vreemde taal zijn gesteld, louter omdat er geen vertaling is bijgevoegd, het recht van verdediging van
eiseres miskent;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Om die redenen, voegt de voorzieningen die onder de nummers
C.96.0319.F en C.96.0479.F op dealgemene rol zijn ingeschreven; zonder het tweede onderdeel van het eerste middel noch de andere onderdelen
van het tweede middel van de zaak die
onder het nummer C.96.0319.F op de
algemene rol is ingeschreven te moeten onderzoeken, die tot geen ruimere
vernietiging kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het
de bijdrage van de onderhoudsplichtige in de kosten van onderhoud en opvoeding van het gemeenschappelijk
kind vaststelt; verwerpt de onder het
nummer C.96.0479.F ingeschreven
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
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KAMER-

14 november 1997

RECHTSMISBRUIK -

BEGRIP.

Om te bepalen of er rechtsmisbruik is, moet
de rechter, bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn, rekening
houden met alle omstandigheden van de
zaak en inzonderheid nagaan of degene
die andermans recht heeft miskend, niet
moedwillig heeft gehandeld zonder zich
te bekommeren om het recht dat hij moet
eerbiedigen, waardoor hij een {out heeft
begaan die hem de mogelijkheid ontneemt om in zijn voordeel de exceptie van
machtsmisbruik aan te voeren (1). (Art.
1134, derde lid, B.W.)
(BAJIC, LECOCQ T. MENDOLIA CALELLA, GERON!)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0375.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1996 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik;
Over het eerste middel : schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grandwet, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake misbruik van recht, van het
algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit", van het algemeen rechtsbeginsel dat de opzettelijke fout of het bedrog
buiten elke regel valt, schending van de artikelen 701, 1134, 1315, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
(1) Zie Cass., 30 jan. 1992, A.R. nr. 9083 (A. C.,
1991-92, nr. 283), en de noot P.A. FoRJERS, in

R.C.J.B., 1994, blz. 185; Cass., 1 feb. 1996, A.R.
nr. C.93.0532.N (A.C., 1996, nr. 66).
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doordat het bestreden vonnis vaststelt :
"dat niet betwist wordt dat ten gevolge van
de door de (verweerders) uitgevoerde werken de laatste meter van de grondslag van
de erfdienstbaarheid van uitweg onrechtmatig is ingenomen (schatting tijdens het
bezoek ter plaatse van 3 mei 1994) door
twee betonnen traptreden (over een lengte
van ongeveer 70 centimeter zoals blijkt uit
de overgelegde foto's) en een deuropening
die toe gang geeft tot een door de (verweerders) nieuw opgericht gebouw; dat de (eisers), als eigenaar van een erf dat een erfdienstbaarheid geniet, hoedanigheid en
belang hadden om in rechte op te treden zodra de grondslag van de erfdienstbaarheid het voorwerp was van enige onrechtmatige toeeigening; dat hun rechtsvordering ontvankelijk is"; dat het vervolgens die
rechtsvordering niet gegrond verklaart op
grond: "dat de (eisers) thans door die erfdienstbaarheid toegang hebben tot de deur
van het washok van hun pand (dat gebouwd is op het gedeelte koer en tuin van
het tweede perceel); dat die deur, blijkens
de overgelegde foto's, op ongeveer twee meter ligt van de door de (verweerders) gemaakte deuropening (en dus op ongeveer
1m30 van de neus van de eerste trede van
de betonnen trap); dat de uitweg voor voetgangers die naar de woning van de (verweerders) gaan en zelfhet feit dat er in het
straatje wordt geparkeerd de (eisers) geen
schade berokkent; dat die grond eigendom is van de (verweerders); dat uit niets
blijkt dat de (eisers) ooit door bezoekers van
de (verweerders) verhinderd werden om
naar het washok van hun pand te gaan; dat
de (eisers) aanvoeren dat er op het einde
van het straatje water blijft staan omdat de
betonnen trap een dam vormt; dat de (verweerders) zulks ontkennen; dat zij (met
foto's) tonen dat ze aan de voet van de trap
een sterfput gegraven hebben zodat het water kan weglopen; dat die foto's tonen dat
de deur van het washok van de woning van
de (eisers) verscheidene centimeters hoger ligt dan het straa1je en aldus tegen waterinsijpeling beschermd is; dat de toegang tot de deur van het washok van de
woning van de (eisers) niet ernstig belemmerd wordt door de gebouwen die de (verweerders) hebben opgetrokken; dat het gedeelte van de grondslag van de
erfdienstbaarheid waarop de (verweerders) hebben gebouwd, een louter theoretisch nut heeft voor de (eisers); dat de (eisers) misbruik maken van hun recht door
de afbraak van de wederrechtelijk
opgerichte gebouwen en het herstel van de
plaats in te vorige staat te vorderen",
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terwijl, eerste onderdeel, de eigenaar van
het dienstbare erf niets mag doen dat zou
strekken om het gebruik van de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijker te maken; hij aldus de gesteldheid van
de plaats niet mag veranderen (artikel 701
van het Burgerlijk Wetboek); het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat
"ten gevolge van de door de (verweerders)
uitgevoerde werken de laatste meter van de
grondslag van de erfdienstbaarheid van uitweg onrechtmatig is ingenomen ... door
twee betonnen traptreden ... en een deuropening die toegang geeft tot een door de
(verweerders) nieuw opgericht gebouw'', de
rechtsvordering van de eisers niet wettig
ongegrond kon verklaren (schending van de
bepalingen, andere dan de artikelen 149
van de gecoordineerde Grondwet, 1315 van
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, die in het middel worden aangegeven, en inzonderheid artikel
701 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de eisers in hun aanvullende appelconclusie aangevoerd hadden dat ; "uit het onderzoek van het dossier ontegensprekelijk blijkt dat de (eisers)
reeds bij het begin van de werken de (verweerders) hebben aangemaand de overeengekomen erfdienstbaarheid te eerbiedigen; de (verweerders) slechts onverschillig
hebben gereageerd op die herhaalde en op
zijn minst gewettigde verzoeken; zij in tegendeel hun werkzaamheden aangevat en
versneld hebben; de (eisers) op zo'n gedrag vanzelfsprekend hebben gereageerd
door hun zaak voor de vrederechter te bespoedigen; de vrederechter, onder meer tijdens een bezoek ter plaatse, heeft geconstateerd dat de werken in uitvoering waren;
hij elke partij aan haar verplichtingen heeft
herinnerd en in zijn (bestreden) vonnis onder meer op de toepasselijke rechtsbeginselen heeft gewezen; de (verweerders) zelfs
dan nog, ondanks de hun bekende verplichtingen de werken hebben voortgezet; zij
zich zelf in een situatie hebben gebracht
waarin zij zich achteraf konden beroepen op
de leer van het rechtsmisbruik; de gevolgde
redenering uiteraard onaanvaardbaar is; de
schade, ten gevolge van de afbraak en het
herstel in de vorige staat, te wijten is aan
het gedrag zelf van de (verweerders); de
leer van het rechtsmisbruik hier uiteraard niet kan worden aanvaard"; het bestreden vonnis, nu het beslist "dat de (eisers) misbruik maken van hun recht door
de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte gebouwen en het herstel van de
plaats in te vorige staat te vorderen" zonder daarbij te antwoorden op het rechts-
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middel dat de eisers hieruit hadden afgeleid dat een partij zich niet moedwillig in
een toestand mag brengen waarin zij zich
kan beroepen op de leer van het rechtsmisbruik, niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel149 van de
gecoordineerde Grondwet); het bestreden
vonnis althans, nu het niet heeft nagegaan, hoewel het door de eisers in de bovengenoemde conclusie daartoe werd aangezocht, of de verweerders niet moedwillig
de toestand hadden geschapen waarop zij
zich beriepen om rechtsmisbruik van de eisers op te werpen, het Hof de mogelijkheid niet biedt om de beslissing te toetsen en dat zij derhalve niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet);

derde onderdeel, ieder rechtsmisbruik de
drie bestanddelen van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid onderstelt, nl. fout,
schade en oorzakelijk verband; een persoon niet kan aanvoeren dat hij slachtoffer van rechtsmisbruik is, wanneer de
schade die met dat misbruik gepaard gaat
voor hem voortvloeit uit een toestand die hij
moedwillig heeft geschapen; de verweerders, blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis, in casu, moedwillig grond
hebben ingenomen door hun bouwwerken, waarvan de eisers de afbraak vorderden; het vonnis althans niet vaststelt dat
die onrechtmatige toeeigening van grond te
goeder trouw is geschied, wat de eisers in
hun voornoemde conclusie hadden betwist;
het vonnis derhalve niet kon beslissen "dat
de (eisers) misbruik maken van hun recht
door de afbraak van de wederrechtelijk opgerichte gebouwen en het herstel van de
plaats in de vorige staat te vorderen" zonder 1° in strijd met de wet aan te nemen
dat de eisers zich schuldig hadden gemaakt
aan een "misbruik van recht" dat niet door
hun toedoen maar door dat van de verweerders is ontstaan (miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende het
rechtsmisbruik en schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek); 2° de verweerders in strijd met de
wet toe te staan zich te beroepen op het
door de eisers gepleegde "rechtsmisbruik"
hoewel dat recht opzettelijk door de verweerders is miskend (miskenning van de in
het middel aangewezen algemene rechtsbeginselen en schending van de in het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van de artikelen 149 van de
gecoordineerde Grondwet, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek);
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vierde onderdeel, hij die beweert bevrijd
te zijn het bewijs moet leveren van het feit
dat het tenietgaan van zijn verbintenis
heeft teweeggebracht (artikel1315, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek) en iedere partij het bewijs moet leveren van de
feiten die zij aanvoert (artikel 870 van het
Gerechtelijk Wetboek); nu vaststaat dat de
verweerders artikel 701 van het Burgerlijk Wetboek hebben overtreden door werken uit te voeren waarbij een stuk grond
van een meter van de erfdienstbaarheid
van uitweg die rust op het erf van de verweerders werd ingenomen ten voordele van
dat van de eisers, het aan de verweerders
stond het bewijs te leveren van de bestanddelen van het misbruik van recht van de eisers, waarop zij zich beriepen om de rechtsvordering van laatstgenoemden te doen
verwerpen; het bestreden vonnis evenwel
beslist "dat de (eisers) van zich hebben laten horen, een tijdje nadat de (verweerders) met hun werken waren begonnen ... ;
dat nochtans uit de overgelegde stukken
niet blijkt dat de litigieuze onrechtmatige toeeigening op dat ogenblik niet al was
geschied"; het bestreden vonnis aldus de bewijslast in strijd met de wet omkeert
(schending van de artikelen 1315, inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek):

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers, in dit
onderdeel, hun rechtsvordering gronden op de veronderstelling dat de verweerders de werken hebben voortgezet ondanks de ingebrekestelling van
de eisers en het optreden van de vrederechter;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, hoewel het vaststelt dat "de
(eisers) opgetreden zijn, een tijdje nadat de (verweerders) met hun werken waren begonnen (brief van 3 september 1993 van hun raadsman en
oproeping tot verzoening in december 1993)", oordeelt "dat uit de overgelegde stukken evenwel niet blijkt dat
de litigieuze onrechtmatige toeeigening op dat ogenblik nog niet was geschied; dat ze reeds was geschied ten
tijde van het bezoek ter plaatse van de
eerste rechter op 3 mei 1994; dat de
toestand waarover de (eisers) klagen, niet verergerd is door de omstandigheid dat de (verweerders) de
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verbouwingswerken aan hun pand
hebben voortgezet";
Dat de appelrechters, met die overwegingen de conclusie van de eisers
hebben beantwoord door ze te verwerpen en hun beslissing regelmatig met
redenen hebben omkleed;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde en vierde onderdeel
betreft:
Overwegende dat de rechter, om te
bepalen of er rechtsmisbruik is, bij de
beoordeling van de belangen die in het
geding zijn, rekening moet houden met
alle omstandigheden van de zaak; dat
hij inzonderheid moet nagaan of degene die andermans recht heeft aangetast, niet moedwillig heeft gehandeld zonder zich te bekommeren om
het recht dat hij moet eerbiedigen,
waardoor hij een fout heeft begaan die
hem de mogelijkheid ontneemt om de
exceptie van machtsmisbruik in zijn
voordeel aan te voeren;
Overwegende dat het bestreden vonnis, zoals is gezegd in het antwoord op
het tweede onderdeel, beslist "dat uit
de overgelegde stukken evenwel niet
blijkt dat de litigieuze onrechtmatige toeeigening op dat ogenblik nog
niet was geschied; dat ze reeds was geschied ten tijde van het bezoek ter
plaatse van de eerste rechter op 3 mei
1994; dat de toestand waarover de (eisers) klagen, niet verergerd is door de
omstandigheid dat de (verweerders) de
verbouwingswerken aan hun pand
hebben voortgezet";
Dat de appelrechters met die overwegingen impliciet doch onmi·skenbaar hebben gezegd dat de verweerders noch moedwillig noch te kwader
trouw hebben gehandeld;
Dat de appelrechters, nu zij de omstandigheden van de zaak, zoals ze
bleek uit de stukken van het dossier
en het bezoek ter plaatse, aldus hebben beoordeeld, hun beslissing naar
recht hebben verantwoord zonder de
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wettelijke regels m.b.t. de bewijsvoering in burgerlijke zaken te scherrden;
Dat die onderdelen niet aangenomen kunnen worden;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de door de verweerders tegen dat
onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid in zoverre ze berust op het algemeen rechtsbeginsel
dat "de opzettelijke fout of het bedrag buiten elke regel valt" :
Overwegende dat een dergelijk
algemeen rechtsbeginsel niet bestaat;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Overwegende dat de eisers in dat
onderdeel niet preciseren in hoeverre
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek zijn geschonden en
het algemeen rechtsbeginsel"fraus
omnia corrumpit" is miskend;
Overwegende dat, voor het overige,
de appelrechters, nu zij de beslissing
waarbij de rechtsvordering tot afbraak
van de door de verweerders opgerichte
bouwwerken als rechtsmisbruik hebben aangemerkt, artikel 701 noch artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek hebben geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
14 november 1997 - 1e kamer- Voor·
zitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemehd voorzitter - Geli}kluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Simont en Draps.
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KAMER-

14 november 1997

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEJDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND
VAN BEPAALDE FElTEN -AANVULLENDE VORDERING.

Art. 1268 Ger. W., als gewijzigd bij de wet.
30 juni 1994, is van toepassing op de
sinds de inwerkingtreding van die wet lopende gedingen, zodat de aanvullende
vorderingen tot echtscheiding gewoon bij
conclusie kunnen worden ingesteld (1).
(Art. 1268 Ger.W.)
(S ... T. S ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0397.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 231, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 26, 27 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1254, 1256, 1257,
1258, 1259, 1260, zoals ze van toepassing
waren voor de wet van 30 juni 1994, van
het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt behalve in zoverre het de echtscheiding ten nadele van eiseres toestaat,
de echtscheiding uitspreekt en daarbij de
volgende grove beledigingen in aanmerking neemt als grond tot echtscheiding tegen eiseres : agressiviteit van eiseres jegens verweerder en niet-vertonen van
kinderen in de periode van 30 juni 1990 tot
31 juli 1990; dat eiseres wegens die feiten door het Hofvan Beroep te Brussel is
veroordeeld bij het arrest van 18 februari
1992,
(1) G. DE LEVAL, Jurisprudence du Code judiciaire, Die Keure, art. 1268/3; J.P. MAssoN, La loi
du 30 juin 1994 modifiant !'article 931 du Code
judiciaire et les dispositions relatives aux procedures de divorce, Brussel, Bruylant, 1994, blz.
152, nr. 96.
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terwijl, eerste onderdeel, het arrest, wat
de agressiviteit betreft, de feiten die hebben geleid tot het door dokter P. Vrins op 12
september 1989 opgemaakte attest, niet in
aanmerking neemt als grove belediging jegens verweerder, maar dat wel doet met de
agressie die was vastgesteld in de twee attesten van dokter Vandendries van 30 juni
en 1 juli 1990 en in het door dokter Koujoumdjiski op 7 september 1991 opgemaakte attest; de drie door het arrest inaanmerking genomen getuigschriften
betrekking hebben op feiten die dagtekenen van na de indiening van het oorspronkelijke verzoekschrift tot echtscheiding van
12 april1990 waarin alleen de volgende
vermelding staat: "die ontaarding van het
karakter van (eiseres), die weigering van
elke dialoog, die afwijzing van liefdesbetrekkingen, dat negatieve beeld dat zij aan
de kinderen voorhoudt, gingen gepaard met
een agressiviteit die voortdurend is toegenomen, vooral in de loop van het jaar 1989.
Zo lrreeg (eiseres), en eveneens bij wijze van
voorbeeld, op 12 september 1989 in de echtelijke waning een hevige aanval van woede
waarbij ze slagen toebracht aan (verweerder) die zich genoodzaakt zag de huisarts
te raadplegen. Deze stelde vast dat (verweerder) een 'hematoom op de buitenkant
van de linkerdij' had opgelopen"; die feiten niet vermeld worden in het aanvullend verzoekschrift van 6 augustus 1992
dat enkel betrekking heeft op het nietvertonen van kinderen; krachtens artikel
1254 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
het van toepassing was voor de wet van 30
juni 1994, de rechter andere feiten dan die
welke in het verzoekschrift tot echtscheiding werden aangevoerd alleen in aanmerking kan nemen, op voorwaarde dat hij een
verband legt tussen de nieuwe feiten en een
of meer in het verzoekschrift omschreven
feiten, zonder ze op zich te beschouwen als
een grand tot echtscheiding; het arrest te
dezen, nu het alleen de in het verzoekschrift tot echtscheiding omschreven daad
van agressie verwerpt en enkel de feiten die
dagtekenen van na het verzoekschrift tot
echtscheiding als zodanig in aanmerking
neemt als een voldoende grand tot echtscheiding, de artikelen 231 van het Burgerlijk Wetboek en 1254, zoals het van toepassing was voor de wet van 30 juni 1994,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, wat betreft de grond tot
echtscheiding, die het arrest ten laste van
eiseres in aanmerking neemt, namelijk het
niet-vertonen van kinderen, dat vermeld
werd in het aanvullend verzoekschrift van
6 augustus 1992, het arrest dat feit in aan-
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merking neemt op grond van de overweging "dat een aanvullend verzoekschrift een
nieuwe vordering is die niet onderworpen is aan de voorafgaande pogingen tot
minnelijke schikking uit de eerste procedure en nieuwe feiten vermeldt die geen enkel verband houden met de in het oorspronkelijk verzoekschrift omschreven feiten; dat
de eerste rechter dus terecht de op grond
van het aanvullend verzoekschrift van 6
augustus 1992 ingestelde vordering ontvankelijk heeft verklaard"; het aanvullend verzoekschrift, onder vigeur van de
wet van voor de invoering van artikel 1268
van het Gerechtelijk Wetboek bij artikel 11
van de wet van 30 juni 1994, dat te dezen niet van toepassing is, nieuwe feiten
aanvoert die niet vermeld staan in het oorspronkelijk verzoekschrift tot echtscheiding en ermee geen verband houden, zodat het een nieuw verzoekschrift is dat
onderworpen is aan alle vormvereisten van
zodanig verzoekschrift, bedoeld in artikel
1254 van het Gerechtelijk Wetboek, en
meer bepaald aan de voorafgaande pogingen tot minnelijke schikking, bedoeld in de
artikelen 1256 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek; het arrest, door het tegendeel te vermelden, de artikelen 1254,
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, zoals ze van
toepassing waren voor de wet van 30 juni
1994 van het Gerechtelijk Wetboek, en 231
van het Burgerlijk Wetboek schendt;

derde onderdeel, het arrest, wat betreft
het niet-vertonen van kinderen, dat het arrest als grand tot echtscheiding in aanmerking neemt ten laste van eiseres, de beslissing dat de eerste rechter het beledigend
karakter van het gedrag van eiseres terecht in aanmerking genomen heeft grondt
op de volgende overwegingen: "dat (eiseres) door het Hofvan Beroep te Brussel, bij
arrest van 18 februari 1992, is veroordeeld
uit hoofde van het feit dat zij 'te Lasne van
30 juni 1990 tot 31 juli 1990, als moeder
vanS. Alexandre en Jean-Mathieu ... over
wier hoede door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel bij beschikking in kart geding van 22 juni 1990
(... ) uitspraak was gedaan, haar kinderen
niet vertoond had aan hun vader, (verweerder), die gerechtigd was hen op te eisen';
dat de in die telastlegging vermelde feiten erga omnes met gezag van gewijsde
vaststaan, nadat het door (eiseres) tegen
dat arrest ingestelde cassatieberoep was
verworpen; dat (eiseres) dus dat gezag van
gewijsde op flagrante wijze miskent door in
haar conclusie staande te houden ( ... )
dat '(eiseres) wegens uitzonderlijke
omstandigheden ten onrechte is veroor-
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deeld wegens het niet-vertonen van kinderen .. .'; dat de eerste rechter terecht erop
gewezen heeft dat het hof (van beroep) in
het arrest van 18 februari 1992 noodzakelijkerwijs het bestanddeel opzet, dat het
misdrijf ten aanzien van (eiseres) opleverde, in aanmerking had moeten nemen
om de telastlegging bewezen te verklaren
en haar bewuste wil om het bezoekrecht
niet te eerbiedigen had gelaakt; dat (eiseres) tevergeefs betoogt dat het Hofvan Beroep te Brussel in het arrest van 12 september 1990 het bij beschikking van 22 juni
1990 toegekende bezoekrecht met terugwerkende kracht had opgeheven; dat voornoemd arrest enkel uitspraak doet voor de
toekomst"; eiseres in haar voor de appEdrechter regelmatig genomen conclusie betoogde dat "de burgerlijke rechter uit de
omstandigheid dat (eiseres) door de strafrechter is veroordeeld wegens het nietvertonen van kinderen niet noodzakelijk
hoeft afte leiden dat het niet-vertonen van
kinderen een grove belediging is in de zin
van artikel231 van het Burgerlijk wethoek, nu degene die beweert beledigd te zijn
niet eens een derde uitoefent van het hem
toegekende bezoekrecht; dat vaststaat dat
de burgerlijke rechter bij wie de rechtsvordering tot echtscheiding aanhangig is, bevoegd is te oordelen of de fout, die valgens het strafdossier is begaan, al dan niet
een voldoende beledigend karakter vertoont (... ); dat bij de burgerrechtelijke beoordeling van de fout rekening moet worden gehouden met het volgende : de feiten,
die de lle kamer van het Hof van Beroep
te Brussel in aanmerking genomen heeft
om (eiseres) te veroordelen wegens het nietvertonen van kinderen, hebben zich voorgedaan tussen 30 juni 1990 en 31 juli 1990.
Op dat ogenblik was het bezoekrecht (van
verweerder) door de voorzitster van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel omschreven in de in kart geding gewezen beschikking van 22 juni 1990. Ret is van wezenlijk belang te herinneren aan de wel
heel bijzondere achtergrond van dat bezoekrecht, aangezien (eiseres), bij beschikking van 22 juni 1990, uit de echtelijke waning was gezet met ingang van 30 juni
1990 en de hoede over de kinderen aan
haar was toegewezen, terwijllaatstgenoemden in het kader van het bezoekrecht vanaf
1 juli 1990 voor een maand bij hun vader
verbleven; de kinderen, die toen vijf en 10
jaar oud waren, gelet op die psychologische context, verkeerden in grate angst ten
gevolge van de situatie (... ) en zij weigerden te blijven bij hun vader die hen "had
verjaagd'. Zo zijn zij verschillende malen
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weggelopen en heeft (eiseres) hen tot acht
maal toe teruggebracht naar de woonplaats
van hun vader die trouwens pas met vakantie was vanaf 9 juli 1990 en niet de nodige voorzieningen had getro:ffen om zijn
bezoekrecht tijdens die periode uit te oefenen; de in kart geding gewezen beschikking van 22 juni 1990 is grondig gewijzigd; ze preciseerde onder meer dat
(verweerder) zijn bezoekrecht pas kon uitoefenen vanafhet eerste weekend van oktober 1990, zodat het litigieuze bezoekrecht dat betrekking had op de periode van
30 juni 1990 tot 31 augustus 1990 op burgerlijk gebied met terugwerkende kracht
gewoon heeft opgehouden te bestaan en samen met dat bezoekrecht elke mogelijkheid voor (verweerder) om zich beledigd te
voelen vervallen is, daar het litigieuze bezoekrecht met terugwerkende kracht opgehouden had te bestaan"; de 17e kamer
van het Hof van Beroep te Brussel in het
arrest van 12 september 1990 de door de
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel op 22 juni 1990 in kart geding gewezen beschikking waarbij verweerder gemachtigd was om zijn bezoekrecht
ten aanzien van de twee gemeenschappelijke kinderen "voor de eerste maal op 1 juli
1990 uit te oefenen" bevestigt, behalve in
zoverre daarbij uitspraak is gedaan over (...)
de aanvang van het bezoekrecht (van verweerder", en voor recht zegt dat het bezoekrecht van verweerder "pas zal ingaan
vanaf het eerste weekend van oktober
1990"; dat arrest dus op dat punt de beschikking van 22 juni 1990 met terugwerkende kracht tenietdoet, zodat het bestreden arrest, nu het beslist dat het arrest
enkel voor de toekomst uitspraak doet, het
gezag van gewijsde van het op 12 september 1990 gewezen arrest van de 17e kamer van het Hof van Beroep te Brussel
miskent (schending van de artikelen 23, 24,
26 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek), en
althans de bewijskracht ervan miskent
(schendingvan de artikelen 1317,1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest, door aldus uitspraak te doen,
niet nagaat welke gevolgen de wijziging van
het door het Hof van Beroep te Brussel bij
arrest van 12 september 1990 met terugwerkende kracht toegekende bezoekrecht
heeft op het beledigend karakter van de tegen eiseres uitgesproken strafrechterlijke
veroordeling; eiseres betoogde dat, ten gevolge van de terugwerkende kracht van dat
arrest, het niet-vertonen van kinderen tussen 30 juni 1990 en 31 juli 1990 niet langer beledigend was, daar de verplichting
om de kinderen te vertonen op burgerlijk
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gebied met terugwerkende kracht had opgehouden te bestaan; het arrest derhalve
niet antwoordt op de conclusie van eiseres (schending van artikel 149 van de
Grondwet):
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haar bewuste wil om het bezoekrecht
niet te eerbiedigen, had gelaakt";
Dat het arrest met die redenen op
de conclusie van eiseres betreffende
het beledigend karakter van de in de
Wat het eerste en het tweede on- strafrechterlijke veroordeling verderdeel betreft :
melde feiten antwoordt door ze teOverwegende dat die onderdelen er- gen te spreken;
van uitgaan dat de wet van 30 juni
Overwegende dat, anderzijds, het
1994, en meer bepaald artikel 11 van onderdeel berust op de bewering dat
die wet, niet van toepassing was op het aan verweerder toegekende behet aan het hof van beroep onderwor- zoekrecht met terugwerkende kracht
pen geschil;
is gewijzigd door het op 12 septemOverwegende dat artikel 11 niet ver- ber 1990 door het Hof van Beroep te
meld wordt in de overgangsbepalin- Brussel gewezen arrest;
gen van artikel 45 van de wet van 30
Overwegende dat uit het arrest
juni 1994; dat het derhalve, krachtens artikel 3 van het Gerechtelijk blijkt:
Wetboek, vanaf de inwerkingtreding
a) dat het hofvan beroep, met wijvan die wet op 1 oktober 1994 van toe- ziging van de door de eerste rechter
passing was op de hangende rechts- met betrekking tot de echtelijke wogedingen en derhalve op het bij het hof ning gewezen beslissing van 22 juni
van beroep aanhangige geschil;
1990, die woning aan eiseres heeft toeOverwegende dat voornoemd arti- gewezen vanaf 25 september 1990 om
kel 11, dat thans artikel 1268 van het 18 uur;
Gerechtelijk Wetboek is, met name beb) dat het hofvan beroep, bij de uitpaalt dat aanvullende vorderingen tot spraak over het bezoekrecht, beklemechtscheiding gewoon bij conclusie toont dat de kinderen met hun vakunnen worden ingesteld en dat die der veelvuldig omgang moesten
vorderingen niet als nieuwe vorderin- hebben en dat het de plicht van eisegen worden beschouwd;
res was om het vertrouwen van de
Dat bijgevolg de rechter andere fei- kinderen in hun vader in hun eigen
ten in aanmerking kon nemen dan die belang te herstellen, waarna het bewelke vermeld stonden in het verzoek- slist dat de eerste rechter de grenschrift tot echtscheiding en die niet in zen van het bezoekrecht van de vanauw verband stonden met laatstge- der precies had aangegeven en dat,
noemde feiten, meer bepaald de fei- teneinde eiseres de nodige tijd te geten die verweerder had aangevoerd in ven om de kinderen te overreden en
de door hem op 23 mei 1995, dus na de aan verweerder de nodige tijd te geinwerkingtreding van de wet van 30 ven om een ander verblijf te zoeken
waar hij hen kon ontvangen, dat recht
juni 1994, neergelegde conclusie;
Dat die onderdelen niet kunnen pas inging vanaf het eerste weekend
van oktober 1990;
worden aangenomen;
Dat het hofvan beroep bijgevolg de
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het ar- beslissing van de eerste rechter voor
rest beslist "dat de eerste rechter te- het verleden heeft goedgekeurd en de
recht erop heeft gewezen dat het hof uitoefening van het bezoekrecht tusvan beroep in het arrest van 18 fe- sen de datum van de uitspraak en het
bruari 1992 noodzakelijkerwijs het be- eerste weekend van oktober 1990 heeft
standdeel opzet dat het misdrijf ople- geschorst met het oog op de twee ververt ten aanzien van (eiseres) in huizingen die het had opgelegd;
aanmerking had moeten nemen om de
Dat het arrest van 12 september
telastlegging bewezen te verklaren en 1990, in strijd met wat het onderdeel
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betoogt, de beschikking van 22 juni
1990 van de eerste rechter met betrekking tot de aanvang van verweerders bezoekrecht niet heeft tenietgedaan;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
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gen van het bestaan van een gezagsverhouding. (Art. 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 1352, eerste lid,
B.W.; art. 870 Ger.W.)
(R.S.Z. T. OMNI-LEVEL N.V.)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 november 1997- r kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Delahaye en Draps.
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3• KAMER - 17 november 1997
1 o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOEDENS- WETIELIJK VERMOEDEN- OVEREENKOMST - ARBEIDSOVEREENKOMST HANDELSVERTEGENWOORDIGER RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - BEROEP
OP DAT VERMOEDEN- RECHTBANKEN- BEOORDELING.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP
EN BESTAANSVEREISTEN- HANDELSVERTEGENWOORDIGER- WETTELIJK VERMOEDENRIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID- BEROEP OP DAT VERMOEDEN- RECHTBANKEN
- BEOORDELING.

3o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID -ARBEIDSOVEREENKOMST- HANDELSVERTEGENWOORDIGER - WETTELIJK VERMOEDEN - BEROEP OP DAT VERMOEDENRECHTBANKEN- BEOORDELING.

1 o, 2° en 3° Miskennen het bij artikel 4,
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet gevestigde wettelijk vermoeden aangaande
het bestaan van een gezagsverhouding
tussen de handelsvertegenwoordiger en de
werkgever, de rechters die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die zich op
dat vermoeden beroept, het bewijs opleg-

(A.R. nr. S.96.0129.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1995 door
bet Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 4, eerste en
in het bijzonder de tweede alinea, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1350 en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, en, voor zoveel als nodig, 1,
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart, dienvolgens het vonnis van
de eerste rechter vernietigt en eisers vordering afwijst met verwijzing in de kosten, om reden dat: "Appellante (verweerster) kan zelf 'moeilijk nog ander
negatiefbewijs aanbrengen," (arrest, p. 5,
nr. 4.4, vierde alinea); luidens artikel 870
van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Er moet worden vastgesteld dat ge'intimeerde (thans eiser) niets
meedeelt over de eventuele verplichtingen die Filiep Weeck had, noch over eventuele controle die door appellante (verweerster) werd uitgeoefend of over
instructies die door haar werden gegeven. Of F. Weeck verplicht was de administratieve activiteiten uit te voeren volgens de richtlijnen van appellante
(verweerster) en welk toezicht werd uitgeoefend of enige sanctie opgelegd, wordt niet
medegedeeld. Dienaangaande werden andere (administratieve) werkkrachten niet
ondervraagd. Evenmin wordt er iets bekendgemaakt omtrent de wijze waarop de
commissies werden afgerekend noch hoe de
(wekelijkse?) rapporten moesten opgesteld. Moest Weeck aileen de verkochte producten meedelen dan wel een lijst bezorgen van de door hem bezochte clienten,
m.a.w. een volledige verantwoording van
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zijn doen en laten. Dergelijke concrete elementen die op een gezagsverhouding zouden wijzen, blijken noch uit het verslag van
de adjunct-inspecteur van de Sociale Inspectie, noch uit enig andere vermelding in
conclusies of overtuigingsstukken. De voor
de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding komt derhalve niet bewezen voor" (arrest, p. 5, nr. 4.5 tot p. 6, derde
alinea);
terwijl luidens artikel 4, eerste alinea,
van de Arbeidsovereenkomstenwet, "dearbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers (..) de overeenkomst (is)
waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen loon
clienteel op te sporen en te bezoeken met
het oog op het onderhandelen over en het
sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en
in naam van een ofmeer opdrachtgevers".
De tweede alinea van dat artikel stelt dat
"niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst ofbij het stilzwijgen ervan wordt de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tussenpersoon, welke ook de benaming zij,
beschouwd als een arbeidsovereenkomst
voor handelsvertegenwoordigers, tenzij het
tegendeel wordt bewezen". Hoewel overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek iedere partij het bewijs moet
leveren van de feiten die zij aanvoert, een
wettelijk vermoeden de partij in wiens voordeel het bestaat, ontslaat van ieder bewijs (artikel1352 van het Burgerlijk Wethoek); eiser, nu hij zich beriep op het in
artikel 4, tweede alinea, van de Arbeidsovereenkomstenwet neergelegde wettelijk vermoeden, het bestaan van de voor de
arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding derhalve niet diende te bewijzen; het integendeel aan verweerster
toekwam, nu zij het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers betwistte, om aan te tonen dat er van een gezagsverhouding zoals
bedoeld in artikel 4,. eerste alinea, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, geen sprake
kon zijn; het bestreden arrest, met verwijzing naar artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, evenwel vaststelde dat eiser het bewijs niet leverde van een aantal
concrete elementen die op een gezagsverhouding zouden kunnen wijzen (zie arrest, p. 5, nr. 4.4, vierde alinea tot p.6,
derde alinea); een wettelijk vermoeden precies tot doel heeft om de bewijslast te verplaatsen zodat de grondregel van het gerechtelijk recht inzake bewijslast (art. 870
Ger.W.) geen toepassing kan vinden zo-
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lang het vermoeden niet ongedaan werd gemaakt; in casu de appelrechters nergens
vaststelden dat het tegenbewijs was geleverd van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers
zodat het vermoeden als niet weerlegd
moest blijven worden beschouwd; de omstandigheid dat het voor verweerster moeilijk was om nog meer negatieve bewijzen
aan te brengen, geenszins kan rechtvaardigen dat het vermoeden buiten werking
wordt gesteld,

zodat het bestreden arrest, nu het niet
vaststelt dat het tegenbewijs was geleverd van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers
maar integendeel opmerkt dat eiser niet
het bewijs aanbracht van het bestaan van
de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding, niet zonder miskenning van het bestaan en de werking van
het in artikel 4, tweede alinea, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, geformuleerde
wettelijk vermoeden, eisers vordering, bij
toepassing van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, ongegrond kon verklaren
wegens gebrek aan bewijs van de voor de
arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding (schending van alle in de aanhef vermelde artikelen) :
Overwegende dat, krachtens artikel 4,
eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, de overeenkomst
is waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen
loon clientele op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen
over en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor
rekening en in naam van een of meer opdrachtgevers;
Dat artikel 4, tweede lid, van diezelfde
wet bepaalt dat niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of bij stilzwijgen ervan, de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever
en tussenpersoon, welke ook de benaming zij, wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, tenzij het tegendeel
wordt bewezen;
Overwegende dat, krachtens artikel

1352, eerste lid, van het Burgerlijk
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Wetboek, het wettelijk vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, ontslaat van ieder bewijs;
Overwegende dat het arrest aanneemt
dat verweerster, opdrachtgever, Filip
Weeck als tussenpersoon had aangeworven om clienten op te sporen en aan hen
te verkopen;
Dat het arrest oordeelt dat luidens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek iedere partij het bewijs moet leveren van de
feiten die zij aanvoert;
Dat het arrest op die grand beslist dat
eiser het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers
niet bewijst;
Dat het arrest aldus de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het
hager beroep van verweerster 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.
17 november 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De

Bruyn.
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3e KAMER - 17 november 1997
1 o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS- TOEPASSINGSGEBIED- UITBREIDING
- VERRICHTEN VAN PERSONENVERVOERVERRICHTEN VAN VERVOER- BEGRIP.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS- TOEPASSINGSGEBIED- UITBREIDING
- VERRICHTEN VAN PERSONENVERVOER-
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BEMANNEN VAN DISPATCIDNG- PRESTATIES
DIE VERVOER MOGELIJK MAKEN - DRAAGWIJDTE.

1o Het verrichten van personenvervoer in de

omstandigheden omschreven door artikel 3, 5°bis, K.B. 28 november 1969 tot
uitbreiding van de R.S.Z.-wet 27 juni
1969, kan andere taken behelzen dan het
besturen van een voertuig. (Art. 3, 5°bis,
K.B. 28 nov. 1969.)
2° De uitbreiding van artikel 3, 5°bis, K.B.
28 november 1969 vindt geen toepassing op personen die personenvervoer verrichten, wanneer de taken die zij verrichten, erop gericht zijn het vervoer op
doeltreffende wijze te doen verrichten en
niet in het verrichten van vervoer zijn begrepen. (Art. 3, 5°bis, K.B. 28 nov. 1969.)
(AMBUCE V.Z.W. T. R.S.Z.)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0180.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 april1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1, § 1, tweede
lid, 1°, b, 1, § 1, tweede lid, 2°, ben 2, § 1,
enig lid, 1° van de Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappe-

lijke zekerheid der arbeiders en 3, enig lid,
5obis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de Wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en voor zoveel als nodig, 1, § 2, enig
lid, r, ben 2°, ben 2, § 1, tweede lid, 1°
van de Wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest voor recht zegt dat de door de
vrijwillige medewerkers van eiseres in de
periode van het tweede kwartaal van 1989
tot en met het eerste kwartaal van 1992
verstrekte prestaties aanleiding geven tot
bijdrageplicht en dat de aan deze vrijwilligers uitgekeerde vergoedingen ten belope van de helft in rekening dienen gebracht te worden voor de berekening der
bijdragen, op volgende gronden : "Voor wat
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betreft bepaalde taken doet (eiseres) beroep op externe arbeidskrachten die valgens haar op vrijwillige basis deze taken
uitvoeren, waarvoor zij slechts een onkostenvergoeding ontvangen. Deze taken bestaan uit : 1. het bemannen van de
dispatching; 2. het besturen van het
ambulancevoertuig; 3. het begeleiden van
de chauffeur van het voertuig. Deze taken hebben betrekking op enerzijds de normale ambulancedienstverlening in de
streek als anderzijds op het internationaal repatrieren van gewonden en zieken. ( ... ) Artikel 3, 5"bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 breidt de
toepassing van de R.S.Z.-Wet van 27 juni
1969 uit tot 'de personen die vervoer van
personen verrichten dat hun wordt toevertrouwd door een onderneming, door
middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn ofwaarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd
wordt door de ondernemer, of aan wie een
onderneming dien.sten verleent in verband met het hun opgedragen vervoer, alsmede tot die ondernemers'. Het is onbetwistbaar dat aan ambulanciers het vervoer
van personen wordt toevertrouwd (... ).De
term 'toevertrouwen van een vervoer' is ruimer dan het effectief besturen van een
voertuig, zodat hieronder evenzeer de werknemers bedoeld worden wier taak bestaat
in de begeleiding van de chauffeurs als
in het bemannen van de essentiele
dispatching voor zulk vervoer. Even onbetwistbaar is dat de vrijwilligers geen eigenaar waren van deze voertuigen, zodat aan
de constitutieve voorwaarden van deze
uitbreidingsbepaling voldaan is; De vrijwilligers hebben wel degelijk als algemene
opdracht het uitvoeren van het hen 'toevertrouwd vervoer'; (... ) Besluitend dient gesteld dat de door de vrijwilligers geleverde
prestaties wel degelijk vallen onder de
uitbreidingsbepaling van artikel 3, 5"bis
van het koninklijk besluit van 28 november 1969" (arrest, p. 3, laatste twee alinea's,
p. 4, eerste alinea, p. 6, derde, vierde en
vijfde alinea en p. 7, tweede en derde alinea),

terwijl overeenkomstig artikel 1 van de
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, deze wet van toepassing is op
werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden of hiermee gelijkgestelde personen; artikel 2, § 1,
1" van dezelfde wet de Koning toelaat bij in
Ministerraad overlegd besluit en na advies van de N ationale Arbeidsraad, onder
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de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing van de wet uit te breiden tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon
arbeidsprestaties onder het gezag van een
ander persoon verrichten of die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
gelijkaardige principes gelden ingevolge artikelen 1 en 2 (inzonderheid § 1, tweede lid,
1 ')van de Wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; artikel 3, enig
lid, 5'bis van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de Wet
van 27 juni 1969 de toepassing van deze
Wet verruimt tot de personen die vervoer
van personen verrichten dat hun wordt toevertrouwd door een onderneming, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop
gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, of aan wie
een onderneming diensten verleent inverband met het hun opgedragen vervoer, alsmede tot die ondernemers; opdat de vrijwillige medewerkers van eiseres op grond
van artikel 3, 5"bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 onder de toepassing van de Wet van 27 juni 1969 zouden vallen en eiseres derhalve bijdrageplichtig zou zijn, deze vrijwilligers vervoer
van personen dienen te verrichten dat hun
door eiseres wordt toevertrouwd; het geenszins volstaat dat de door een medewerker geleverde prestatie betrekking heeft op
het vervoer, of dit vervoer mogelijk maakt,
doch vereist wordt dat hij het hem toevertrouwde vervoer verricht; zoals het arbeidshof zelfvaststelt, de taken waarmee de verschillende medewerkers van eiseres worden
belast, bestaan uit : a) het bemannen van
de dispatching, of b) het besturen van een
ambulancevoertuig, of c) het begeleiden van
de chauffeur van het voertuig; de vrijwillige medewerkers van eiseres wier taak
erin bestaat chauffeurs van ziekenwagens
te begeleiden of de dispatchingdienst te bemannen, geenszins personen zijn die vervoer van personen verrichten, zoals bepaald in artikel3, 5'bis van het koninklijk
besluit van 28 november 1969,

zodat het arbeidshof, door te beslissen
dat eiseres bijdragen dient te betalen berekend op basis van de helft van de vergoedingen uitgekeerd aan alle vrijwillige
medewerkers, ook wanneer zij chauffeurs
van ziekenwagens begeleiden of de
dispatchingdienst bemannen, de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen schendt :
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Overwegende dat, in uitvoering van
artikel 2, § 1, 1', van de Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969, de
toepassing van die wet bij koninklijk
besluit van 28 november 1969, inzonderheid artikel 3, 5'bis, werd verruimd
tot de personen die vervoer van personen verrichten, dat hun wordt toevertrouwd door een onderneming, door
middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijil ofwaarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, of aan wie een onderneming
diensten verleent in verband met het
hun opgedragen vervoer, alsmede tot
die ondernemers;
Overwegende dat die bepaling de
toepassing van de wet alleen verruimt
tot de personen die in de omschreven omstandigheden het bedoelde vervoer verrichten; dat het verrichten van
vervoer andere taken kan behelzen
dan het besturen van een voertuig;
dat, evenwel, taken die geen rechtstreeks verband houden met het verrichten van vervoer, maar erop gericht zijn het vervoer op doeltreffende
wijze te doen verrichten, in het verrichten van vervoer niet zijn begrepen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres een ambulancedienst
uitbaat, waarbij zij een beroep doet op
"externe arbeidskrachten" die, valgens haar, vrijwillig taken uitvoeren
bestaande uit het bemannen van de
"dispatching", het besturen van het
ambulancevoertuig en het begeleiden van de chauffeur van het voertuig;
Dat het arrest oordeelt dat "toevertrouwen van een vervoer (. .. ) ruimer
(is) dan het effectief besturen van een
voertuig, zodat hieronder evenzeer de
werknemers bedoeld worden wier taak
bestaat in de begeleiding van de chauffeurs als in het bemannen van essentii:He dispatching voor zulk vervoer";
Dat het arrest, door te oordelen dat
personen die in een verkeerscentrale
werkzaam zijn, vervoer verrichten in
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de zin van artikel 3, 5obis, van voormeld koninklijk besluit, die bepaling
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Gent.
17 november 1997 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Geinger en De Bruyn.
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3• KAMER

~

17 november 1997

MINDER-VALIDEN-

TEGEMOETKOMINGEN ~ INKOMENS· EN INTEGRATIEVERGOEDINGEN ~ MINISTERIELE BESLISSING
~ BEROEP ~ ARBEIDSRECHTBANK ~ BE·
VOEGDHEID ~AANSTELLING DESKUNDIGE ~
VERSLAG ~ MEDISCHE TOESTAND ~ VER·
SLECHTEREN - VASTSTELLING ~ V66R
INGANGSDATUM MINISTERIELE BESLISSING ~
GEVOLG.

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het
beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, kan aileen oordelen of de beslissing overeenkomstig de
wettelijke voorschriften over het recht op
tegemoetkoming werd genomen met
inachtneming van de gegevens die, op de
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Ge·
handicaptenwet Tegemoetkomingen en op
grand waarvan de beslissing werd genamen of moest genomen worden; het
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arbeidsgerecht kan geen kennis nemen
van aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die het bestuur
niet zijn voorgelegd (1). (Art. 582, 1 o,
Ger.W.; artt. 8 en 19 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; art. 16 K.B. 6
juli 1987.)
(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. VAN OERS)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0034.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1996 door
het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 582-1' van
het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 19 van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 16
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987
tot uitvoering van die wet,
doordat het bestreden arrest, recht sprekend over een beroep tegen de administratieve beslissing die het recht van verweerster op tegemoetkomingen met
uitwerking op 1 mei 1991 betrof, beslist dat
verweerster met ingang van 1 juli 1993
aanspraak heeft op een integratietegemoetkoming in categorie IV, zulks op
grand van de overwegingen dat "de verergering in de medische toestand (van verweerster) heeft zich nog in de loop van de
administratieve afhandeling van de aanvraag om tegemoetkoming voorgedaan" en
dat "de administratieve beslissing de werkelijke toestand van de gehandicapte moet
weergeven ... wijzigingen in de toestand van
de gehandicapte in de loop van de administratieve afhandeling van zijn aanvraag
moeten nog door het bestuur worden opgevangen; bij ontstentenis waarvan heeft de
aanvrager toegang tot de rechter",
terwijl de rechter die kennis neemt van
het beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor minder-validen aileen die gegevens in aanmerking kan nemen op grand
waarvan de minister heeft beslist of had
(1) Cass., 26juni 1995, A.R. nr. S.9525.N (A. C.,
1995, nr. 330); 17 nov. 1997, A.R. nr. S.97.0072.N
(infra, nr. 483).
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moeten beslissen zodat de gehandicapte zijn
vordering voor de rechter niet kan uitbreiden tot aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen ofwijzigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn
overgelegd;
en terwijl een verslechtering van de gezondheidstoestand van verweerster op 1 juli
1993, die pas bekend werd door het op 26
september 1994 ter griffie van de
arbeidsrechtbank van Tongeren neergelegde verslag van de gerechtelijke deskundige, op de datum van de administratieve
beslissing van 8 juli 1993 aan eiser niet bekend was en derhalve geen rol kon spelen bij de beoordeling van de geldigheid van
die beslissing maar het voorwerp moest zijn
van een nieuwe aanvraag met het oog op
een medisch onderzoek overeenkomstig de
gehandicaptenwetgeving; zodat het bestreden arrest, door zich uit te spreken over de
graad van zelfredzaamheid van verweerster
op 1 juli 1993 zonder dat verweerster daartoe eerst een nieuwe administratieve aanvraag heeft ingediend, aile ingeroepen bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat, luidens artikel 8,
§ 1, eerste lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de tegemoetkomingen worden toegekend op
aanvraag;
Dat, luidens het laatste lid van artikel 8, § 1, van die wet, een nieuwe
aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning
of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;
Dat daaruit volgt dat de minister, bij
het toekennen of verhogen van tegemoetkomingen alleen kan beslissen
over de aanspraken en gegevens die
ingevolge de aanvraag of de nieuwe
aanvraag voorliggen;
Overwegende voorts dat uit de samenhang van de artikelen 19 van de
voormelde wet van 27 februari 1987 en
582, 1', van het Gerechtelijk Wetboek
blijkt dat, zo de geschillen over de
rechten, ontstaan uit de wet van 27 februari 1987, tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, die gerechten hun bevoegdheid uitoefenen door
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kennis te nemen van de beroepen tegen beslissingen van de minister ten
aanzien van de hiervoren bedoelde
rechten;
Dat het arbeidsgerecht derhalve aileen kan oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het
arbeidsgerecht aileen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op
grond waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen;
Dat hieruit volgt dat het arbeidsgerecht geen kennis kan nemen van
aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die het bestuur niet zijn voorgelegd;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat aan verweerster, ingevolge haar aanvraag van
5 april 1991, bij beslissing van eiser
van 8 juli 1993, de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming, categorie I, met ingang
van 1 mei 1991 werd geweigerd;
Dat het arrest, op grond van gegevens uit een deskundigenverslag dat
tijdens het geding voor de arbeidsrechtbank werd neergelegd, beslist dat
verweerster met ingang van 1 juli
1993 gerechtigd is op een integratietegemoetkoming, categorie IV;
Dat het arrest aldus een aanspraak
toekent die niet voor het bestuur werd
aangebracht, mitsdien de voormelde
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
over het recht op integratietegemoetkoming van verweerster met ingang van 1 juli 1993; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
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17 november 1997 - 3 9 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Heeke.
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KAMER -

17 november 1997

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VORDERINGTOT
IDTLEGGING- VORDERlNG TOT VERBETERlNG
- REDEN- GEBREKAAN WETTELIJKE GRONDSLAG- GEVOLG.

Het verbod om hetgeen werkelijk is beslist,
te wijzigen, aan te vullen of er vaststellingen aan toe te voegen, en het verbod om
bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen, gelden oak indien
hetgeen werkelijk is beslist of indien die
bevestigde rechten onwettig zouden zijn
(1). (Artt. 793 en 794 Ger.W.)
(JADOUL T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0062.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1997 door
het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 28, 792, tweede
en derde lid (zoals ingevoegd bij wet van 12
januari 1993), 793, 794, 1042, 1051 en
1057, eerste lid, 4° van het Gerechtelijk
Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel inzake de devolutieve kracht van het boger beroep (zoals bevestigd in artikel 1068
van het Gerechtelijk Wetboek), van het
beschikkingsbeginsel volgens hetwelk de
(1) Vgl. Cass., 24 april1970 (A.C., 1970, p.
789); zie Cass., 5 maart 1990, A.R. nr. 8725 (ibid.,
1989-90, nr. 404).
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appellant de perken van zijn hager beroep mag bepalen,

doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, nate hebben vastgesteld dat het
oorspronkelijk bodemgeschil betrekking had
op de vraag tot herziening van een administratieve beslissing inzake de ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid van eiseres,
dat bij vonnis van 14 maart 1995 van de
Arbeidsrechtbank te Tongeren deze administratieve beslissing werd vernietigd en
dat verweerder werd veroordeeld tot betaling van de verhoogde kinderbijslag "vanaf
01.06.1969" (arrest p. 3, laatste alinea; het
vonnis van 14 maart 1995 vermeldt evenwei: "vanaf01.06.169"), dat partijen van dit
vonnis bij gerechtsbrief in kennis werden
gesteld op 16 maart 1995, dater geen enkel verhaal werd tegen aangetekend zodat het kracht van gewijsde heeft en dat
verweerder bij dagvaarding van 14 september 1995 een vordering tot uitlegging en
verbetering instelde, die bij vonnis van 9 januari 1996 werd ingewilligd in zoverre de
verhoogde kinderbijslag diende te worden toegekend "vanaf01.06.1969" en niet
"vanaf 01.06.169", verweerders hager beroep tegen dit laatste vonnis ontvangt en
gegrond verklaart, het vonnis van 9 januari 1996 vernietigt - behalve voor zover het oordeelde over de gerechtskosten en, opnieuw rechtdoende, verweerder veroordeelt tot betaling van verhoogde kinderbijslag vanaf 4 november 1989, op volgende gronden : "Bij de organisatie van het
Belgisch Sociaal Zekerheidssysteem werd
gedacht, terzake de verjaring der inkomsten, aan afdracht van een bepaald gedeelte van het loon of vrijwillige bijdragen, naargelang het toe te passen stelsel,
en, voor wat de toekenning aangaat, aan
een repartitiesysteem. Teneinde het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te bewaren, werden regels noodzakelijk geacht dewelke de toegang tot bepaalde
rechten vastlegden zowel als de grenzen
binnen dewelke de rechtsonderhorige deze
rechten kan laten gelden. In die zin is te
verklaren waarom de regeling van het recht
op kinderbijslag de openbare orde raakt (...).
Bij het nemen van een administratieve beslissing en het verhaal daartegen bij de
Arbeidsrechtbank, kan vooreerst niet
worden afgeweken van deze dringende
voorzieningen uit de sociale zekerheidswetgeving en vervolgens dient van partijen verwacht dat de op een sociaal
zekerheidsvoordeel rechthebbende zowel als
de schuldenaar ervan, (hun) respectievelijke rechten en plichten op het forum van
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debat bespreekbaar wensen binnen die bepaalde grenzen, zodat uiteindelijk oak
slechts in die mate dit recht kan worden geconcretiseerd. Het voorwerp van het geschil geeft dan oak de grenzen aan binnen dewelke het debat wordt gevoerd en
uiteraard is oak de rechter gebonden door
de inhoudelijke draagwijdte van het geschil, met andere woorden kon in casu de
rechter een recht bevestigen of ontzeggen
hetwelk reeds ab initio, vanafhet nemen
van de administratieve beslissing, ingevolge een wet welke van openbare orde is,
inzonderheid art. 120 van de samengeordende wetten inzake kinderbijslag voor
loontrekkenden, was beperkt voor (wat) het
tijdvak aangaat tot deze voorafgaand aan
de aanvraag daartoe doch slechts over een
periode van drie jaar en, voor wat de toekomst betreft tot een bepaalde leeftijd van
de rechthebbende, en voor (wat) de grand
betreft tot de vervulling van de voorwaarde
inzake arbeidsongeschiktheid. 'lbegepast op
onderhavig casus betekent zulks dat de eerste rechter duidelijk ultra petita heeft
geoordeeld, dat de wetgeving hem niet toeliet rechten vast te leggen waarvoor geen
wettelijke voorzieningen bestaan. Zowel de
toezegging dat het recht ingaat op 1 juni
1969 alswel de uitlegging van deze toezegging ofverbetering ervan in '1 juni 1969'
hebben derhalve geen enkele wettelijke
grondslag; daaruit kan enkel maar worden besloten dat het Belgisch sociaal
zekerheidsstelsel de uitvoering van deze
vonnissen oak niet kan toelaten, vermits
het decisief ervan de sociale zekerheidsvordering niet raakt, er zelfs buiten is getreden. Zowel het uitgelegde vonnis als wel
het vonnis dd. 14 maart 1995 hebben geen
enkel recht kunnen bevestigen, noch wijzigen, vermits de wetgeving terzake de toekenning van kinderbijslag, van openbare
orde zijnde, de toekenning van zulke rechten, zoals thans verstrekt, niet toelaat.
Reeds op grand van deze overweging heeft
beroeper het recht om verhaal aan te tekenen tegen het vonnis dd. 9 januari 1996.
Bij onduidelijkheid omtrent hetgeen de
rechter noodzakelijk heeft willen motiveren om tot het oordeel te komen, of onduidelijkheid in het decisief, is het hem mogelijk om, op verzoek daartoe, tot uitlegging
of verbetering over te gaan, zonder dat de
in het vonnis bevestigde rechten mogen
worden gewijzigd. Welnu, in het bodemvonnis werden geen rechten bevestigd tenzij op onwettelijke grondslag. De principes van burgerlijke rechtspleging terzake
de uitlegging van vonnissen beogen niet
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rechten te zien herbevestigen dewelke onwettig werden vastgelegd. Het vonnis dd.
14 maart 1995 kan derhalve geen enkele
kracht van gewijsde bekomen in de zin van
dat daaraan enige uitvoerbaarheid kan
worden verleend, noch kan dezelfde kwalificatie van uitvoerbaarheid worden toegezegd aan het bestreden vonnis. Ook om
deze reden kan beroeper zijn belang aantonen om de rechtsverhouding tussen de
partijen terzake de toe te kennen kinderbijslag, correct te zien bepalen door dit Hof.
(. .. )Ten (gronde) wordt door (verweerder)
niet verder betwist dat (eiseres') aanspraken inzake de verhoogde kinderbijslag gegrond zijn, evenwel zoals wettelijk beperkt, hetgeen tot de conclusie leidt dat de
verhoogde kinderbijslag verschuldigd is
vanaf 4 november 1989" (arrest pp. 7 tot
10),
terwijl, eerste onderdeel, in zoverre het
arbeidshof in de bestreden beslissing zou
hebben recht gesproken als appelrechter
ten aanzien van het vonnis van 14 maart
1995 van de Arbeidsrechtbank te Tongeren - wat zou kunnen worden afgeleid uit
de overwegingen van het arbeidshof luidens dewelke "in het bodemvonnis geen
rechten (werden) bevestigd tenzij op onwettelijke grondslag", dat ''het vonnis dd.
14 maart 1995 derhalve geen enkele kracht
van gewijsde (kan) bekomen ... " of dat ''het
uitleggend vonnis een geheel (vormt) met
het uitgelegde ofverbeterd vonnis, zodat de
termijn om verhaal aan te tekenen begint te lopen vanaf de betekening of kennisgeving van het verbeterd of uitleggend
vonnis" -;
ten eerste, het arbeidshof uitspraak doet
over een hoger beroep dat bij het hof niet
aanhangig was nu verweerder bij verzoekschrift van 7 februari 1996 overeenkomstig artikel1057, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, als beslissing waartegen
hij hoger beroep aantekende, aanduidde
"een vonnis van de Arbeidsrechtbank te
Tongeren d.d. 09.01.1996,A.R. 3084/1995"
(verzoekschrift tot hoger beroep p. 1); evenmin het hoger beroep van verweerder tegen het rectificatief of interpretatief vonnis van 9 januari 1996 van de Arbeidsrechtbank te Tongeren, de grond van de
zaak aanhangig maakte bij het arbeidshof, doch dit slechts toeliet als appelrechter
hetzij overeenkomstig artikel 793 van
het Gerechtelijk Wetboek de betreffende beslissing uit te leggen, dan wei
overeenkomstig artikel 794 verschrijvingen of misrekeningen die erin voorkomen,
te verbeteren, een en ander zonder evenwei de daarin bevestigde rechten uit te
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breiden, te beperken ofte wijzigen; zodat
het arbeidshofniet wettig als appelrechter
kennis kon nemen van de grond van de
zaak zoals deze beslecht was in het vonnis van 14 maart 1995 (schending van artikelen 793, 794, 1042, 1057, eerste lid, 4°
van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel inzake de devolutieve kracht van het hoger beroep, en van
het beschikkingsbeginsel, krachtens hetwelk de appellant z.elf de perken van zijn
hoger beroep bepaalt),

ten tweede, hoger beroep tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Tongeren
dd. 14 maart 1995 slechts mogelijk zou zijn
geweest voor zover deze beslissing nog niet
in kracht van gewijsde was getreden; dit
vonnis evenwel, zoals uit de procedurestukken moge blijken, bij gerechtsbriefvan
16 maart 1995 ter kennis was gebracht aan
de partijen overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid van het Gerechtelijk
Wetboek en zodoende op 16 april 1995
kracht van gewijsde bekwam; overeenkomstig artikel 1051, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek de termijn om hoger beroep aan te tekenen een maand bedraagt,
te rekenen vanaf de betekening van het
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid
van het Gerechtelijk Wetboek; dit vonnis
derhalve niet op ontvankelijke wijze bij verzoekschrift van 7 februari 1996 aan de beoordeling van het arbeidshof kon worden
voorgelegd, zodat het arbeidshof niet wettig als appelrechter kennis kon nemen van
de grond van de zaak zoals deze beslecht
was in het vonnis van 14 maart 1995
(schending van artikelen 28, 792, tweede en
derde lid, en 1051 van het Gerechtelijk
Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, in zoverre
het arbeidshof in de bestreden beslissing
slechts recht gesproken heeft als appelrechter ten aanzien van het vonnis van 9
januari 1996 van de Arbeidsrechtbank te
Tongeren, het hof dan ook slechts bevoegd
was hetzij overeenkomstig artikel 793 van
het Gerechtelijk Wetboek het vonnis van 14
maart 1995 van de Arbeidsrechtbank te
Tongeren uit te leggen, hetzij overeenkomstig artikel 794 verschrijvingen of misrekeningen die in dit vonnis voorkomen, te
verbeteren, een en ander zonder evenwel de
daarin bevestigde rechten uit te breiden, te
be per ken of te wijzigen; noch de uitleggende beslissing, noch de verbeterende beslissing immers vermag de rechten, vastgesteld in de uitgelegde of verbeterde
beslissing, uit te breiden, te beperken ofte
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wijzigen; te dezen eiseres door haar verzoekschrift van 22 november 1993 ernaar
streefde vanaf 1970 een invaliditeitsgraad
van meer dan 66 % te horen vaststellen
met het oog op het bekomen van verhoogde
kinderbijslag; de Arbeidsrechtbank te Tongeren bij vonnis van 14 maart 1995, het advies van de voorheen aangestelde deskundige volgend, oordeelde dat eiseres tussen
66 en 79 % lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid vertoonde, en dienvolgens het
recht op verhoogde kinderbijslag erkende
vanaf"Ol.06.169"; de problematiek van de
eventuele verjaring van het recht op verhoogde kinderbijslag niet aan de arbeidsrechtbank werd voorgelegd door partijen,
noch door de arbeidsrechtbank zelf ambtshalve werd opgeworpen; de interpretatieve ofrectificatieve vordering van verweerder derhalve weliswaar betrekking kon
hebben op de verkeerde aanduiding van het
jaartal vanaf wanneer het recht op verhoogde kinderbijslag kon worden toegekend, en dit in het licht van de intrinsieke
bestanddelen van het vonnis, doch geenszins een nieuwe rechtsvraag kon opwerpen, met name het vraagstuk van de eventuele verjaring der vordering; het arbeidshof niet bevoegd was, als appelrechter op
de interpretatieve of rectificatieve vordering, de rechten van eiseres te beperken of
te wijzigen in het licht van de mogelijke
veijaringsproblematiek, ook al zouden deze
rechten door de bodemrechter onwettig zijn
vastgesteld; de eventueel onwettige vaststelling van eiseres' rechten in het vonnis van 14 maart 1995 immers bestreden
kon worden door het geeigende rechtsmiddel, met name hoger beroep, wat door verweerder werd nagelaten; de rechter die in
eerste aanleg of in graad van beroep geroepen werd de betreffende beslissing uit te
leggen of te verbeteren, deze aldus vastgestelde rechten niet vermocht "wettelijk te
beperken",

zodat het arbeidshof niet wettig, verwijzend naar de regels inzake de veijaring der
vordering, kon oordelen dat het vonnis van
14 maart 1995 van de Arbeidsrechtbank te
Thngeren, dat eiseres·gerechtigd verklaarde
op verhoogde kinderbijslag "vanaf
01.06.169", diende te worden vernietigdbehalve wat de beslissing over de gerechtskosten betreft -, en niet wettig kon oordelen dat verweerder slechts gehouden was
verhoogde kinderbijslag uit te keren vanaf
4 november 1989 (schending van
artikelen 793, 794, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat de rechter, ingevolge artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek, het recht heeft zijn vroegere beslissing uit te leggen voor zover
de beschikkingen ervan onduidelijk of
dubbelzinnig zijn, zonder dat hij evenwel hetgeen werkelijk is beslist, kan
wijzigen of aanvullen of nog een vaststelling eraan toevoegen die vereist is
voor de wettelijkheid van de beslissing;
Dat de rechter, krachtens artikel
.794 van het Gerechtelijk Wetboek, de
verschrijvingen of misrekeningen die
in een door hem gewezen beslissing
voorkomen, kan verbeteren, zonder
evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te
wijzigen;
Overwegende dat het verbod om
hetgeen werkelijk is beslist, te wijzigen, aan te vullen of er vaststellingen aan toe te voegen, en het verbod
om bevestigde rechten uit te breiden,
te beperken of te wijzigen, ook gelden indien hetgeen werkelijk is beslist of indien die bevestigde rechten
onwettig zouden zijn;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat het uit te leggen of te verbeteren vonnis heeft beslist dat het
recht van eiseres weliswaar ingaat op
1 juni 1969, maar dat daarvoor geen
wettelijke grondslag is, vermits de
wetgeving ter zake de toekenning van
kinderbijslag van openbare orde is en,
krachtens artikel 120 van de samengeordende wetten inzake kinderbijslag voor loontrekkenden, het recht op
kinderbijslag beperkt is tot een periode van drie jaar voorafgaand aan de
aanvraag; dat het arrest dientengevolge beslist dat het recht van eiseres ingaat op 4 november 1989;
Dat het arrest aldus de artikelen
793 en 794 van het Gerechtelijk Wethoek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Nr. 483

HOF VAN CASSATIE

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
17 november 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Farrier- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Butzler en De Bruyn.
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3• KAMER - 17 november 1997
MINDER-VALIDEN-

TEGEMOETKOMINGEN - HULP AAN BEJAARDEN - MINISTERIELE
BESLISSING
BEROEP
ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- AANSTELLING DESKUNDIGE - VERSLAG- MEDISCHE TOESTAND - PERIODE TUSSEN AANVRAAG EN BESLISSING MINISTER- BETWISTE
AANSPRAAK EN GEGEVENS GEKEND V66R UITSPRAAK BESTUUR- GEVOLG.

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het
beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, kan alleen oordelen of de beslissing overeenkomstig de
wettelijke voorschriften over het recht op
tegemoetkoming werd genomen met inachtneming van de gegevens die, op de
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen en op
grand waarvan de beslissing werd genamen of moest genomen worden; het
arbeidsgerecht kan kennis nemen van
aanspraken die aan het bestuur zijn voorgelegd en waarop de minister zijn uitspraak had ml!leten gronden, maar de
rechter kan geen acht slaan op gegevens
waarover de minister niet heeft kunnen
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beslissen (1). (Art. 582, 1°, Ger.W.; artt.
8 en 19 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 26 tot 28 en 33 K.B. 5
maart 1990.)
(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. LAVERS)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0072.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1997 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 582-1" van
het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 19 van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 26 tot
28 en 33 van het koninklijk besluit van 5
maart 1990 betreffende de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden,
doordat het bestreden arrest, recht sprekend over een beroep tegen de administratieve beslissing die het recht van verweerster op een tegemoetkoming met
uitwerking op 1 september 1991 betrof, bij
bevestiging van het vonnis van de
arbeidsrechtbank beslist dat de graad van
vermindering van zelfredzaamheid van verweerster dient vastgesteld met ingang van
1 september 1992 op 14 punten en met ingang van 1 mei 1994 op 16 punten, zulks
op grond van de overwegingen dat verweerster "de administratieve beslissing van
29 (lees 27) december 1993 betwist heeft
aan de hand van een geneeskundig getuigschrift van dokter Marc Vermeert, waarbij hij ab initio of van 1 september 1991
vijftien punten of categorie drie vorderde"
en dat "op het moment van de administratieve beslissing d.d. 27 december 1993 er
medisch alleszins geen verslechtering van
de toestand was ingetreden vermits reeds
van bij de aanvraag er medische indicaties waren voor de toekenning van vijftien punten"
terwijl de rechter die kennis neemt van
het beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van tekortkomingen voor
minder-validen aileen maar die gegevens in
(1) Zie Cass., 26juni 1995,A.R. nr. 9525 (A.C.,
1995, nr. 330); 17 nov. 1997, A.R. nr. 97 .0034.N
(supra, nr. 481).
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aanmerking kan nemen op grond waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen,
en terwijl de vaststelling van een hogere graad van vermindering van zelfredzaamheid van verweerster vanaf 1 september 1992 en vanaf 1 mei 1994, nadat bij
beslissing van 27 december 1993 de graad
van vermindering van zelfredzaamheid op
1 september 1991 was bepaald, het voorwerp moet zijn van een nieuwe aanvraag
met het oog op een medisch onderzoek overeenkomstig de gehandicaptenwetgeving,
zodat het bestreden arrest, door zich uit
te spreken over de graad van vermindering van zelfredzaamheid van verweerster
op 1 september 1992 en 1 mei 1994 zonder dat verweerster daartoe eerst nieuwe
administratieve aanvragen had ingediend,
alle ingeroepen bepalingen heeft geschonden:
Overwegende dat, luidens artikel 8,
§ 1, eerste lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de tegemoetkomingen worden toegekend op
aanvraag;
Dat, luidens het laatste lid van artikel 8, § 1, van die wet, een nieuwe
aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning
of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;
Dat daaruit volgt dat de minister, bij
het toekennen of verhogen van tegemoetkomingen, alleen kan beslissen
over de aanspraken en gegevens die
ingevolge de aanvraag of de nieuwe
aanvraag voorliggen;
Overwegende voorts dat uit de samenhang van de artikelen 19 van de
voormelde wet van 27 februari 1987 en
582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek
blijkt dat, zo de geschillen over de
rechten, ontstaan uit de wet van 27 februari 1987, tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, die gerechten hun bevoegdheid uitoefenen door
kennis te nemen van de beroepen tegen beslissingen van de minister ten
aanzien van de hiervoren bedoelde
rechten;
Dat het arbeidsgerecht derhalve alleen kan oordelen of de minister over-
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eenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het
arbeidsgerecht alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op
grond waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen;
Dat hieruit volgt dat het arbeidsgerecht geen kennis kan nemen van
aanspraken die buiten de ministerifile beslissing vallen of die het bestuur niet zijn voorgelegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 27 december 1993
heeft beslist de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden, categorie I, waarvoor verweerster met ingang van 1
september 1991 in aanmerking kwam,
niet toe te kennen wegens aftrok van
een hoger bedrag van bestaansmiddelen;
Dat het arrest op grond van een
deskundigenverslag dat tijdens het geding voor de arbeidsrechtbank werd
neergelegd, beslist dat verweerster met
ingang van 1 september 1992 in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, categorie II, en vanaf 1 mei 1994 voor een
gelijkaardige tegemoetkoming, categorie III;
Dat het arrest daarbij overweegt dat
er van bij de aanvraag in augustus
1991"medische indicaties waren voor
de toekenning" van vijftien punten, categorie III, die "door de deskundige
werd geevalueerd";
Dat het arrest aldus oordeelt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de aanvraag van verweerster aanspraken en gegevens
bevatte waarover eiser op 27 december 1993 kon beslissen en waarover hij
niet heeft beslist;
Dat het middel, in zoverre dit het
arrest verwijt die gegevens en aanspraken met ingang van 1 september 1992 in aanmerking te nemen, niet
kan worden aangenomen;
Overwegende, evenwel, dat het arrest de voormelde wetsbepalingen
schendt door wijzigingen in aanmerking te nemen die zich vanaf 1 mei
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1994 hebben voorgedaan en waarover
de minister niet heeft kunnen beslissen;
Dat het middel in zoverre gegrond

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat verweerster vanaf 1 mei 1994 in
aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, categorie III; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
17 november 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. van
Heeke.
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1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEINDVONNIS - RECHTSMACHT.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE
- WEGENS MISDRIJF VEROORDEELDE BEKLAAGDE- VERDELING VAN AANSPRAKELIJKHEID OP BURGERLIJK GEBIED -AAN BURGERLIJKE PARTIJ VERWETEN FOUT- BEWIJSLAST.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID- BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VERDELING VAN AANSPRAKELIJKHEID -AAN BURGERLIJKE PARTIJ VERWETEN FOUT- BEWIJSLAST.

1 o De rechter vermag geen uitspraak te

doen over een geschil dat bij hem niet
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aanhangig is omdat hi} reeds vroeger in
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen over hetzelfde geschilpunt uitspraak
heeft gedaan, en aldus zijn rechtsmacht
te dien aanzien geheel heeft uitgeoefend
(1). (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)

2° en 3° De beklaagde die, teneinde een verde ling van de aansprakelijkheid te bekomen, op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering aanvoert dat de
burgerlijke partij een fout heeft begaan
die heeft bijgedragen tot het ontstaan van
de schade, dient het bestaan van die fout
en van het oorzakelijk verband met de
schade te bewijzen (2). (Artt. 870 Ger.W.,
1382 en 1383 B.W.)
(PARREIN T. BEURSVENNOOTSCHAP
LAWAISSE M., PH. & CO)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0477.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest aileen
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders tegen eiser;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van Marc Beheyt:
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis van 7 april 1994 bevestigt, waarbij aan verweerder "een som
van een frank ten titel van symbolische genoegdoening" werd toegekend,
(1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafvordering, Kluwer rechtswetenschappen 1994, nr. 1738;
P. TAELMAN, Uitputting van rechtsmacht, gebrek aan rechtsmacht en gezag van gewijsde, R.
Cass., 194, 106. Zie P. ARNou, Het gezag van strafrechtelijk gewijsde in burgerlijke zaken, R. G.A.R.,
1989, 11533, nr. 7 in fine.
(2) Cass., 23 sept. 1997, A.R. nr. P.96.0526.N
(supra, nr. 364); D. HoLSTERS, Bewijsvoering in
strafzaken, in Comm. Straf, nr. 2B. Contra Cass.,
20 ju]i 1951 (A. C., 1951, 689); R. DECLERCQ, La
preuve en matiere penale, Prolegomena, 21; PH.
TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Mys &
Breesch, 1992, nr. 421.
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en vervolgens de debatten werden heropend onder meer "wat betreft de vordering van (... ) en Marc Beheyt ten belope van 573.120 frank in hoofdsom
teneinde deze burgerlijke partij(en) in
de gelegenheid te stellen hun schade
voor elk wat hen betreft te begroten";
Dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wethoek Strafvordering en geen uitspraak
doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van Philippe
Lawaisse en van La~aisse B.V.B.A. :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de Beursvennootschap Lawaisse M., Ph. & c· :
Over het eerste middel, luidend als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende het gezag van gewijsde
erga omnes van de beslissing over de strafvordering,
doordat het bestreden arrest eiser in cassatie veroordeelt tot betaling aan de Beursvennootschap Lawaisse M., Ph. & c·, van
de som van 18.608.513 frank, vermeerderd met de intresten, op grond van volgende motieven : "De eisen van de burgerlijke partijen (verweerders in cassatie) zijn
gesteund op de misdrijven waarvoor verweerder (eiser in cassatie) strafrechtelijk
werd vervolgd, en die door het in kracht
van gewijsde getreden arrest dd. 18-6-93,
definitief bewezen zijn. Deze bewezen misdrijven betreffen o.m. meerdere feiten van
oplichting, loonbediendendiefstal en bedrieglijke verberging, telkens voor welbepaalde bedragen die in de tenlasteleggingen nader zijn gepreciseerd en er deel
van uitmaken. Door het strafrechtelijk gewijsde van het arrest dd. 18-6-93 staat telkens voor elk van de bewezen verklaarde
misdrijven, het erdoor teweeggebrachte nadeel vast. Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde staat eraan in de weg dat alsnog wordt geoordeeld over de omvang van
de schade, of over het oorzakelijk verband
tussen de in hoofde van verweerder bewe-
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zen verklaarde misdrijven en deze schade.
( ... ) Het door de Beursvennootschap Lawaisse gevorderde bedrag van 18.668.613
in hoofdsom stemt overeen met het totaal van het aan deze burgerlijke partij teweeggebrachte nadeel zoals dit door het
strafrechtelijk gewijsde vaststaat. Deze eis
is dan ook gegrond",

terwijl overeenkomstig het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van het strafrechtelijk gewijsde erga omnes, de rechter die dient te oordelen over de burgerlijke vordering uitsluitend gebonden is door
datgene wat de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist; het gezag van gewijsde zich aldus enkel uitstrekt tot het dispositiefvan het strafrechtelijk gewijsde en
de eraan ten grondslag liggende ondubbelzinnige motieven die er de noodzakelijke
grondslag van uitmaken en die aan de beslissing een wettelijke verantwoording hieden; eiser strafrechtelijk werd veroordeeld
uit hoofde van betichtingen van oplichting, misbruik van vertrouwen en bedrieglijke verberging;
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing van
de strafrechter over de hoegrootheid van de
schade die is toegebracht ingevolge de betreffende eigendomsmisdrijven geen noodzakelijke grondslag uitmaakt van het strafrechtelijk dispositief, en evenmin noodzakelijk is voor de wettelijke verantwoording
hiervan; de omvang van de schade niet determinerend is voor het bestaan van een
constitutief element van de betreffende misdrijven of voor een verzwarende omstandigheid hiervan; het bestreden arrest aldus, door een gezag van strafrechtelijk
gewijsde erga omnes toe te kennen aan de
uitspraak van de strafrechter betreffende
de hoegrootheid van de door de ten laste gelegde misdrijven veroorzaakte schade,
schending inhoudt van het algemeen
rechtsbeginsel houdende het gezag van het
strafrechtelijk gewijsde;
terwijl, tweede onderdeel, de beslissing
van de strafrechter over de identiteit van
de schadelijdende partij of over het oorzakelijk verband tussen de bewezen verklaarde misdrijven en een schade in hoofde
van het aangeduide slachtoffer geen noodzakelijke grondslag uitmaakt van het strafrechtelijk dispositief, en evenmin noodzakelijk is voor de wettelijke verantwoording
hiervan; de identiteit van de schadelijdende
partij en het oorzakelijk verband tussen de
bewezen verklaarde misdrijven en de
schade in hoofde van het aangeduide
slachtoffer niet determinerend is voor het
bestaan van een constitutief element van de
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ten laste gelegde misdrijven ofvoor een verzwarende omstandigheid hiervan; het bestreden arrest aldus, door een gezag van
strafrechtelijk gewijsde erga omnes toe te
kennen aan de uitspraak van de strafrechter betre:ffende de identiteit van de schadelijdende partij en het oorzakelijk verband
tussen de bewezen verklaarde misdrijven
en de schade in hoofde van het aangeduide
slachto:ffer, schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel houdende het gezag van het strafrechtelijk gewijsde :
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vennootschap Lawaisse M., Ph. & Co, van
de som van 18.608.513 frank, vermeerderd met de intresten, op grand van volgende motieven : "Verweerder (eiser in cassatie) stelt dat het verlies van de
Beursvennootschap Lawaisse onmogelijk
was geweest indien deze had gehandeld zoals de wet op de termijnhandel bepaalt. Aldus roept hij een eigen fout in van de benadeelde, in oorzakelijk verband tot diens
schade. Het gezag van het strafrechtelijk
gewijsde van het eerder vermeld arrest belet weliswaar niet dat alsnog een eigen fout
van de benadeelde als mede-oorzaak van
diens schade zou worden weerhouden en
dat om die reden een deel van de schade
ten laste van de benadeelde zelf zou worden gelegd. Verweerder bewijst echter de
beweerde fout van de burgerlijke partij niet,
noch het oorzakelijk verband tot de schade",

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat de rechter niet
vermag uitspraak te doen over een geschil dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij reeds vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen
over hetzelfde geschilpunt uitspraak
terwijl overeenkomstig de algemene beheeft gedaan, en aldus zijn rechtsginselen inzake de bewijslast in strafzamacht te dien aanzien geheel heeft uit- ken,
de bewijslast van de constitutieve begeoefend;
standdelen van een misdrijf rust op het
Overwegende dat het bestreden ar- Openbaar Ministerie en op de burgerlijke
rest beslist dat de eisen van onder partij; wanneer door een beklaagde, in het
meer verweerster berusten op mis- kader van zijn verweer, enig feit, omstandrijven waarvoor eiser strafrechte- digheid of gro~d wordt ingeroepen die van
aard is de bewezenverklaring van het mislijk werd vervolgd en die door het in drijf
uit te sluiten, hij deze uitsluitingskracht van gewijsde getreden arrest grond niet dient te bewijzen, doch zijn vervan 18 juni 1993 definitief bewezen weer slechts op zulkdanige wijze dient te
zijn;
voeren dat de ingeroepen omstandigheid
Overwegende dat het laatstge- niet van elke geloofwaardigheid is antnoemde arrest, waarbij verweerster bloat; indien aan deze aanvoeringslast
partij was, met betrekking tot elk der wordt voldaan, het bewijs van het niet bestaan van de uitsluitinggrond door de verbewezen verklaarde telastleggingen de volgende partij dient te worden geleverd;
omvang van de schade en de identi- .deze aanvoeringslast ook geldt bij een verteit van de benadeelde heeft vastge- weer dat door een beklaagde wordt gevoerd op het vlak van de burgerlijke vorsteld;
Overwegende dat de bestreden be- dering, waarbij hij, ter bestrijding van de
tegen hem gerichte schadeeis, aan de burslissing van de appelrechters dat zij gerlijke
partij een fout verwijt in oorzakeniet meer kunnen oordelen over de lijk verband met de door haar aangevoerde
omvang van de schade en over het oor- schade; eiser derhalve niet diende te bezakelijk verband tussen de in hoofde wijzen dat eerste verweerster een fout heeft
van eiser bewezen verklaarde misdrij- begaan in oorzakelijk verband tot de ingeven en de schade door verweerster ge- roepen schade, doch slechts haar verweer
leden, mitsdien naar recht verant- in dit verband op geloofwaardige wijze
diende aan te voeren; het bestreden arwoord is;
rest aldus, door de bewijslast m.b.t. het beDat het middel niet kan worden staan van een fout in hoofde van de buraangenomen;
gerlijke partij, in oorzakelijk verband tot de
door haar ingeroepen schade, op de beOver het tweede middel, luidend als klaagde te laten rusten, schending inhoudt
volgt:
van de algemene beginselen inzake de beschending van de algemene beginselen wijslast in strafzaken:
betreffende de bewijslast in strafzaken,
Overwegende dat de appelrechters,
doordat het bestreden arrest eiser in cassatie veroordeelt tot betaling aan de Beurs- zonder desaangaande te worden
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bekritiseerd, de aanvoering van eiser "dat het verlies van (verweerster)
onmogelijk was geweest indien deze
had gehandeld zoals de wet op de termijnhandel bepaalt" slechts onderzoeken in het licht van de eventuele toerekening van een gedeelte van de door
eiseres geleden schade aan haarzelf;
Overwegende 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 slachtoffer en het oorzakelijk verband hiermee, aan degene die
op deze grond de gevorderde vergoeding betwist;
Overwegende dat te dezen eiser die
als beklaagde, teneinde een verdeling van de aansprakelijkheid te bekomen, op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, aanvoert
dat verweerster, burgerlijke partij, een
fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade,
het bestaan van die fout en van het
oorzakelijk verband met de schade
dient te bewijzen;
Dat de appelrechters, door te oordelen dat eiser "de beweerde fout van
de burgerlijke partij (verweerster) niet
bewijst, noch het oorzakelijk verband
tot de schade", de algemene beginselen inzake de bewijslast in strafzaken niet miskennen;

Nr. 485

Nr. 485
2e
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18 november 1997

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- BESLISSINGEN illT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- MAATREGEL VAN INWENDIGEAARD.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM VAN RET CASSATIEBEROEP
EN VERMELDINGEN- STRAFRECHTER- VERZOEK TOT WRAKING- VONNIS VAN DE RECHTBANK- HOGER BEROEP- ARREST VAN RET
HOF VAN BEROEP.

3° WRAKING- STRAFZAKEN -

VERZOEK
TOT WRAKING- VONNIS VAN DE RECHTBANK
- HOGER BEROEP -ARREST VAN HET HOF
VAN BEROEP- CASSATIEBEROEP- VORM VAN
HET CASSATIEBEROEP.

4 ° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- ALLERLEI- VONNIS GEWEZEN TER ZAKE VAN
WRAKING- VORM VAN HET HOGER BEROEP.

5° WRAKING- STRAFZAKEN- VERZOEK
TOT WRAKING- VONNIS VAN DE RECHTBANK
-HOGER BEROEP- VORM.

6° WRAKING -

STRAFZAKEN - VORMVOORSCHRIFTEN EN TERMIJNEN- OPENBARE
ORDE.

7° OPENBARE ORDE-

STRAFZAKENWRAKING- VORMVOORSCHRIFTEN EN TERMIJNEN.

8° WRAKING- STRAFZAKEN- REDENEN

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

TOTWRAKING-ONTSTAANNAAANVANGDER
PLEIDOOIEN - VOORDRAGEN VAN DE WRAKING- TIJDSTIP.

go ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -

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

HUISZOEKING- INBESLAGNEMING VAN PAPIEREN, TITELS OF BESCHEIDEN HUISZOEKINGSBEVEL- VEREISTE VERMELDINGEN.

18 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Verstraeten, Brussel.

10° ONDERZOEKSRECHTER- HmSZOEKING- INBESLAGNEMING VAN PAPIEREN, TIDELEGATIE TELS OF BESCHEIDEN HUISZOEKINGSBEVEL- VEREISTE VERMELDINGEN.

Nr. 485

HOF VAN CASSATIE

11 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN HUISZOEKING- HUISZOEKINGSBEVEL- ALGEMENE DELEGATIE- OFFICIER VAN GERECHTELIJKE PO LITlE- GRENZEN VAN ZIJN
OPDRACHT- PERKEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK- TOEREIKENDE GEGEVENS.

12° ONDERZOEKSRECHTER- HUISZOEKING- HUISZOEKINGSBEVEL- OFFICIER VAN
GERECHTELIJKE POLITIE -ALGEMENE DELEGATIE- GRENZEN VAN DE OPDRACHT- PERKEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEKTOEREIKENDE GEGEVENS.

1o De beslissing van de rechter om de be-

oordeling van een middel in verband met
de toelaatbaarheid van de uitoefening van
de strafi!ordering bij de eindbeslissing te
voegen LS een maatregel van inwendige
aard, die niet vatbaar is voor cassatieberoep (1). (Artt. 407 Sv. en 1046 Ger.W.)
2° en 3° Het cassatieberoep tegen het arrest van de burgerlijke kamer van het hof
van beroep, dat, op het hager beroep tegen de uitspraak over een verzoek tot wraking van een rechter van de correctionele rechtbank, dit verzoek niet
ontvankelijk verklaart, wordt ingesteld
door een verklaring ter griffie overeenkomstig art. 417 Sv. (2) (Art. 417 Sv.)
4° en 5° Hoger beroep tegen een vonnis dat

uitspraak doet over een verzoek tot wraking van een rechter van de correctionele rechtbank dient te worden ingesteld
volgens de regels van het Gerechtelijk Wethoek (3). (Art. 842 Ger.W.)

1161

die waarop of waarna de wrakingsgrond
is ontstaan (5). (Artt. 833 Ger.W.)
go en 10° De beslissing waarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een
h_uiszoeking delegatie geeft aan een officw~. van gerechtelijke politie, moet schrifteluk worden vastgelegd in een bevel tot
huiszoeking; dit bevel moet door de onderzoeksrechter zijn genaamtekend moet
de aanwijzing bevatten van de ov~rheid
waaraan delegatie wordt gegeven, en moet
preciseren bij wie de huiszoeking wordt
verricht, wat het voorwerp ervan is en met
betrekking tot welk misdrijf; wanneer het
ga_at om een h!fiszoek~ng tot inbeslagnemmg van papwren, tLtels of bescheiden,
moet het bevel tot huiszoeking bovendien de redenen vermelden waarop de delegatie steunt (6). (Art. 89bis Sv.)

11 o en_ 12° Een bevel tot huiszoeking mag
wehswaar geen algemene delegatie inhouden, doch hoeft niet de feiten te omschrijven die de onderzoeksrechter onderzoekt, of hun voorlopige kwalificatie
als misdrijf, en dient evenmin de op te
sporen zaken te specificeren; het volstaat
dat de officier van gerechtelijke politie die
met de uitvoering van de huiszoeking is
gelast, over de nodige gegevens beschikt
die hem moeten toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en weike nut~ige opsporingen en inbeslagnemingen hij
m verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te
gaan (7). (Art. 89bis Sv.)

6° en 7° T.a.v. een verzoek tot wraking van

een rechter in strafzaken is de regeling
wat de vormvoorschriften betreft substantieel en van openbare orde; dit geldt
ook zowel wat het tijdstip betreft waarop
de wraking moet worden voorgedragen
als wat de termijnen betreft binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan (4).
(Artt. 833, 835, 836, 837, eerste lid, 838
Ger.W.)
go Wanneer de redenen van wraking van
een rechter zijn ontstaan na aanvang van
het geding moet de wraking worden voorgedragen op de eerstvolgende zitting na

(VANROSSEM
T. FAILLISSEMENT PUBLIMAX B.V.B.A. E.A.)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd :
Waa: het in deze zaak om gaat, zijn de
cassat1eberoepen die de eiser heeft ingesteld tegen de arresten van het Hofvan Beroep te Antwerpen van 26 oktober 1994 (het
arrest over de wraking) en van 26 september 1996 (het eindarrest dat eiser tot straf
veroordeelt). Tegen elk van beide arresten voert de eiser specifieke grieven aan
die nadere bespreking vragen. Vooraf moet

(1) Zie de conclusie van het O.M.
(2) Zie de conclusie van het O.M.

(5) Zie de conclusie van het O.M.

(3) Zie de conclusie van het O.M.

(6) Zie de conclusie van het O.M.

(4) Zie de conclusie van het O.M.

(7) Zie de conclusie van het O.M.
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echter de vraag worden beantwoord of de
voorzieningen die de eiser heeft ingesteld
tegen drie andere gerechtelijke uitspraken niet kunnen leiden tot cassatie, in dit
geval wegens het niet voordragen van middelen, tot ambtshalve cassatie, die automatisch de vernietiging zou meebrengen
van het eindarrest.
Er is eerst het cassatieberoep dat eiser
heeft ingesteld tegen de beschikking van de
raadkamer te Antwerpen van 22 maart
1993. De eiser had daar opgeworpen dat de
strafvordering niet toelaatbaar was
omwille van zijn parlementaire onschendbaarheid. Met de beschikking van 22 maart
besliste de raadkamer aileen maar dat de
uitspraak over dat verweer bij de grond van
de zaak zou worden gevoegd. Een dergelijke beslissing heeft een administratiefkarakter en is niet van jurisdictionele aard :
er was geen geschil over de vraag of de
raadkamer onmiddellijk moest beslissen, er
werd geen oordeel uitgesproken over een
feitelijke of een rechtskwestie, aan geen der
partijen kon nadeel worden berokkend.
Krachtens artikel1046 Ger.W. dat toepasselijk is in strafzaken, is tegen een dergelijke beslissing geen verzet of hoger beroep mogelijk. Het gaat hier wel om
cassatieberoep maar, zoals Declercq schrijft
(8), is artikel1046 slechts de toepassing van
een algemener rechtsbeginsel, nl. dat geen
rechtsmiddel kan worden aangewend tegen een beslissing die de naam van rechterlijke beslissing niet verdient en die dermate inhoud mist dat er geen schade kan
uit voortvloeien voor de partijen. Iri beginsel is het voegen van een voorafgaand verweer bij de grond van de zaak, geen beslissing waartegen terstond of later
casatieberoep openstaat.
Dit brengt mij tot de conclusie dat het
cassatieberoep tegen de beslissing van de
raadkamer van 22 maart 1993 niet ontvankelijk is.

*

*

*

Een tweede cassatieberoep is het
cassatieberoep tegen de beschikking van de
raadkamer te Antwerpen van 29 maart
1993, die de eiser als beklaagde naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen. Dit
cassatieberoep is ontvankelijk in zoverre
het gericht is tegen de verwijzing, maar het
(8) Cass., 6 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 500);
RD., noot onder Cass., 5 april1989, A.R. nr. 7449
(A.C., 1988-89, nr. 433, 877).
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lijkt mij ongegrond : de eiser voert geen grieven aan, en er is mij niets gebleken van een
grond waarop het Hof ambtshalve de beschikking zou dienen te vernietigen.

*

*

*

Het derde cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen van 14 september 1993. Dat arrest heeft het hoger
beroep van de eiser tegen de beschikking
tot verwijzing niet ontvankelijk verklaard;
het cassatieberoep tegen het arrest lijkt
ongegrond aangezien de vormvoorschriften
in acht zijn genomen en het arrest niet in
strijd is met enige rechtsregel.
In zoverre dat arrest uitspraak doet over
het hoger beroep dat de eiser als burgerlijke partij had ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer die zijn burgerlijkepartijstelling had afgewezen, is het
cassatieberoep om twee redenen niet ontvankelijk.
Het Hofheeft reeds op 21 december 1993
(9) het cassatieberoep van eiser in de beweerde hoedanigheid van burgerlijke partij tegen dat arrest verworpen; een tweede
maal cassatieberoep instellen tegen dezelfde uitspraak is wettelijk niet mogelijk (10).
De eerste reden van niet-ontvankelijkheid is echter dat, aangezien de eiser hier optreedt als burgerlijke partij, hij
het cassatieberoep had moeten doen betekenen aan de partijen tegen wie het gericht is (11). Aangezien het bewijs ontbreekt dat er betekend werd, is het
cassatieberoep dat de eiser in de hoedanigheid van burgerlijke partij instelt, niet
ontvankelijk.

*

*

*

N a deze preliminaria kunnen de meer
substantiele rechtskwesties ter sprake komen.
Het cassatieberoep tegen het op 26 oktober 1994 gewezen arrest stelt enkele juridische vragen van principiele aard aan de
(9) A.R. nr. P.93.1353.N (A. C., 1993, nr. 539).
(10) Art. 438 Sv.; R. DECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, Kluwer rechtswetenschappen 1994, nr. 2049.
(11) Art. 418 Sv.; R.

DECLERCQ,

o.c., nr. 2059.

.-:
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orde; zeker over een ervan heeft het Hof
nog niet de gelegenheid gehad expliciet stel~
ling te nemen.
Het arrest van 26 oktober 1994 heeft een
einde gesteld aan de wrakingsprocedure
door uitspraak te doen over het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het
vonnis van de correctionele rechtbank dat
besliste over eisers verzoekschriften tot
wraking.
De eerste (12) wrakingsprocedure berustte op het feit dat na een schorsing van
de terechtzitting van de correctionele rechtbank, voor een middagpauze, de drie rechters waren ingestapt in de auto van de magistraat die als openbaar ministerie in de
zaak zitting had. In dat verband stelde het
hof van beroep voorts vast dat de strafzaak "meerdere terechtzittingen vergde om
te pleiten en (de eiser) en zijn raadslieden, na het tijdstip waarop zij kennis kregen van de ingeroepen wrakingsgrond, onophoudelijk gepleit hebben, conclusies
neergelegd en de rechtbank aangezocht om
tussenvonnissen te vellen en zelfs bij herhaling hebben aangedrongen op vrijspraak".
Het arrest besliste daarop dat het verzoekschrift tot wraking niet ontvankelijk
was omdat de wrakingsprocedure te laat
was ingesteld.
De eerste vraag die oprijst is ofhet cassatieberoep tegen dit arrest wei volgens de regels van de strafprocedure moest worden
ingesteld. Het bestreden arrest is immers
gewezen door de eerste burgerlijke kamer van het hof van beroep, en voor het
aantekenen van hoger beroep waren de regels van de burgerlijke rechtsvordering gevolgd.
Er bestaat ter zake een precedent.
Het Hofheeft op 26 november 1974 (13)
een arrest gewezen over een voorziening die
was gericht tegen een arrest van een burgerlijke kamer van een hofvan beroep, dat
uitspraak deed over het hoger beroep tegen een vonnis dat een verzoek tot wraking van een rechter van de correctionele
rechtbank had afgewezen.
lmpliciet blijkt uit het arrest van het Hof
dat het instellen van de voorziening door
(12) Het hoger beroep van het openbaar rninisterie tegen het vonnis in de tweede wrakingsprocedure werd onontvankelijk verklaard.
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een verklaring ter griffie overeenkomstig
artikel 417 Sv. rechtsgeldig werd bevonden. In onderhavige zaak is het cassatieberoep ook op die wijze ingesteld en lijkt
het dus naar de vorm ontvankelijk.
De eiser voert tegen het arrest van 26 oktober 1994 twee middelen aan.
Het eerste middel is gericht tegen de beslissing van het arrest over de regelmatigheid van het hoger beroep van de procureur des Konings tegen het vonnis dat de
wraking gegrond had verklaard. De procureur des Konings heeft dat hoger beroep ingesteld volgens de regels van het
Ger.W., meer bepaald conform de artikelen 1056 en 1057, terwijl volgens de eiser
de pleegvormen van artikel 203 Sv. hadden moeten worden toegepast.
Ik meen dat de stelling van de eiser niet
kan worden gevolgd.
De wrakingsprocedure in strafzaken is
niet specifiek geregeld, zodat principieel de
regels van het Ger. W. toepasselijk zijn; die
regels zijn immer niet onverenigbaar met
de beginselen van het strafi>rocesrecht (14).
Op die wijze wordt ook recht gedaan aan
het autonome karakter van de wrakingsprocedure. Aangezien cassatieberoep tegen een beslissing over de wraking slechts
mogelijk is na de eindbeslissing op de strafvordering, valt alsdan het autonoom karakter weg, en vereist een doelmatig
procesverloop dat het cassatieberoep dan
aan de regels van het strafprocesrecht onderworpen is.
Deze hybride constructie, hoger beroep
volgens het Ger.W. en cassatieberoep valgens het Sv., mist eenvoud om aantrekkelijk te zijn maar vloeit noodzakelijk voort
uit de consequente toepassing van de geldende wetsbepalingen en algemene beginselen.
Of, zoals uiteengezet is in de noot onder het aangehaalde arrest van 1974:
"Aangezien het Sv. geen bijzondere procedure inzake wraking voorschrijft, zijn luidends artikel2 Ger.W. de bepalingen van
de artikelen 828 e.v. van genoemd wethoek van toepassing op de rechtspleging inzake wraking van een strafrechter. Dat
(14) R. DECLERCQ, a. c., nr. 2320; 8. DE Cos-

Wraking en verse honing, Art. 835, nr. 3, in
Com. Ger.

TER,

(13) A.C., 1975, 358.

~---=--==-----===-----
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houdt evenwel niet in dat het om een burgerlijke zaak gaat. Derhalve diende de voorziening tegen het arrest van het hof van beroep, hoewel door een burgerlijke kamer
gewezen, te worden ingesteld zoals in strafzaken. " (15)
Wanneer het Hof deze zienswijze zou volgen treedt het de opvatting bij die reeds
meer dan 20 jaar geleden werd verdedigd
door het openbaar ministerie, maar waarover het Hof zich toen niet had uit te spreken.
Volgens deze stelling faalt het eerste middel naar recht.

*

*

*

Het tweede middel is gericht tegen de beslissing van de . appelrechters dat de
wrakingsgrond te laat is voorgedragen. De
wetsbepaling waarover het gaat, is artikel 833 Ger.W. dat bepaalt dat hij die een
wraking wil voordragen, dit moet doen v66r
de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan.
De reden van die bepaling is duidelijk :
wanneer een partij in een proces meent redenen te hebben om te twijfelen aan de geschiktheid van de rechter om op objectieve en onpartijdige wijze uitspraak te
doen over het geschil, moet zij zo spoedig
mogelijk de wrakingsprocedure beginnen.
De wet bepaalt immers dat het voordragen van de wraking de schorsing meebrengt
van alle vonnissen en verrichtingen omtrent de zaak waarin dit incident zich voordoet. Wachten met het voordragen van een
wrakingsgrond stoort het normale verloop van het geding, en zet de deur open
voor dilatoire maneuvers, manipulatie en
oneigenlijke wrakingen.
Wanneer de wraking berust op een reden die voor de aanvang van het geding is
ontstaan moet de wraking v66r de aanvang van de pleidooien worden voorgedragen, d.w.z. onmiddellijk bij het begin van
het (straf)proces.
In deze zaak is de wrakingsgrond later
ontstaan, en kon dus niet bij de aanvang
van het geding worden opgeworpen.
Vraag is dan of de wraking moet worden voorgedragen op de eerstvolgende zitting na het ontstaan van de wrakings(15) A.C., 1975, 358. De noten en verwijzingen die in de AC. bij de arresten worden gepubliceerd zijn, tenzij anders aangegeven, van de
hand van het lid van het parket bij het Hof, dat
in de zaak conclusie heeft genomen.

grand (stelling van het bestreden arrest)
dan wel ofbij afwezigheid van een specifieke wetsbepaling de wraking ook nog later mocht worden voorgedragen (stelling die
de eiser in het tweede middel verdedigt).
De bekommernis voor een normaal vlot
verloop van het geding, die ten grondslag
ligt aan de regeling vervat in artikel 833
Ger.W. met betrekking tot de redenen van
wraking ontstaan voor de aanvang van het
geding, dient m.i. ertoe te leiden dat oak bij
het later ontstaan van een wrakingsgrond,
hetzelfde strenge ontvankelijkheidsvereiste
geldt.
Het lijkt inderdaad niet aanvaardbaar
dat, na een gebeurtenis die een partij per
definitie zo erg grieft dat daardoor haar
vertrouwen is aangetast in de geschiktheid van de rechter om op objectieve en onpartijdige wijze uitspraak te doen, die partij de procedure zonder meer laat
voortgaan, om slechts later, en waarom niet
tegen het einde van het geding, de nietigheid op te werpen van hetgeen is voorafgegaan. Ingeval de wraking wordt toegestaan, zal dan het hele geding moeten
worden overgedaan.
De vraag die daarbij hoort is of het tijdstip waarop de wraking moet worden voorgedragen, op straffe van nietigheid is bepaald.
Het antwoord kan niet anders dan positief zijn. De regeling van de wraking in
strafprocedures is van openbare orde, wat
onder meer ook blijkt uit de omstandigheid dat de termijnen nauwkeurig zijn bepaald. Miskenning van die termijnen leidt
tot nietigheid.
Het tweede middel dat een tegengesteld
standpunt verdedigt gaat derhalve uit van
een onjuiste rechtsopvatting.
Aangezien de beide middelen falen, lijkt
het cassatieberoep tegen het arrest van 24
oktober 1994 over de wraking te moeten
worden verworpen.

*

*

*

Tenslotte kom ik tot de bespreking van
het eindarrest, op 26 september 1996 gewezen, dat eiser veroordeelt tot (samengevat) 5 jaar gevangenissstraf, een geldboete van 240.000 frank, en ontzetting uit
de rechten; de publicatie van het arrest en
de terugkeer van de ontdragen goederen
naar de boedel werd bevolen, evenals de
rechtzetting van de vastgestelde valsheden.
Ook tegen dit arrest voert de eiser twee
middelen aan.
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Het eerste middel heeft betrekking op de
bevelen tot huiszoeking die de onderzoeksrechter te Antwerpen heeft uitgeschreven : volgens de eiser zijn die bevelen te algemeen opgesteld, wat in strijd is met
artikel 89bis Sv., en schendt het bestreden arrest deze wetsbepaling door te overwegen dat de onderzoeksrechter wel de nodige uitleg zal hebben gegeven. Daarover
gaat het eerste onderdeel.
Het tweede onderdeel stoelt op dezelfde
feitelijke grief- de te algemene delegatie door de onderzoeksrechter - om de
schending op te werpen van artikel 8, § 2,
E.V.R.M., dat de eerbiediging van het priveleven als norm stelt; een onvoldoende gepreciseerde opdracht kan niet worden beschouwd als een gerechtvaardigde inmenging die nodig is in een democratische samenleving.
Het uitgangspunt van eiser lijkt mij
correct. De onderzoeksrechter kan de
uitvoering van een huiszoeking opdragen
aan een officier van gerechtelijke politie;
wanneer de huiszoeking strekt tot inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden, kan deze opdracht aileen worden gegeven aan een officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur des
Konings in wiens rechtsgebied de verrichting moet plaatshebben, in welk geval de
opdracht aileen mag worden gegeven in geval van noodzaak en krachten een met redenen omklede beschikking (art. 89bis Sv.).
De beslissing waarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie geeft aan een officier van gerechtelijke politie, moet schriftelijk worden
vastgelegd in een bevel tot huiszoeking, dat
door de onderzoeksrechter moet zijn ondertekend, de aanwijzing moet bevatten
van degene aan wie het wordt gegeven, en
moet preciseren waar de huiszoeking moet
worden verricht, wat het voorwe'rp ervan is
en met betrekking tot welk misdrijf (16).
Het geven van een algemene delegatie is
dus uit den boze.
Maar het lijkt mij niet vereist dat het bevel tot huiszoeking de feiten of de kwalificatie van het misdrijf waarmee de onderzoeksrechter is gelast, zou omschrijven, en
evenmin dat de op te sporen en in beslag te
nemen zaken daarin exhaustiefworden opgesomd. Het volstaat immers dat de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is gelast, weet
(16) J. D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht,
Story-Scientia, 1985, 343, nr. 4.
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welke misdrijven de onderzoeksrechter onderzoekt. Aldus weet hij ook welke opsporingen en inbeslagnemingen hij kan verrichten zonder de perken van het
gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht
te buiten te gaan (17).
In deze zaak oordelen de appelrechters
dat de uitgevoerde huiszoekingsbevelen
geen algemene delegatie inhouden en aileen betrekking hebben op misdrijven waarvoor de onderzoeksrechter was gevorderd.
Zij motiveren dit omstandig, ook met overneming van de rechtsoverwegingen van het
beroepen vonnis dat nauwkeurig onderzoekt of de leden van de gerechtelijke politie die de huiszoekingen hebben uitgevoerd, wisten wat zij moesten opsporen en
inbeslagnemen, en de grenzen van hun opdracht kenden.
Wanneer de huiszoekingsbevelen overeenkomstig de Belgische wet aldus als regelmatig moeten worden beschouwd, vervalt daardoor automatisch de in het tweede
onderdeel opgeworpen schending van artikel8, § 2, E.V.R.M., die slechts een afgeleide grief is.
Het tweede middel dat nogmaals over de
huiszoekingsbevelen gaat, voert de scherrding aan van artikel 149 Gw. : de appelrechters zouden het verweer dat de eiser in
zijn app€dconclusie desaangaande had ontwikkeld, niet hebben beantwoord.
Na allerlei overwegingen, nuanceringen en analyses concludeerde eiser daarover voor het hofvan beroep : "Het komt
dwingend voor vast te stellEm, rekening
houdend met de door het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens gegeven interpretatie aan de inhoud van art. 8 E.V.R.M., dat
de beschikkingen tot huiszoeking geformuleerd als algemene mandaten op zich een
schending inhouden van art. 8 E.V.R.M."
Het hof van beroep heeft daar kort en
krachtig op geantwoord door te oordelen
dat nergens uit blijkt dat de verbalisanten tijdens de huiszoekingen de Grondwet, het E.V.R.M. of het I.V.B.P.R. zouden hebben geschonden. Dit oordeel is
bladzijdenlang feitelijk onderbouwd.
Het tweede middellijkt bijgevolg feitelijke grondslag te missen, zodat het geen
doel kan treffen.
(17) Zie R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Maklu, 1993, nr. 481; L. VrAENE, Huiszoeking en beslag in strafzaken, in A. P.R., nrs.
235 en 253.
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Daarbuiten acht ik geen grand aanwezig waarop het Hofzou behoren het arrest ambtshalve te vernietigen.
Conclusie : Verwerping van de cassatieberoepen.
ARREST

(A.R. nr. P.96.1364.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikkingen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen gewezen op respectievelijk 22 en 29 maart 1993, het
arrest nummer 1487 op 14 september 1993 gewezen door het Hof van
Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, en de arresten
nummers 3433 en 1097, respectievelijk op 26 oktober 1994 en 26 september 1996 door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
1. Wat de voorziening betreft, op 14
oktober 1996 ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 22 maart 1993 :
Overwegende dat de raadkamer bij
de bestreden beschikking beslist als
volgt : "zegt voor recht dat de beoordeling van het door de verdediging
(van eiser) opgeworpen middel inverband met de toelaatbaarheid van de
uitoefening van de strafvordering gevoegd wordt bij de eindbeslissing van
de zaak door deze (raad)kamer; stelt
de verdere behandeling van de zaak in
voortzetting, op heden";
Overwegende dat deze beslissing,
die slechts een beslissing of maatregel is van inwendige orde zoals bedoeld bij artikel 1046 Gerechtelijk
Wetboek, niet voor cassatieberoep vatbaar is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
2. Wat de voorziening betreft, op 11
oktober 1996 ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 29 maart 1993 :
Overwegende dat de raadkamer na verwerping van het middel in ver-
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band met de niet-toelaatbaarheid van
de uitoefening van de strafvorderingeiser, enerzijds, naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een
aantal gecorrectionaliseerde telastleggingen sub A (valsheid in geschrifte en
gebruik ervan) en sub B (bedrieglijke
bankbreuk), wegens een aantal telastleggingen sub C (oplichting) en wegens de telastleggingen sub E (uitgifte van cheques zonder dekking) en
sub F (eenvoudige bankbreuk), anderzijds, hem buiten vervolging stelt wegens een aantal telastleggingen sub A
(valsheid in geschrifte en gebruik ervan) en sub B (bedrieglijke bankbreuk)
en wegens de telastlegging C.XXV, b,
(oplichting);
Overwegende dat de voorziening in
zoverre ze gericht is tegen de beslissing waarbij eiser buiten vervolging is
gesteld wegens een aantal telastleggingen, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
3. Wat de voorziening betreft, op 14
oktober 1996 ingesteld tegen het arrest nummer 1487 op 14 september
1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling:
a. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eisers
hager beroep als beklaagde tegen de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerp en van 22 september 1993 nietontvankelijk wordt verklaard :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
b. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen waarbij eisers hager beroep als burgerlijke partij tegen de verweerders sub II, 1 tot
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en met 11, deels niet ontvankelijk, zakelijk is geregeld in de artikelen 828 tot
en met 84 7 van het Gerechtelijk Wetboek;
deels ongegrond wordt verklaard:
dit echter geen afbreuk doet aan het feit
Overwegende dat uit de stukken dat, wanneer de wrakingskwestie zich in
waarop het Hof vermag acht te slaan, een strafzaak situeert, deze wrakingsniet blijkt dat de voorziening van ei- procedure een strafrechtelijk karakter verser, burgerlijke partij, werd betekend toont; wanneer de wrakingsregeling uit het
Gerechtelijk Wetboek dan oak op bepaalde
aan de verweerders;
punten geen specifieke bepalingen bevat,
Dat de voorziening mitsdien niet voor deze punten, naargelang de aard van
ontvankelijk is;
de zaak waarin de wrakingskwestie zich si4. Wat de voorziening betreft, op 14 tueert burgerrechtelijk of strafrechtelijk is,
oktober 1996 ingesteld tegen het ar- dient gegrepen naar het Gerechtelijk Wetrest nummer 3433, op 26 oktober 1994 hoek respectievelijk het Wetboek van Strafdoor het Hof van Beroep te Antwer- vordering;
pen gewezen :
en terwijl artikel 842 van het GerechteOverwegende dat het arrest, gewe- lijk Wetboek voorziet dat partijen tegen een
zen door de eerste kamer van het Hof wrakingsvonnis hager beroep kunnen invan Beroep te Antwerpen, uitspraak stellen en artikel 843 de termijn voor dit
beroep voorschrijft; geen enkele bedoet over het hoger beroep ingesteld hager
paling evenwel de vorm voorschrijft waarin
door het openbaar ministerie tegen het het hager beroep moet worden ingesteld; bij
vonnis van de zevende burgerlijke ka- het ontbreken van een specifieke regeling
mer van de Rechtbank van Eerste hieromtrent derhalve dient verwezen naar
Aanleg te Antwerpen, waarbij een ver- het Wetboek van Strafvordering wanneer
zoek I tot wraking van de rechters van de wrakingskwestie zich in een strafzaak
de 28" kamer his van de correctionele situeert; het hager beroep in dat geval dus
conform artikel 203 van het Wetboek van
rechtbank, die uitspraak moesten doen Strafvordering
dient ingesteld bij een verover de tegen eiser ingestelde straf- klaring ter gri:ffie
van de rechtbank die het
vordering, werd ingewilligd, en een vonnis heeft _gewezen; uit de vaststellinverzoek II tot wraking van dezelfde gen van het bestreden arrest evenals uit
rechters werd verworpen;
het verzoekschrift tot hager beroep van de
Over het eerste middel :
schending van de artikelen 842, 843,
1056, 1057 van het Gerechtelijk Wetboek,
en 203 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest oordeelt dat
"de Heer Procureur des Konings bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen overeenkomstig de artikelen 842 tot en
met 845 en artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hofvan Beroep te
Antwerpen op 5 oktober 1994 een naar
vorm en termijn regelmatig hager beroep
heeft ingesteld", dit hager beroep ontvankelijk verklaart en op dit hager beroep het
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 30 september 1994
teniet doet in de mate dit vonnis de door eiser ingestelde wrakingsvorderingen gesteund op de verzoekschriften I ontvankelijk en gegrond verklaarde en opnieuw
recht doende deze vorderingen niet ontvankelijk verklaart,
terwijl de wrakingsprocedure in burgerlijke zaken zowel als in strafzaken hoofd-

Procureur des Konings bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen blijkt dat
het ingestelde hager beroep in casu is gebeurd bij verzq_ekschrift neergelegd op de
gri:ffie van het Hof van Beroep te Antwerpen conform de regels van het Gerechtelijk Wetboek, namelijk de artikelen 1056 en
1057, en niet volgens de regels van het
strafprocesrecht; zodat het bestreden arrest op onwettige wijze op grand van de gedane vaststellingen m.b.t. het ingestelde hager beroep beslist dat dit hager beroep
"naar vorm" regelmatig is en derhalve op
onwettige wijze dit hager beroep ontvankelijk verklaart en er verder op statueert;
het bestreden arrest, door aldus te oordelen derhalve de artikelen 842, 843, 1056,
1057 van het Gerechtelijk Wetboek en 203
van het Wetboek van Strafvordering
schendt:

Overwegende dat de bepalingen van
de artikelen 828 tot 84 7 Gerechtelijk
Wetboek betreffende de wraking van
een rechter toepasselijk zijn in
strafzaken in de mate dat de toepassing ervan niet onverenigbaar -is met
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wetsbepalingen of rechtsbeginselen die
het strafprocesrecht beheersen;
Overwegende weliswaar dat de wraking van een rechter in een strafiaak
een strafrechtelijk karakter heeft, zodat cassatieberoep tegen een arrest dat
uitspraak doet over een verzoek tot
wraking eerst kan worden ingesteld na
de eindbeslissing over de strafvordering ingevolge artikel416 Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende evenwel dat - bij ontstentenis van enige regeling van de
wrakingsprocedure in strafzaken het strafrechtelijk karakter van de
wraking in strafzaken niet belet dat
hager beroep ingesteld tegen een vonnis dat uitspraak doet over een verzoek tot wraking van een rechter vonnis dat een autonome beslissing is,
zolang geen einduitspraak is gedaan
over de strafvordering - dient te geschieden in de vormen bepaald bij het
Gerechtelijk Wetboek welke in dit stadium van het strafgeding niet onverenigbaar zijn met de regelen ofbeginselen van het strafprocesrecht,
mitsdien krachtens artikel2 Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn;
Overwegende dat aileen het instellen van cassatieberoep dient te geschieden in de vorm bepaald bij artikel 417 Wetboek van Strafvordering;
Dat immers dat cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over
een verzoek van wraking van een
rechter in een strafzaak slechts ontvankelijk is na de eindbeslissing over
de strafvordering, mits tegen deze
eindbeslissing zelf ook cassatieberoep
werd ingesteld; dat in dit stadium van
de rechtspleging de beide voorzieningen een geheel vormen waarover in de
regel de tweede kamer van het Hof
van Cassatie uitspraak moet doen, en
dat de beide voorzieningen in dezelfde
vorm moeten worden ingesteld, dit is
in de vorm bepaald bij artikel 417
Wetboek van Strafvordering, ook wanneer het arrest omtrent de wraking is
gewezen door een burgerlijke kamer
van het hofvan beroep;
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Dat hieruit volgt dat de appelrechters wettig beslissen dat het hager beroep van het openbaar ministerie, ingesteld tegen het vonnis van de
burgerlijke kamer van de rechtbank
van eerste aanleg dat uitspraak deed
over het verzoek van wraking, regelmatig naar de vorm werd ingesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 833, 834 en
835 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen van 30 september 1994 teniet
doet in de mate dit vonnis de door eiser ingestelde wrakingsvorderingen gesteund op
de verzoekschriften I ontvankelijk en gegrond verklaarde, opnieuw recht doende
deze vorderingen niet ontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid en deze beslissing op o.m. volgende overwegingen laat
steunen : "dat de eerste rechter ten onrechte de verzoeken tot wraking gesteld in
verzoek I ontvankelijk heeft verklaard;
overwegende inderdaad: 0.1- dat naar de
termen van artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek degene die een wraking wil
voordragen dit moet doen v66r de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen
van de wraking later zijn ontstaan; dat bovendien wanneer een wrakingsgrond ontstaat na de aanvang van de eerste pleidooien het instellen van de wrakingsprocedure alsnog mogelijk is doch v66r de
aanvang van de volgende pleidooien; 0.2 dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de strafzaak
meerdere terechtzittingen vergde om te
pleiten en Jean-Pierre Van Rossem en zijn
raadslieden, na het tijdstip waarop zij kennis kregen van de ingeroepen wrakingsgrond, onophoudelijk gepleit hebben, conclusies neergelegd en de rechtbank
aanzocht om tussenvonnissen te vellen en
zelfs bij herhaling hebben aangedrongen op
een vrijspraak; dat inderdaad uit het chronologisch verloop van de procedure zoals
nauwkeurig weergegeven in de beroepsakte en bevestigd door de stukken in het
strafdossier (bundel XVII) blijkt : (. .. ) dat
dienvolgens mag aangenomen worden dat
de wraking (verzoek I) pas is voorgedragen na de aanvang van de pleidooien zodat zij bij toepassing van artikel 833 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat voorgeschreven is op straffe van nietigheid, niet ontvankelijk is",
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terwijl artikel 833 Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat "hij die een wraking wil
voordragen, dit moet doen voor de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen
van wraking later zijn ontstaan( .. .)"; deze
wetsbepaling slechts een termijn voor het
instellen van de wrakingsprocedure oplegt voor het geval waar de wrakingsgrond
voor de aanvang van de pleidooien bestond
of is ontstaan, doch niet voor het geval
waar de wrakingsgrond tijdens de pleidooien of erna zou ontstaan; in dit laatste geval het niet vereist is de wraking voor
de aanvang van de pleidooien op de eerstvolgende zitting na die waarop of waarna
de wrakingsgrond is ontstaan, voor te dragen conform artikel 835 Gerechtelijk Wethoek of op enige andere wijze; het voordragen van de wraking conform artikel 835
Gerechtelijk Wetboek voor de aanvang van
de eerstvolgende pleidooien in elk geval niet
is vereist wanneer de wrakingsgrond op dat
ogenblik wordt gemeld; de in artikel 833
Gerechtelijk Wetboek neergelegde termijn bovendien, in tegenstelling tot de in
artikel 834 Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn voor de wraking van de
voor een plaatsopneming aangestelde rechters, niet op straffe van verval is voorgeschreven, zodat de overschrijding van die
termijn of de overtreding van bedoelde
wetsbepaling op zich niet de laattijdigheid en dus de onontvankelijkheid van de
vordering tot wraking met zich meebrengt;
zodat het bestreden arrest, door voor het
geval dat de wrakingsgrond na de aanvang van de pleidooien is ontstaan, te eisen dat de wraking voor de aanvang van de
eerstvolgende pleidooien moet worden voorgedragen, aan artikel 833 Gerechtelijk Wethoek een voorwaarde toevoegt die er niet in
is vervat en op onwettige wijze tot de laattijdigheid en dus de onontvankelijkheid van
de wrakingsvorderingen besluit, temeer eiser, zoals het arrest ook vaststelt, de
wrakingsgrond zelfhad laten acteren bij de
aanvang van de zitting van 9 september
1994 na de middagpauze tijdens dewelke de
wrakingsgrond is ontstaan, en temeer de
tijdsvoorwaarde, zoals deze in artikel 833
is neergelegd niet op straffe van verval is
voorgeschreven; het bestreden arrest derhalve, de artikelen 833, 834 en 835 Gerechtelijk Wetboek schendt :
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niet van toepassing is wanneer de redenen van wraking later zijn ontstaan
en dat in dit laatste geval de wraking
alsnog tijdens het verloop van de
rechtspleging kan worden voorgedragen zonder dat is vereist dat zulks zou
geschieden v66r de aanvang van de
pleidooien op de eerstvolgende zitting na die waarop of waarna de
wrakingsgrond is ontstaan;
Overwegende dat wraking van een
rechter een incident tijdens een geding uitmaakt, waarbij wordt aangevoerd dat er twijfel bestaat omtrent de
geschiktheid van de rechter om op objectieve en onpartijdige wijze uitspraak
te doen over het geschil dat bij hem
aanhangig is gemaakt;
Dat, in de regel, het voordragen van
de wraking van een rechter de schorsing van "alle vonnissen en verrichtingen" meebrengt omtrent de zaak
waarin dit incident zich voordoet;
Dat de schorsing van de behandeling of van de voortzetting van de behandeling is verantwoord om te vermijden dat desgevallend de behandeling of de verdere behandeling van de
zaak tot nietigheid van de verdere
rechtspleging en van de uitspraak zou
kunnen leiden, indien niet voorafgaandelijk over de wraking uitspraak
zou worden gedaan;
Overwegende dat uit de artikelen
833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838
Gerechtelijk Wetboek, gelezen in hun
onderlinge samenhang, volgt dat zowel wat de vormvoorschriften als wat
het tijdstip betreft waarop een wraking van een rechter moet worden
voorgedragen, als wat betreft de termijnen binnen dewelke erover uitspraak moet worden gedaan, deze
nauwkeurig zijn bepaald;
Dat deze regeling in strafzaken van
openbare orde en substantieel is;
Dat deze regeling niet aileen van
Overwegende dat in het middel toepassing is voor het geval de wrawordt aangevoerd dat artikel 833 king wordt voorgedragen v66r de aanGerechtelijk Wetboek, krachtens vang van de pleidooien, maar evenhetwelk hij die de wraking van een zeer, en om dezelfde redenen, indien de
rechter wil voordragen dit moet doen gronden van wraking later ontstaan,
v66r de aanvang van de pleidooien, in welk geval de wraking volgens de
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vormvoorschriften moet worden voorgedragen op de eerstvolgende zitting
na die waarop of waarna de wrakingsgrond is ontstaan;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
5. Wat de voorziening betreft, op 11
oktober 1996 ingesteld tegen het eindarrest nummer 1097 op 26 september 1996 door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen :
a. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel :
schending van art. 24 van de Wet van 20
april1874 op de Voorlopige Hechtenis,
thans art. 89bis van het Wetboek van Strafvordering geworden, en van art. 8 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950, en goedgekeurd bij Wet
van 13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de correctionele rechtbank bevestigt, waarbij eiser veroordeeld werd tot een
gevangenisstraf van vijf jaar, een geldboete van 3.000 frank, en een ontzetting uit
de rechten bepaald in art. 31, 1, 3, 4 en 5,
ondermeer op grond van de motieven "dat
de door de onderzoeksrechter gegeven opdrachten (delegaties) geschiedden overeenkomstig het toenmalig artikel 24 van de
Wet van 20 april1874 (thans artikel89bis
van het Wetboek van Strafvordering) (arrest, blz. 66); ( ... ) dat, zoals in het bestreden vonnis duidelijk wordt uiteengezet, de
onderzoeksrechter geen algemene delegaties (of mandaten) gaf en de verbalisanten wel degelijk wisten met betrekking tot
welke feiten de huiszoekingen moesten uitgevoerd worden; dat de onderzoeksrechter desbetreffend aan de verbalisanten ongetwijfeld de nodige uitleg gaf en hen - zo
nodig- het origineel of een kopie van de
stukken zal meegegeven hebben; dat door
de onderzoeksrechter aan de gedelegeerde
verbalisanten geenszins 'de vrijheid werd
gegeven daden van onderzoek te stellen
over een hele reeks zelfs niet eens opgesomde misdrijven'; dat nergens uit blijkt
dat 'de gedelegeerde daad van onderzoek
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misbruikt werd om daden van opsporing te
stellen"' (arrest, blz. 68); de appelrechters
eveneens uitdrukkelijk verwijzen naar de
motieven van het vonnis a quo, waarin gesteld was "dat de onderzoeksrechter de delegatie in de voormelde beschikkingen tot
huiszoeking omschrijft als volgt : '( ... ) teneinde aldaar op te sporen en in beslag te
nemen : alle voorwerpen en bescheiden van
nut voor het onderzoek'; dat de verdediging stelt dat in casu een algemeen mandaat werd gegeven, daar waar de onderzoeksrechter slechts een beperkt mandaat
kan geven m.b.t. een welomschreven feit,
zodat dit de nietigheid van de onderzoeksverrichtingen voor gevolg zou hebben; dat
zij voorhoudt dat de onderzoekers daardoor niet wisten waarover de onderzoeksrechter was gevat, laat staan welke feiten er dienden onderzocht te worden; dat zij
dit afleidt uit het feit dat de gerechtelijke
politie in de kantlijn van hun respectievelijke processen-verbaal met betrekking tot
de uitgevoerde huiszoekingen niet met
elkaar overeenstemmende kwalificaties
vermelden: soms oplichting, soms valsheid in geschriften, soms misbruik van vertrouwen; dat hier nogmaals dient te worden opgemerkt dat de onderzoeksrechter en
de onderzoekers feiten onderzoeken en geen
kwalificaties; dat het zelfs zo is dat de
rechtbank ten gronde al evenmin gehouden is door de kwalificatie van de tenlasteleggingen, waarmee ze gevat werd en
zelfs verplicht is zelf aan de feiten hun uiteindelijke kwalificatie te geven; dat dit argument derhalve niet dienend is; dat overigens uit de gegevens van het strafdossier
blijkt dat de gedelegeerden wel degelijk
wisten wat ze moesten opsporen, in tegenstelling tot wat de verdediging voorhoudt;
dat de huiszoekingen bij de N.V. Moneytron Public Relations (bundel XIII - stuk
26) en de B.V.B.A. Publimax (stuk 27) uitgevoerd werden door commissaris Kerstens van de gerechtelijke politie, die het allereerste verhoor van de beklaagde Van
Rossem opstelde (cf. Proces-verbaal dd. 26
juni 1990 - stukken 16 t.m. 24) en derhalve zeer goed wist welke feiten dienden te worden onderzocht (vonnis a quo,
blz. 49-50)"; ( ... );

terwijl, eerste onderdeel, als algemene regel geldt dat een huiszoeking enkel kan
worden uitgevoerd door de onderzoeksrechter zelf; art. 24 van de Wet van 20 april
1874 op de Voorlopige Hechtenis, thans art.
89bis van het Wetboek van Strafvordering geworden, als uitzondering op deze algemene regel voorziet dat de onderzoeksrechter opdracht kan geven tot huiszoeking
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en tot inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden aan een officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings in wiens rechtsgebied
de verrichtingen moeten plaatsvinden; de
door dit artikel mogelijk gemaakte delegatie schriftelijk moet gebeuren; een delegatie nooit algemeen mag zijn, maar steeds
moet beperkt worden tot een bijzondere en
nauwkeurig omschreven opdracht, en betrekking moet hebben op welbepaalde als
misdrijf omschreven feiten; het vonnis van
de correctionele rechtbank dd. 23 juni 1995
vaststelt dat de delegatie in de beschikkingen tot huiszoeking (stukken 26, 27, 30,
34 en 36 van het strafdossier) door de onderzoeksrechter omschreven werd als volgt
"( ... ) teneinde aldaar op te sporen en in
beslag te nemen : alle voorwerpen en
bescheiden van nut voor het onderzoek"; aldus blijkt dat in de beschikkingen tot huiszoeking geen enkele aanduiding voorkwam
in verb and met de feiten of misdrijven
waarvoor de dpdracht gegeven werd; de
opdracht in de beschikkingen tot huiszoeking aldus geen enkele precisering inhield
met betrekking tot de feiten, die het voorwerp uitmaakten ofkonden uitmaken van
het onderzoek in het kader waarvan de
huiszoekingen en eventuele inbeslagnames dienden plaats te vinden; de beschikkingen tot huiszoeking aldus een te algemene delegatie inhielden; het arrest
bijgevolg, door de hoger weergegeven motieven en meer bepaald door de overweging dat de onderzoeksrechter geen algemene delegatie gaf en dat hij terzake wel
de nodige uitleg zal gegeven hebben, niet
wettig vaststelt dat de voorwaarden van
art. 24 van de Wet van 20 april1874 vervuld waren (schending van artikel 24 van
de Wet van 20 april1874, thans art. 89bis
van het Wetboek van Strafvordering);
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inmenging nodig is in een democratische
samenleving; een huiszoeking moet beschouwd worden als een inmenging van het
openbaar gezag in het priveleven; uit het
eerste onderdeel van dit middel blijkt dat
de delegatie gegeven in de beschikking tot
huiszoeking geen enkele precisering inhield wat de feiten of misdrijven betreft
waarvoor de opdracht gegeven werd; bij de
beoordeling van de noodzakelijkheid van de
inmenging voor een democratische samenleving rekening moet worden gehouden met
de precisering bij de redactie van de beschikking tot huiszoeking; het arrest, gelet op de afwezigheid van voldoende precisering in de beschikking tot huiszoeking,
niet wettelijk kon besluiten tot de afwezigheid van schending van artikel 8, § 2,
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij Wet van 13
mei 1955 (schending van artikel 8, § 2,
E.V.R.M.):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderzoeksrechter de uitvoering van een huiszoeking kan opdragen aan een officier van gerechtelijke politie, die
wettelijk bevoegd is om het misdrijf
waarop de huiszoeking betrekking
heeft, vast te stellen; dat wanneer de
huiszoeking strekt tot inbeslagneming van pa pieren, titels of bescheiden, krachtens artikel89bis Wetboek
Strafvordering (voorheen artikel 24,
Wet 20 april1874) deze opdracht aileen kan worden gegeven aan een officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings in
tweede onderdeel, artikel 8, § 2, van het wiens rechtsgebied de verrichtingen
Europees Verdrag voor de Rechten van de moeten plaatshebben, in welk geval
Mens bepaalt dat geen inmenging van enig deze opdracht aileen mag worden geopenbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uit- geven in geval van noodzaak en krachoefening van het recht van eenieder op de tens een met redenen omklede beeerbiediging van zijn priveleven, dan voor schikking waarin wordt vastgesteld
zover bij de wet is voorzien en in een de- dat de onderzoeksrechter niet zelf tot
mocratische samenleving nodig is in het be- deze ambtsverrichting kan overgaan;
lang van 's lands veiligheid, de openbare
veiligheid, of het economisch welzijn van
Overwegende dat de beslissing,
het land, de bescherming van de open- waarbij de onderzoeksrechter voor de
bare orde en het voorkomen van strafbare uitvoering van een huiszoeking delefeiten, de bescherming van de gezondheid gatie geeft aan een o:fficier van gerechof de goede zeden, of voor de bescherming
van de rechten en vrijheden van ande- telijke politie, schriftelijk moet worren; inmenging van het openbaar gezag in den vastgelegd in een bevel tot huisiemands priveleven op grond van deze be- zoeking; dat dit bevel tot huiszoeking
paling slechts mogelijk is voor zover deze door de onderzoeksrechter moet zijn
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genaamtekend, de aanwijzing moet bevatten van de hoedanigheid van de
overheid aan dewelke delegatie wordt
gegeven, en moet preciseren bij wie de
huiszoeking moet worden verricht, wat
het voorwerp ervan is en met betrekking tot welk misdrijf; dat bovendien,
wanneer het gaat om een huiszoeking
tot inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden, zoals bedoeld in artikel 89bis Wetboek Strafvordering
(voorheen artikel 24, wet 20 april
1874), het bevel tot huiszoeking de redenen waarop de delegatie steunt,
moeten worden vermeld;
Overwegende dat, indien weliswaar
geen algemene delegatie mag
worden gegeven, nochtans niet is vereist dat het bevel tot huiszoeking de
feiten die het misdrijf opleveren van
het onderzoek waarmee de onderzoeksrechter is gelast of de voorlopige kwalificatie van dit misdrijf zou
omschrijven, noch dat de op te sporen en desgevallend in beslag te nemen zaken daarin zouden worden gespecificeerd; dat het vereist is maar
volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van
de huiszoeking is gelast, over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten aangaande welk
misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij inverband daarmee kan verrichten zonder
de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te
gaan;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat de te dezen uitgevoerde
bevelen van huiszoeking geen algemene delegatie inhouden, doch aileen betrekking hebben op de misdrijven waarvoor de onderzoeksrechter
was gevorderd, en dit oordeellaten
steunen op de motivering gegeven op
de bladzijden 65 tot en met 70 van het
arrest, en op de bladzijden 49 tot en
met 53 van het beroepen vonnis, welke
zij verklaren bij te treden;
Dat het beroepen vonnis desbetreffend releveert dat de betwiste bevelen tot huiszoeking delegatie inhou-
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den"(. .. ) teneind~ (. .. ) op te sporen en
in beslag te nemen : alle voorwerpen
en bescheiden van nut voor het onderzoek", dat "de gedelegeerden wel
degelijk wisten wat ze moesten opsporen (. .. )"nude huiszoekingen werden uitgevoerd "door commissaris van
gerechtelijke politie Kerstens die het
allereerste verhoor van (eiser) opstelde" en door leden van de gerechtelijke politie onder zijn coordinerende
leiding, en daaruit afleidt dat "de opdracht vermeld in de huiszoekingsbevelen van de onderzoeksrechter Gregoir, in casu geenszins een algemene
opdracht inhoudt";
Dat overigens in het middel niet
wordt aangevoerd dat bij de uitvoering van de huiszoekingen opsporingen of inbeslagnemingen zouden zijn
verricht die betrekking zouden hebben op misdrijven waarvoor de onderzoeksrechter niet gevorderd was;
Dat de appelrechters aldus wettig
beslissen dat de bevelen tot huiszoeking geen algemene delegatie inhouden, mitsdien regelmatig zijn;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu zoals uit het
antwoord gegeven op het eerste onderdeel blijkt dat de delegatie tot uitvoering van de bevelen tot huiszoeking regelmatig is, artikel 8, § 2,
E.V.R.M. niet is geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
schending van art. 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de correctionele rechtbank dd. 23
juni 1995 bevestigt, en eiser veroordeelt tot
een gevangenisstrafvan vijfjaar, een geldboete van 3.000 frank en een ontzetting uit
de rechten vermeld in art. 31.1, 3, 4 en 5
van het Strafuretboek, onder meer op grond
van het motief"dat nergens uit blijkt dat
de verbalisanten tijdens de huiszoekingen de Grondwet, het E.V.R.M. of het
BUPO zouden geschonden hebben",
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terwijl eiser in zijn op 26 maart 1996
neergelegde appelconclusies op uitvoerige wijze had geargumenteerd dat de huiszoekingen die in deze zaak werden uitgevoerd onwettig waren; eiser in dit verband
onder meer op gedetailleerde wijze had geconcludeerd dat de beschikkingen tot huiszoeking, behoudens strijdig met de Belgische wet, ook manifest in strijd waren
met art. 8 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens; eiser op de blz. 35
en volgende van deze besluiten, met verwijzing naar rechtspraak van het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens, geargumenteerd had dat, opdat een huis in de brede zin van art. 8 van het verdrag
- mag worden betreden door politionele
overheden, vier voorwaarden moeten
vervuld zijn; deze vier voorwaarden
vervolgens een na een door eiser werden
nagegaan; eiser hierbij tot de vaststelling
kwam dat de huiszoekingen in deze zaak
een inmenging uitmaakten in de zin van
art. 8, § 2, van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens, en dat, hoewel de
inmenging voorzien is bij de wet, geen wettige doeleinden werden nagestreefd omwille van de eerder in dezelfde besluiten
uiteengezette redenen; eiser tenslotte, met
verwijzing naar het arrest Niemietz van het
Europees Hofvoor de Rechten van de Mens
dd. 16 december 1992, in zijn beroepsbesluiten opgeworpen had dat de vierde
voorwaarde van art. 8, § 2, van het verdrag- op grond waarvan de inmenging
nodig is in een democratische staat - niet
vervuld was ingevolge de algemeenheid van
de beschikkingen tot huiszoeking; eiser
meer bepaald heeft laten gelden : "Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
heeft zich bevoegd geacht de wettigheid te
beoordelen van een beschikking tot huiszoeking naar Duits recht omdat het predes in strijd is met art. 8. Het betrokken
mandaat bevatte omschreven de volgende
elementen : '(. .. ) ordonnait la recherche et
la saisie de 'documents'- sans precision ni
limitation' (Arret Niemietz c. Allemagne,
dd. 16.12.1992, serie A, vol. 251, nr. 32). De
in casu te beoordelen beschikkingen tot
huiszoekingen bevatten slechts dezelfde
vermeldingen als het beoordeelde Duitse
mandaat (voorzover met het arrest kan
worden nagegaan - in ieder geval stemt
het volledig overeen voor wat betreft het
niet specificeren van de in beslag te
nemen documenten). De beschikkingen tot
huiszoeking hebben het immers over 'alle
voorwerpen en bescheiden'. De overeenstemming is dus totaal wat dat betreft. Er
zijn vier voorwaarden onder dewelke het
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E.V.R.M. toelaat (art. 8, § 2) dat het huis (in
de brede betekenis van het woord zoals
hierboven werd gesteld) door politionele
overheden wordt betreden : - eerst moet
worden nagegaan feitelijk of de betreding
van het huis een inmenging is door enig
o_penbaar gezag; - in de tweede plaats
d1ent te worden onderzocht of die inmenging voorzien is bij de wet; - in de derde
plaats dient te worden onderzocht of die inmenging een wettelijk doel nastreefde· - in
de vierde plaats dient te worden on'derzocht of die inmenging nodig was in een democratische staat (. .. ) De vierde voorwaarde
van art. 8, § 2, is in casu ook geschonden
ingevolge het loutere feit van de algemeenheid van de beschikkingen tot huiszoeking in de zaak van concluant Calle beschikkingen tot huiszoeking). Het Hofheeft
daar als volgt over geoordeeld : 'Cependant, le mandat etait redige en termes larges : il ordonnait la recherche et la saisie de
document, sans aucune limitation, revelant
l'identite de l'auteur de la lettre offensante'; (Arret Niemietz c. Allemagne, dd.
16.12.1992, serie A, vol. 251, nr. 37). Ook
deze voorwaarde is niet vervuld. Het komt
dwingend voor vast te stellen, rekening
houdend met de door het Europese Hofvoor
de Rechten van de Mens gegeven interpretatie aan de inhoud van art. 8 E.V.R.M. dat
de beschikkingen tot huiszoeking geformuleerd als algemene mandaten op zich een
schending inhouden van art. 8 E.V.R.M.";
zodat het bestreden arrest, dat de door eiser in zijn beroepsbesluiten ontwikkelde
middelen niet beantwoordt, niet naar recht
is gemotiveerd (schending van art. 149 van
de Grondwet) :

Overwegende dat eiser concludeerde
zoals in het middel is vermeld ten betoge dat de bevelen tot huiszoeking
wegens de algemene delegatie die ze
inhouden artikel 8, § 2, E.VR.M.
schenden;
Overwegende dat de appelrechters
zoals blijkt uit het antwoord gege~
ven op het eerste middel, de redenen
vermelden waarom ze oordelen dat
deze bevelen tot huiszoeking geen algemene delegatie inhouden derhalve
regelmatig zijn, en vervolgens daaruit afieiden dat "nergens uit blijkt dat
de verbalisanten tijdens de huiszoekingen de Grondwet, het E.VR.M. of
het BUPO zouden geschonden hebben";
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Dat zij aldus eisers verweer verwerpen en zijn conclusie beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
b. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders sub I, 1 tot en met 10, tegen eiser:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
18 november 1997 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.
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ze KAMER -

18 november 1997

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN 'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)STEDENBOUW - VEROORDELING TOT EEN
STRAF- VERDAGING VAN DE illTSPRAAK OVER
DE HERSTELVORDERING.

zo

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - CASSATIEBEROEP VAN DE CIVIELRECHTELIJKAANSPRAKELIJKE PARTIJ - GEEN BETEKENING GEVOLG.

1 o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, de beklaagde veroordeelt tot een straf en de
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zaak naar een latere datum verdaagt voor
uitspraak over het herstel van de plaats
in de vorige staat (1). (Art. 416 Sv.)

zo

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de civielrechtelijk aansprakelijke partij als het niet is betekend aan de partij
waartegen het gericht is (2). (Art. 418 Sv.)
(DEBRUYNE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0965.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Anna Debruyne:

Overwegende dat de appelrechters,
eensdeels, eiseres veroordelen tot een
geldboete en de solidariteitsbijdrage,
vermeerderd met opdeciemen, de kosten van de strafvordering en de vaste
vergoeding van duizend frank, anderdeels, vooraleer uitspraak te doen over
de herstelvordering en over de toepassing van art. 39, § 2, Milieuvergunningsdecreet, het openbaar ministerie uitnodigen informatie in te
winnen bij de gemachtigde ambtenaar en zeggen dat eiseres zal gehoord
worden over een eventueel exploitatieverbod, en hiertoe de zaak voor verdere behandeling naar een latere datum verzenden;
Overwegende dat de appelrechters,
die geen uitspraak doen over een geschil inzake bevoegdheid, hun rechtsmacht niet volledig hebben uitgeoefend; dat het arrest derhalve geen
eindbeslissing is in de zin van artikel416 Wetboek van Strafvordering;
(1) Cass., 24 okt. 1989, A.R. nr. 2688 (A. C.,
1989-90, nr. 114); R. DECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, nr. 2083.
(2) Cass., 22 maart 1994, A.R. nr. P.93.0428.N
(A.C., 1994, nr. 138).
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Dat de voorziening, nu zij v66r de
eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
II. op de voorziening van Borra
N.V.:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in
de kosten.
18 november 1997 - 2e kamer - Voor·
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui·
dende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal.

('!'RIVIERE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0722.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 april 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi :

Over het derde middel :
Overwegende dat noch de in het
middel aangegeven reglementsbepaling noch enige andere bepaling
het bestaan ofhet bewijs van de overtreding onderwerpt aan de voorwaarde
dat een deurwaardersexploot of een
aangetekende brief aan de overtreder is verzonden, of dat het bewijs is
geleverd dat de overtreder een ingebrekestelling heeft ontvangen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel :

Nr. 487

2e

KAMER-

19 november 1997

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLE·
MENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ART. 27 -ART. 27.3 - PARKEERMETER OF PARKEERAUTOMAAT OVERTREDING- BEWIJS - MODALITEITEN.

Het bewijs van een overtreding van de regels betreffende het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten vereist geen verzending van een
deurwaardersexploot of een aangetekende
brief, evenmin als het bewijs van de ontvangst door de overtreder van een ingebrekestelling. (Art. 27.3 Wegverkeersreglement.)

Overwegende dat de appelrechters,
na op grond van de tijdens de. debatten overgelegde stukken te hebben
vastgesteld dat de vereiste bekendmakingen waren geschied, wettig hebben kunnen beslissen dat de bij het reglement van de stad Charleroi
voorgeschreven betaling van het parkeergeld verplicht was en op de overtreder van toepassing was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

19 november 1997- 2e kamer- Voorzitter: mevr. Jeanmart, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J.P.
Defechereux, Charleroi.
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2e KAMER- 19 november 1997

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE ARBEIDSGESCHIKTHEID- VERMINDERINGBEGRIP.

De materiele schade ten gevolge van de vermindering van de arbeidsgeschiktheid
van de getroffene bestaat in de vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de noodzaak
van een grotere krachtinspanning bij het
volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden (1). Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(LIGNIER T. BOUCHER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0723.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening van Philippe
Lignier, beklaagde :
Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat de gereehtsdeskundigen de blijvende gedeeltelijke arbeidsongesehiktheid van verweerster met ingang van 1 januari 1988 op sleehts 18 pet. geraamd
hadden; dat het arrest evenwel beslist dat
eiser gehouden is verweersters blijvende arbeidsongesehiktheid te vergoeden tot beloop van 100 pet., op grond "dat evenwel
blijkt dat de nasleep van het ongeval, die
bestaat in : - een "uitgesproken hinkende
marrier van lopen en een liehte interne rotatie van het gehele onderste reehterlidmaat";- de onmogelijkheid om op de
tippen en de hielen te stappen, - het
stapsgewijs afdalen van de trappen, - pijn
in het reehterbeen en een reehtopstaande
houding die na 10 minuten pijnlijk wordt,
niet verenigbaar is met de uitoefening van
(1) Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 9793 (AC.,
1991-92, nr. 678).
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een beroep ('1deuteronderwijzeres") dat, wegens de zeer jonge leeftijd van de leerlingen, een perfeete beweeglijkheid vereist, dat
de voortijdige pensionering op 1 september 1990 het gevolg is van voornoemde arbeidsongesehiktheid, die uit het ongeval
voortvloeit",

terwijl de sehade ten gevolge van de blijvende arbeidsongesehiktheid van de getroffenen bestaat in de vermindering van
haar waarde op de arbeidsmarkt en tevens, in voorkomend geval, in de noodzaak om bij het verriehten van haar normale beroepswerkzaamheden meer inspanningen te leveren; die sehade dus moet
worden beoordeeld en vastgesteld op grond
van de vermindering van de waarde van de
getroffene op de algemene arbeidsmarkt en
niet uitsluitend op grond van haar ongesehiktheid voor het beroep dat zij op het
ogenblik van het ongeval uitoefende; laatstgenoemde ongesehiktheid immers niet overeenkomt met de werkelijke sehade, aangezien het niet is uitgesloten dat de
getroffene, wier arbeidsongesehiktheid, te
dezen, door de geneesheren op sleehts 18
pet. is vastgesteld, een ander beroep kan
uitoefenen; het hof van beroep bijgevolg, nu
het de door eiser te vergoeden blijvende arbeidsongesehiktheid van verweerster vaststelt op 100 pet., op grond dat verweerster
wegens de nasleep van het ongeval helemaal niet meer gesehikt is om nog haar beroep van kleuteronderwijzeres uit te oefenen, aan verweerster een vergoeding
toekent die, naar alle waarsehijnlijkheid, de
werkelijk geleden sehade overtreft en, in ieder geval, de beslissing om de blijvende arbeidsongesehiktheid van verweerster ten
gevolge van het ongeval vast te stellen op
100 pet., niet naar reeht verantwoordt
(sehending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de stoffelijke
schade die voortvloeit uit een vermindering van de arbeidsgeschiktheid van
de getroffene, bestaat in een vermindering van haar waarde op de arbeidsmarkt en tevens, in voorkomend geval, in de noodzaak om bij het
verrichten van haar normale beroepswerkzaamheden meer inspanningen te
leveren;
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij, om uitspraak te doen over de
vergoeding van de stoffelijke schade
ten gevolge van verweersters blijvende
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arbeidsongeschiktheid, alleen rekening houden met haar ongeschiktheid om haar beroepsactiviteit van onderwijzeres, die zij op het ogenblik van
het ongeval uitoefende, voort te zetten, zonder, gelet op haar concrete situatie alsook op de vereisten en de
realiteit van het economische leven,
acht te slaan op haar geschiktheid om
andere beroepen uit te oefenen, hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
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2e

KAMER-

19 november 1997

1o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEDRlEGLIJKE BANKBREUK
- VERDUISTERING VAN ACTIVA - OVERDRACHT VAN BEPAALDE ACTIVA ZONDER TEGENWAARDE.

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANKBREUK
- BESTANDDELEN- BEDRIEGLIJK OPZETBEGRIP.

Om die redenen, ... vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de verleden en toekomstige schade van Andree Boucher
voor het tijdvak van 1 september 1990
tot 1 mei 2003 en nalaat uitspraak te
doen over de vordering betreffende het
tijdvak van 1 januari 1988 tot 31 augustus 1990; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiser
Lignier in de helft van de kosten van
zijn voorziening en de verweerster
Boucher in de overige kosten; veroordeelt de eiseres Boucher in de helft
van de kosten van haar voorziening en
de verweerder Lignier in de overige
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
19 november 1997 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Tegenstrijdige conclusie (2) van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard.

1o Het arrest verantwoordt naar recht zijn

beslissing dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van
activa, wat het bestanddeel is van een bedrieglijke bankbreuk, wanneer het vaststelt dat die beklaagde de handelszaak en
alle werktuigen van een onderneming in
eigenaardige omstandigheden, zonder mededinging en tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden, gelet op onder meer de
prijsvermindering en de lange betaaltermijnen die hi) zonder tegenwaarde heeft
toegekend, ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers heeft overgedragen (1).
(Art. 489 Sw.)

2° De rechter kan het bestaan van het bedrieglijk opzet, dat vereist is voor het misdrijf bedrieglijke bankbreuk, afleiden uit
gegevens waaruit blijkt dat de verduistering van de activa van een onderneming ten nadele van de gezamenlijke
schuldeisers is gepleegd met het opzet om
iemand anders een onrechtmatig voordeel te bezorgen (2). (Art. 489 Sw.)
(LOUWART T. DEPAUW E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1028.F)
(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping van
de voorziening van P. Lignier, nu het oordeelde
dat de correctionele rechtbank, niettegenstaande
de besluiten van het deskundigenverslag, de blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerster, op
grond van de in het middel weergegeven vaststellingen, op 100 pet. had kunnen ramen, nu de
verwijzing naar de voortijdige pensionering van
eiseres impliceerde dat zij, volgens de rechtbank, elke "waarde op de arbeidsmarkt" verloren had.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik :
(1) Zie Cass., 8 feb. 1994, A.R. nr. 7175 (A. C.,
1994, nr. 73).

(2) Zie noot 1.
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I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 577, 2°, van het Wetboek van
Koophandel, 489 van het Strafwetboek en
149 van de Grondwet,
doordat het arrest de aan eiser ten laste
gelegde bedrieglijke bankbreuk door verduistering van activa bewezen verklaart, op
grond "dat uit de gegevens van het strafdossier en het door het hof gedane onderzoek blijkt dat:- de N.M.K.N., die op 15
juli 1985 aangifte had gedaan van de aan
de naamloze vennootschap Carrieres et
scieries Depauw verleende kredieten en op
31 maart 1986 schuldeiseres was tot beloop van een bedrag van 18.342.352 frank
in hoofdsom en interest, op 26 februari
1987 verkreeg dat de heer Andris werd
aangewezen voor de tegeldemaking van de
in pand gegeven handelszaak, en op 25 mei
1987 verkreeg dat de notaris Renard werd
aangewezen voor de veiling van de gehypothekeerde onroerende goederen en de
verrichtingen in verband met de rangregeling; - de N.M.K.N. tevens op 5 maart
1987 voor een van de aangegeven kredieten een akkoordvonnis heeft verkregen,
waarbij haar schuldenares is veroordeeld
om haar een bedrag van 7. 780.000 frank,
verhoogd met de interest en de kosten, te
betalen en waarbij voornoemde schuldenares gemachtigd wordt de schuld te betalen door een eenmalige storting, uiterlijk op 1 april1987, wat niet is gebeurd,de heer Andris, die een inventaris van het
materieel en de machines had opgemaakt
en ze aan de eventuele belangstellende
handelaars had gestuurd, verschillende
aanbiedingen heeft gekregen, waaronder
die van Groupement des carrieres de petit granit (afgekort G.P.G.) van 30 juni
1987, die 5 miljoen bood voor al het materieel en, met het oog op de mogelijke aanwerving van geschoold personeel, hem de
volledige lijst vroeg van het personeel met
vermelding van leeftijd en functie binnen
de onderneming; - de heer Andris de ontvangst van voornoemd aanbod bevestigde
op 13 juli 1987, dat is 11 dagen na de aanvang van de vereffeningswerkzaamheden,
en G.P.G., 'gelet op de vakantieperiode', verzocht 'geduld te oefenen tot het einde van
deze maand, voordat ik verdere inlichtingen kan verstrekken',- Louwart samen
met de heer Andris de handelszaak en, onder toezicht van de N.M.K.N., het geheel
van de activa te gelde gemaakt heeft (zie
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inzonderheid de brief van zijn raadsman
aan de curatoren van 14 februari 1990);
Bernard Gradwohl en Marie-Therese Depauw, die gehouden is als borg, onmiddellijk na de aanvang van de vereffening, samen met de vereffenaar een aan de
N.M.K.N. voor te leggen aanbod van volledige overname hebben voorbereid en samen met hem naar hun raadsman zijn gegaan, teneinde hem te belasten met de
besprekingen over de voorwaarden van het
aanbod (zie de verklaringen van de beklaagde van 19 februari 1992 en de inhoud van een brief, - waarin gewag wordt
gemaakt van eerdere voorstellen en gesprekken - die de raadsman van Gradwohl en Depauw op 27 juli 1987 aan de
N.M.K.N. gestuurd heeft);- zij de onderhandelingen, bij ontstentenis van enige mededinging, hebben lmnnen voortzetten, aangezien de verantwoordelijken van G.P.G.
pas na de ontvangst van het beginselakkoord van de N.M.K.N. d.d. 14 augustus 1987 op de zetel van de Carrieres Depauw zijn bijeengeroepen om aldaar een
aanbod betreffende de overname van de
voor onroerend gehouden goederen, het materieel en de huurceel van een lopende band
te overhandigen en aangezien zij pas toen
aan de vereffenaar een mondeling bod van
10.000.000 frank hebben kunnen doen; dat
zij, wegens diens onaangename houding die
zij destijds niet begrepen, het nodig oordeelden om contact op te nemen met de
heer Andris en hem een schriftelijk aanbod te doen, dat door de N.M.K.N. en beklaagde in beraad werd gehouden, ofschoon
het met het oog op een gezonde mededinging tussen potentiele overnemers geboden was dat zij op de hoogte werden gebracht van een concurrerend aanbod en van
het bedrag ervan, zodat een hoger bod mogelijk was, wat de gezamenlijke schuldeisers rechtstreeks ten goede zou zijn gekomen; - de beklaagde, gelet op de akten
die daarna zijn opgesteld, het volgende
heeft overgedragen: * voor 5.000.000 frank,
het bedrijfsmaterieel, voor 5.187.597 frank
de voorraden, waarvan 2.593.798 frank,
naar rato van de tegeldemaking, aan de
N.M.K.N. moest worden betaald door stortingen van minimum 250.000 frank per
maand met ingang van maart 1988 en ten
laatste op 30 december 1987, voor 350.000
frank kerfmachines, waarvan 175.000
frank, met ingang van 1988, in drie jaarlijkse schijven aan de N.M.K.N. moesten
worden betaald, namelijk twee schijven van
120.000 frank en een derde schijf van
110.000 frank, ten laatste in 1990 (overeenkomst van overdracht van de verkoop
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van bepaalde bestanddelen van de handelszaak van 4 november 1987, dag waarop
de activiteiten van de nieuwe vennootschap van start zijn gegaan); * in feite, de
voorraden voor 5.000.000 frank, met uitstel van betaling voor de helft van de voorraden en de kerfmachines die niet aan de
N.M.K.N. toekomen, en met toestemming
om de voorraden (2.500.000 frank) te betalen door maandelijkse stortingen van minimum 250.000 frank, zodra het aandeel
van de N.M.K.N. betaald was, d.w.z. vanaf
30 maart 1989, met schorsing van betaling in de wintermaanden waarin niet gewerkt wordt, d.i. minstens in de maandenjanuari en februari van elkjaar, en met
toestemming om de kerfmachines (175.000
frank) ten laatste op 31 december 1989 te
betalen, een en ander zonder interest (overeenkomst van overdracht van 4 december 1987, waarin wordt afgeweken van de
overeenkomst van 4 november 1987); dat
aldus blijkt dat de activa in eigenaardige
omstandigheden, zonder mededinging en
tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden, gelet onder meer op de prijsvermindering en de lange betalingstermijnen die
zonder tegenprestatie zijn toeg.ekend, ten
nadele van de gezamenlijke schuldeisers
zijn overgedragen; (. .. ) dat, gelet op het geheel van de door het hof (van beroep) in
aanmerking genomen gegevens, de door (eiser) aangevoerde middelen niet terzake dienend zijn;
terwijl, eerste onderdeel, het misdrijfbedrieglijke bankbreuk, als bedoeld in de artikelen 577, 2°, van het Wetboek van Koophandel en 489 van het Strafwetboek,
impliceert dat een gedeelte van de activa
wordt verduisterd zonder dat een tegenwaarde wordt gegeven; het arrest alleen
erop wijst dat eiser in zijn hoedanigheid
van vereffenaar van de naamloze vennootschap Carrieres et Scieries Depauw is opgetreden, zonder daarbij vast te stellen dat
de activa van voornoemde vennootschap
zonder tegenwaarde zijn overgedragen; de ,
latere overweging dat de activa ten hadele van de gezamenlijke schuldeisers zijn
overgedragen, op zich geen voldoende grond
oplevert om wettig te besluiten tot verduistering in de zin van artikel577, 2°, van het
Wetboek van Koophandel (schending van
de artikelen 577, 2°, van het Wetboek van
Koophandel en 489 van het Strafwetboek);
tweede onderdeel, het misdrijf, bedoeld in
de artikelen 577, 2°, van het Wetboek van
Koophandel en 489 van het Strafwetboek
bedrieglijk opzet vereist; de dader
gehandeld moet hebben met het opzet de
gezamenlijke schuldeisers te benadelen;
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het arrest aileen het bestaan van eigenaardige omstandigheden en uitzonderlijk
gunstige voorwaarden vaststelt, zonder erop
te wijzen dat eiser gehandeld heeft met het
opzet om de gezamenlijke schuldeisers te
benadelen; het arrest bijgevolg, nu het aileen vaststelt dat de overdracht tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden heeft
plaatsgevonden, niet wettig heeft kunnen beslissen dat er bedrieglijk opzet bestand (schending van de artikelen 577, 2°
van het Wetboek van Koophandel en 489
van het Strafwetboek),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot de gecorrectionaliseerde
misdaad bedrieglijke bankbreuk die
erin bestaat dat ''beklaagde tussen 26
februari 1987 en 4 december 1987 de
activa van de naamloze vennootschap
Carrieres et Scieries Depauw heeft
verduisterd, door de handelszaak en
alle werktuigen van voornoemde vennootschap ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers over te dragen tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden, inzonderheid gemak van betaling
van de prijs ten gunste van de overnemer, d.i. een nieuwe cotiperatieve
vennootschap Nouvelles Carrieres Depauw die met name bestaat uit de gewezen vennoten en/ofbestuurders van
de gefailleerde vennootschap", niet aileen overweegt dat "de activa ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers
zijn overgedragen", maar daarenboven, om de in voornoemd arrest vermelde enin het middel weergegeven
redeneii,' erop wijst dat die activa zijn
overgedragen "in eigenaardige omstandigheden, zonder mededinging, en
tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden, gelet op onder meer de prijsvermindering en de lange betalingstermijnen die zonder tegenwaarde zijn
toegekend";
Dat de appelrechters aldus wettig
hebben kunnen beslissen dat de activa van voornoemde vennootschap ten
nadele van de gezamenlijke schuldeisers zijn overgedragen zonder toekenning van een tegenwaarde;
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Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appEllrechters
uit de in het middel weergegeven vermeldingen van het arrest wettig hebben kunnen afleiden dat eiser, door de
activa van de voornoemde vennootschap te verduisteren ten nadele van
de gezamenlijke schuldeisers, het bedrieglijke opzet heeft gehad om iemand anders een onrechtmatig voordeel te bezorgen, welk opzet het
moreel bestanddeel van het misdrijf
van bedrieglijke bankbreuk kan opleveren;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

19 november 1997 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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2e

KAMER -

19 november 1997

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- MISDRIJF
- MOREEL BESTANDDEEL.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN.

BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL DOUANE EN ACCIJNZEN.

so

DOUANE EN ACCIJNZEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN
ONTDOKEN RECHTEN - VRIJSPRAAK- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
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wordt gepleegd (1). (Art. 220 Douane en
Accijnzenwet.)

so

Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt, niettemin verplicht uitspraak te doen op de
burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten (2). (Artt. 204,
§ S, en 28S Douane en Accijnzenwet.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. WARTIQUE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1077.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1997 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de wetten inzake
douane en accijnzen in de regel aileen de overtreding van de terzake geldende reglementen stra:ffen, afgezien
van het opzet van de overtreder en onverminderd overmacht of onoverwinnelijke dwaling; dat het bestaan van
een strafbaar feit immers niet kan afhangen van het bestaan van opzet
wanneer een dergelijk bestanddeel
door de wet niet wordt vereist;
Overwegende evenwel dat elk misdrijf, nmi.st een materieel ook een rnareel bestanddeel vereist, zelfs als het
niet uitdrukkelijk vermeld wordt in de
omschrijving van het misdrijf; dat een
persoon maar schuldig kan zijn aan
een misdrijf, wanneer hij weet dat hij
een misdrijf pleegt;
Overwegende dat het arrest, zowel
op eigen gronden als met bevestiging
van het eerste vonnis, in feite beslist
dat de beweringen van beklaagde die
worden bevestigd door de tijdens de

1o en 2° Oak al is de gewone schending van

de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, behalve in geval van overmacht of onoverkomelijke dwaling, toch
moet dat misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel bestanddeel bevatten, namelijk de wetenschap dat dit misdrijf

(1) Cass., 10 okt. 1989, A.R. nr. 3066 (A. C.,
1989-90, nr. 86); 13 dec. 1994, A.R. nr. P94.0736.N
(ibid., 1994, nr. 553), 11 feb. 1997, A.R. nr.
P.96.103l.N (supra, nr. 77).
(2) Cass., 25 juni 1997, A.R. nr. P97.0187.F (supra, nr. 301).
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debatten overgelegde attesten, aantonen "dat de hem ten laste gelegde feiten hem niet kunnen worden verweten"; dat het hof van beroep, zonder
acht te slaan op een eventuele onoverwinnelijke dwaling of eventuele
overmacht, aldus beslist dat beklaagde
niet wist dat hij een misdrijf pleegde,
zodat het de vrijspraak naar recht
heeft verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de burgerlijke
rechtsvordering van het bestuur tot
betaling van de ontdoken rechten niet
voortvloeit uit het misdrijf, maar
rechtstreeks gegrond is op de wet die
de betaling van de rechten vereist; dat,
krachtens artikel 283 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, wanneer de overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, bedoeld
in de artikelen 281 en 282 van die wet,
aanleiding geven tot betaling van rechten of accijnzen, daarover uitspraak
wordt gedaan door de strafrechter die
aldus kennisneemt van een burgerlijke rechtsvordering, los van de strafvordering; dat de rechter derhalve,
zelfs bij vrijspraak van de beklaagde,
verplicht is om over die burgerlijke
rechtsvordering uitspraak te doen;
Overwegende dat het hof van beroep te dezen het bovenaangehaalde
artikel 283 schendt, nu het nalaat uitspraak te doen over de bij wege van
dagvaarding ingestelde rechtsvordering van eiser tot betaling van de rechten en accijnzen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het nalaat
uitspraak te doen over de tegen verweerder bij wege van dagvaarding ingestelde rechtsvordering tot betaling
van de rechten en accijnzen, en in zoverre het alle kosten ten laste laat van
de Staat; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; veroordeelt eiser in de helft van
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de kosten en verweerder in de andere
helft; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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1e KAMER - 20 november 1997

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - SANCTIES. VERHOGINGEN.
ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN BELASTINGVERHOGING- ONJUISTE AANGIFTE
-GEVOLG.

In geval van onjuiste aangifte worden de op
het niet aangegeven inkomstengedeelte
verschuldigde belastingen vermeerderd
met een belastingverhoging, zoals bepaald in art. 334 W.I.B. (Art. 334 W.I.B.;
thans art. 444 W.I.B. 1992).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. FRANCKAERT)
ARREST

(A.R. nr. F.94.0135.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, artikel
149 van de gecoordineerde Grondwet en artikel 334 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals dat van toepassing
was voor de aanslagjaren 1985, 1986 en
1987,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat appellant telkens een tijdige en
regelmatige aangifte indiende, enerzijds beslist dat het ten laste genomen bedrijfsverlies aftrekbaar is als bedrijfsuitgave indien de belastingplichtige deze uitgaven
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heeft gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk om de belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden, dater gezien tot het faillissement besloten werd
geen inkomsten meer te verwachten zijn en
geen activiteiten meer verricht worden, dat
er derhalve geen belastbare inkomsten
meer kunnen verkregen of behouden worden, dat er derhalve niet voldaan werd aan
de voorwaarden gesteld in art. 44 W.I.B. en
het bedrijfsverlies niet ten laste kan worden genomen en dat er voor de aanslagjaren 1986, 1987 en 1989 evenmin sprake
kan zijn van nog verhaalbare verliezen van
vorige aanslagjaren, doch anderzijds beslist dat het· terzake niet gaat om nietaangegeven inkomsten noch om een onjuiste of onvolledige aangifte, zodat niet aan
de voorwaarden van art. 334 W.I.B. is voldaan, de belastingverhoging niet kan worden toegepast en appellant ervan dient te
worden ontheven,
terwijl uit de vaststelling dat enerzijds de
stukken, gerangschikt onder de nummers
7, 21 en 34 van het administratief dossier, aantonen dat toekomstig verweerder
verhaalbare bedrijfsverliezen van vorige belastbare tijdperken in zijn aangiften in de
personenbelasting voor de aanslagjaren
1985, 1686 en 1987 heeft opgenomen en dat
anderzijds uit het arrest zelf blijkt dat deze
bedrijfsverliezen niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 44 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen en derhalve
niet ten laste kunnen worden genomen
volgt dat toekomstig verweerder onjuiste
aangiften heeft ingediend, zodat het Hof
van Beroep door desalniettemin te beslissen dat geen belastingverhoging kan worden opgelegd de bewijskracht van voormelde stukken miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), op een ongemotiveerde
wijze tot twee tegenstrijdige beslissingen
komt (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet) en artikel 334 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 334 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het toen
toepasselijk was, de belastingen vermeerderd worden met een belastingverhoging in geval van onjuiste aangifte;
Dat de appelrechters oordelen dat de
belastingplichtige ten onrechte verhaalbare bedrijfsverliezen in zijn aangiften heeft opgenomen en aldus nood-
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zakelijk oordelen dat de aangiften
onjuist waren; dat zij nochtans beslissen dat het te dezen niet gaat om een
onjuiste aangifte en op die grond uitsluiten dat een belastingverhoging verschuldigd is;
Dat het middel in zoverre gegrond

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 Hof van Beroep te Brussel.
20 november 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Dubois, Antwerpen.

Nr. 492
1e KAMER- 20 november 1997

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG.
PROCEDURE AANSLAGTERMIJNEN BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS - BIJZONDERE
TERMIJN- AANVANG.

De inkomsten die na het verstrijken van de
in art. 259 W.I.B. bepaalde termijn kunnen worden belast ingeval bewijskrachtige
gegevens uitwijzen dat er inkomsten niet
werden aangegeven, zijn deze die niet
werden aangegeven in de loop van een der
vijf jaren v66r het jaar waarin de administratie kennis kreeg van die gegevens :
bedoelde termijn van vijfjaar begint te lopen vanaf het jaar waarin de inkomsten moesten worden aangegeven en niet
vanaf het jaar van het verkrijgen van die
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inkomsten (1). (Art. 263, § 1, 4°, W.I.B.,
thans art. 358, § 1, 4°, W.I.B. 1992.)
(GISTELINCK
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0003.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel263, § 1, 4°, en§ 2,
4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (Koninklijk Besluit van 26 februari 1964),
doordat, nate hebben vastgesteld dat het
aanslagbiljet met betrekking tot de inkomsten van eiser van het aanslagjaar 1982
hem op 6 oktober 1987 was verstuurd geworden,
het bestreden arrest beslist dat deze belasting werd gevestigd binnen de buitengewone aanslagtermijn vastgesteld door artikel 263, § 1, 4°, en § 2, 4°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
om de redenen dat '1uidens dit artikel de
belasting of de aanvullende belasting gevestigd mag worden, zelfs nadat de in artikel 259 van hetzelfde wetboek bepaalde
termijn is verstreken, ingeval bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in
de loop van een der vijf jaren voor het jaar
waarin de administratie kennis krijgt van
die gegevens; dat krachtens § 2, 4°, van dat
artikel 263, de belasting of de aanvullende
belasting in dat geval moet worden gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen
vanaf de datum waarop de administratie
kennis krijgt van de bewijskrachtige gegevens; dat in casu de administratie kennis kreeg van bedoelde bewijskrachtige gegevens bij schrijven d.d. 24 februari 1987
van verzoeker en het aanslagbiljet van de
aanvullende belasting op 6 oktober 1987
aan verzoeker verzond; dat (eiser) ten onrechte voorhoudt dat de aanvullende belasting niet kon worden vastgesteld om reden dat de termijn van vijfjaar zou zijn
verstreken gezien de belastbare inkomsten "verkregen" werden in 1981; dat
(1) Zie Cass., 26 jan. 1996, A.R. nr. F.95.0026.F
(A.C., 1996, nr. 57).
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immers de belastbare inkomsten in casu
dienden te worden "aangegeven" uiterlijk
op 30 april1982, hetzij in de loop van een
der vijf jaren v66r het jaar waarin de administratie kennis kreeg van die gegevens; dat (eiser) ten onrechte voorhoudt dat
deze interpretatie in strijd zou zijn met de
bedoeling van de wetgever en, in samenhang met artikel 259 W.I.B., tot een absurd en onaanvaardbaar resultaat zou leiden; dat immers de wettekst duidelijk is en
geen twijfel laat; dat bovendien de termijn bedoeld in artikel 259 W.I.B. onverschillig is voor de toepassing van artikel
263 W.I.B. en de wetgever voor de gevallen bepaald in dat laatste artikel een van
artikel 259 losstaande regeling heeft uitgewerkt",

terwijl artikel 263 van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen oorspronkelijk
slechts de volgende bepaling bevatte die bij
koninklijk besluit nr. 23 van 23 mei 1967
werd gewijzigd en artikel 263, § 1, 3° en§
2, 3°, van het W.I.B. werd: "Als een rechtsvordering waarvan het voorwerp door het
bestaan van inkomsten bei:nvloed wordt,
uitwijst dat een gedingvoerende partij in
een der vijf jaren v66r dat van het instellen van de vordering haar inkomsten geheel of ten dele bewimpeld heeft of verzuimd heeft aan te geven, mag de
administratie, zelfs na het verstrijken van
de termijnen tot vestiging of navordering
van de aanslagen, een nieuwe aanslag ten
laste van dezelfde belastingschuldige of
diens erfgenamen vestigen op grond van de
bewimpelde of niet aangegeven inkomsten. Deze aanslag dient gevestigd binnen twaalf maanden met ingang van de datum waarop de gerechtelijke beslissing in
kracht van gewijsde is gegaan"; deze bepaling, ingevoerd in de vroegere samengeschakelde wetten (artikel 74ter) bij wet
van 20 augustus 1947, haar oorsprong
vindt in een regeringsamendement dat als
volgt werd verantwoord : "Zo een der pleitende partijen een gedeelte van haar winsten der vijfjaren v66r de instelling van de
vordering aan de inkomstenbelastingen
heeft onttrokken, zal de rechterlijke beslissing welke de fraude aan het licht
brengt aan de Administratie een nieuwe
termijn van twaalf maanden toekennen om
de ontdoken belastingen na te vorderen,
met eventuele toepassing van de verhogingen. Deze navordering zal kunnen geschieden, zelfs indien de termijnen van 3 of 5
jaar voorzien in artikel 74 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen verstreken zijn" (Parl. St.,
Kamer, 1946-4 7, nr. 294, p. 19); de
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oorspronkelijke tekst van artikel 263 dus
het geval beoogt waarin een gedingvoerende partij geheel of gedeeltelijk haar
inkomsten van een van de vijfjaren die het
jaar van het instellen van de vordering
voorafgaan, heeft bewimpeld of heeft verzuimd aan te geven; artikel 263, 3°, van het
Wetboek, zoals gewijzigd bij het voornoemde koninklijk besluit nr. 23 van 1967,
insgelijks client te worden ge'interpreteerd,
volgens de wil van de wetgever, als het geval beogend waarin een rechtsvordering uitwijst dat de belastbare inkomsten van een
der vijf jaren die het jaar van het instellen van de vordering voorafgaan, niet werden aangegeven; artikel267, § 1, 4°, ingevoerd bij wet van 28 december 1977,
eveneens insgelijks, en op basis van dezelfde redenen, dient te worden ge'interpreteerd als het geval beogend waarin
bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van een der vijf jaren v66r
het jaar waarin de administratie kennis
krijgt van die gegevens; deze interpretatie zich opdringt, niet aileen op grond van
de wil van de wetgever, maar bovendien om
de coherentie te verzekeren tussen de buitengewone aanslagtermijnen bepaald bij artikel 263, § 1, en bij artikel 259 van hetzelfde Wetboek; de termijnen van drie en
vijfjaar vastgesteld door dit laatste artikel inderdaad lopen vanaf 1 januari van het
aanslagjaar waarvoor de belasting verschuldigd is en niet vanafhet einde van het
jaar gedurende hetwelk de belastbare inkomsten hadden dienen te worden aangegeven; het bestreden arrest bijgevolg de bepaling aangegeven bij de aanvang van het
middel heeft geschonden :
Overwegende dat het te dezen toepasselijk artikel263, § 1, aanhef, 4°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) bepaalt : "De belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde
termijn is verstreken ingeval (. .. ) bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van een der vijfjaren v66r
het jaar waarin de administratie kennis
krijgt van die gegevens";
Dat hieruit volgt dat de termijn van
vijf jaar begint te lopen vanaf het jaar
waarin de inkomsten moesten
worden aangegeven en niet vanaf het
jaar van het verkrijgen van de inkomsten;
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Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat : 1. eiser en zijn vroegere werkgever op 5 maart 1981 overeenkwamen het nog verschuldigde
saldo van een persoonlijke lening van
1.500.000 frank te verminderen tot
850.000 frank; 2. eiser dit per brief op
24 februari 1987 meedeelde aan het
bestuur; 3. het bestuur op 4 mei 1987
met een bericht van wijziging van de
aangifte aan eiser liet weten dat de
vermindering met 500.000 frank van
het saldo van de persoonlijke lening bij
zijn belastbare inkomsten van 1981
werd gevoegd als loon; 4. op 6 oktober 1987, op grond van de vermelde
wijziging, de aanslag werd opgemaakt;
Dat zij op grond hiervan beslissen
dat de vermelde inkomsten uiterlijk op
30 april 1982 moesten worden aangegeven en dat deze niet werden aangegeven in de loop van een der vijfjaren v66r het jaar waarin het bestuur
kennis kreeg van die inkomsten;
Dat zij aldus de aangevoerde wetsbepalingen niet schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 november 1997 - 1e kamer - Voor·
zitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten :
mr. Claeys-Bouuaert; mr. Ph. Malherbe,
Brussel.

Nr. 493
1e KAMER - 20 november 1997

1 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING - HEFFING DOOR DE GEMEENTE- BEZWAAR- BESTENDIGE DEPUTATIE - MOTIVERINGSVERPLICHTING.
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2° BESTENDIGE DEPUTATIE -

doordat in het bestreden besluit wordt
gesteld:
"( ... ) dat desbetreffend retributiereglement van 23 december 1993 regelma3° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA- tig werd vastgesteld, bekendgemaakt en
KEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
uitvoerbaar verklaard; dat binnen de wetCASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN WAARTEtelijke termijn geen bezwaren tegen dit reGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD glement werden ingediend;
ONTVANKELIJKHEID.
( ... ) dat dit bezwaar een vergoeding
1 o en 2° De bestendige deputatie die uit- krachtens bovenvermeld retributiespraak doet over een bezwaar tegen een reglement betreft",
terwijl artikel 2 en 3 van de Wet van 29
heffing door een gemeente, is geen bestuur waarop de wet van 29 juli 1991 be- juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motreffende de uitdrukkelijke motivering van tivering van de bestuurshandelingen bede bestuurshandelingen toepassing vindt. palen dat bestuurshandelingen uitdrukke(Artt. 1 en 2 wet 29 juli 1991.)
lijk moeten gemotiveerd worden; dat de
opgelegde motivering in de akte de juridi3° Buiten het toepassingsgeval van art. 40, sche feitelijke overwegingen moet vermelvierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het den die aan de beslissing ten grondslag liggeval van regelmatige afstand, kan een gen; dat deze motivering afdoend moet zijn;
partij zich in burgerrechtelijke zaken geen
Dat het besluit van de Bestendige Detweede maal in cassatie voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs als dit tweede putatie van de Provincie Limburg dd. 23 fecassatieberoep v66r de verwerping van het bruari 1995 niet aan de vereisten van de
eerste is ingesteld (1). (Art. 1082, tweede Wet van 29 juli 1991 voldoet doordat de Bestendige Deputatie geen afdoende motivelid, Ger.W.)
ring geeft, meer bepaald niet stelt waarom
zij van mening is dat het om een retributie gaat en niet om een belasting;
(THE MOVIES B.V.B.A.
T. GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER)
Dat het kwestieuze besluit van de Bestendige Deputatie wat betreft motivering enkel verwijst naar het retributieARREST
reglement van 23 december 1993
betreffende opdrachten inzake brandpre(A.R. nrs. F.95.0025.N en F.95.0037.N)
ventie, vastgesteld door de gemeenteraad
van
Heusden-Zolder voor het jaar 1994;
HET HOF; - Gelet op de bestreDat het besluit dd. 23.02.1995 hierdoor
den beslissing, op 23 februari 1995 gewezen door de bestendige deputatie de wet van 29 juli 1991 schendt daar het
afdoend had moeten motiveren, zoals door
van de Provincieraad van Limburg;
de tekst van de wet is voorgeschreven,
Overwegende dat de voorzienin- waarom het bezwaarschrift onontvankegen ingeschreven op de algemene rol lijk werd verklaard;
nummers F.95.0025.N en F.95.0037.N
Dat het besluit van de Bestendige Detegen dezelfde beslissing zijn gericht; putatie de opwerpingen van eiseres in casdat ze dienen te worden gevoegd;
satie had moeten beantwoorden;
Dat een verwijzing naar een reglement
I. Op de voorziening in de zaak naar aanleiding waarvan het bezwaarF.95.0025.N :
schrift werd ingediend, geen afdoende motivatie inhoudt maar een kringredenering
Over het eerste middel, gesteld als volgt : is:
schending van artikel 2 en 3 van de Wet
Overwegende dat, krachtens de artivan 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, kelen 1 en 2 van de wet van 29 juli 1991
GEMEENTEBELASTINGEN- BEZWAAR- MOTIVERINGSVERPLICHTING.

(1) Cass., 16 mei 1980 (A. C., 1979-80, nr. 586);
zie Cass., 25 april1983, A.R. nrs. 3772 en 3773
(ibid., 1982-83, nr. 465), met concl. adv.-gen. Lenaerts; 7 april 1997, A.R. nr. S.96.0183.F, supra, nr. 173.

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, die wet
enkel toepassing vindt op bestuurshandelingen van administratieve overheden als bedoeld in artikel14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;
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Overwegende dat de bestendige deputatie, wanneer ze uitspraak doet over een
bezwaar tegen een heffing door een gemeente, geen bestuur is waarop de wet
van 29 juli 1991 toepassing vindt;
Dat het middel faalt naar recht;

II. Op de voorziening in de zaak
F.95.0037.N :
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen de beslissing waarover reeds
hiervoor uitspraak werd gedaan;
Overwegende dat, buiten het door artikel40, vierde lid, van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalde geval en het geval van regelmatige afstand, een partij zich in
burgerrechtelijke zaken geen tweede maal
in cassatie kan voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs als dit tweede cassatieberoep v66r de verwerping van het eerste is ingesteld;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven op de algemene rol nummers
F.95.0025.N en F.95.0037.N; verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eiseres in de
kosten van beide voorzieningen.
20 november 1997 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
L. Binnemans, Hasselt.

Nr. 494
1e KAMER - 21 november 1997

LEVENSONDERHOUD -

VERPLICHTING
TOT LEVENSONDERHOUD- BLOEDVERWANTEN IN OPGAANDE LIJN- SCHULDEISERSKINDEREN- SCHULDENAARS -BED RAGVASTSTELLING- CRITERIA.

Nr. 494

Het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud dat een kind verschuldigd is aan
een bloedverwant, wordt vastgesteld rekening houdend met respectieve mogelijkheden van schuldenaar en schuldeiser; bij de beoordeling van die
onderscheiden mogelijkheden worden inzonderheid de leeftijd, de inkomsten en de
maatschappelijke status van de betrokkenen in aanmerking genomen (1). (Artt.
205 en 208 B.W.)
(F... E.A.

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

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0118.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 149 van de gecotirdineerde Grandwet van 17 februari 1994, 71, § 1, 3, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de artikelen 11, 1, van de
wet van 3 november 1976 en 1 van het op
de aanslagjaren 1988 en 1989 toepasselijke koninklijk besluit van 27 december
1976, 205, 208 van het Burgerlijk Wethoek, 807, 1042, 1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter geen
uitspraak mag doen over niet gevorderde
zaken, en dat inzonderheid is neergelegd in
artikel 1138, 2, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest de beslissing waarbij de bedragen die eiser aan zijn moeder
heeft betaald als rente tot levensonderhoud die van zijn gezamenlijke inkomsten aftrekbaar zijn in de zin van artikel
71, § 1, 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het toepasselijk was
op de litigieuze aanslagjaren, worden beperkt tot 300.000 frank, als volgt verantwoordt : "uit het dossier en de door (eiser) verstrekte gegevens blijkt dat diens
broer, een ambtenaar van de Staat Israel,
tijdens de jaren 1987 en 1988 respectievelijk 650.000 frank en 750.000 frank per jaar
verdiende. De moeder van (eiser) ontving
(1) Raadpl. R.P.D.B., Compement, dl. III, va
Aliments, nrs. 56 en 65.
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tijdens dezelfde periode een pensioen van
de B.R.D. van 300.000 frank per jaar.
Wanneer de uitkering, zoals ze is aanvaard
door de belastingambtenaar wordt
samengeteld met het pensioen van de
B.R.D, verdiende de moeder van (eiser)
evenveel als (eisers) broer, een ambtenaar van de Staat Israel. Wanneer de kosten voor het verblijf in de seniorie in mindering worden gebracht, kan geen
onderscheid worden gemaakt tussen de in
artikel 204 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting tot levensonderhoud en
de giften die de perken van die verplichting te buiten gaan. De vergelijking met het
loon van (eisers) broer toont immers aan
dat de opvang van (eisers) moeder in de seniorie de loutere leniging van haar behoeftigheid ruim. te buiten gaat. Eiser verstrekt geen enkele nuttige inlichting m.b.t.
de levensstandaard in de Staat Israel, het
peil van de pensioenen, de sociale zekerheid die een controle op de aangevoerde
staat van behoefte mogelijk maakt. Hoewei de staat van behoefte wordt bepaald
aan de hand van de sociale status van de
schuldenaar tot levensonderhoud en de behoeften van de schuldeiser tot levensonderhoud, belet zulks niet dat de aftrekbare onderhoudsverplichting beperkt blijft
tot de staat van behoefte. (Eiser) bewijst
niet dat zijn moeder behoeftig is tot beloop van de betaalde bedragen. Die staat
van behoefte lijkt onwaarschijnlijk gelet op
het loon van zijn broer, dat het enige gegeven is aan de hand waarvan de toenmalige levensstandaard in Israel kan worden beoordeeld. (Eiser) bewijst niet dat de
aan zijn moeder betaalde uitkeringen, voor
zover ze meer dan 300.000 frank per jaar
bedragen, uitkeringen tot levensonderhoud zijn. (Eiser) bewijst aldus evenmin dat
de uitgaven voor een gezelschapsdame behoren tot zijn verplichting tot levensonderhoud en geen giften zijn waarmee hij
zijn moeder een aangename oude dag wil
bezorgen en die de perken van een aftrekbare onderhoudsverplichting te buiten
gaan. Een vage verklaring van de directeur van de seniorie aileen bewijst niet dat
die uitgave noodzakelijk was. In de behoeften van een moeder voorzien zodat zij heel
rijk kan Ieven, is lovenswaardig maar dergelijke giften kunnen daarom nog niet ten
laste van de schatkist vallen. De verplichting tot levensonderhoud behelst slechts de
bedragen die aan de schuldeiser tot levensonderhoud worden betaald om zijn staat
van behoefte te lenigen",

terwijl, eerste onderdeel, voor aftrek van
de gezamenlijke belastbare netto-inkomsten
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onder meer in aanmerking komen de renten die worden betaald ter nakoming van
de verplichting op grand van artikel 205
van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de kinderen levensonderhoud verschuldigd zijn aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in opgaande lijn die
behoeftig zijn; de staat van behoefte een relatiefbegrip is; het levensonderhoud moet
worden toegekend naar verhouding van de
behoeften van hem die het vordert en van
het vermogen van hem die het verschuldigd is, rekening houdend met de normale
levensstandaard die de schuldeiser genoot op grand van zijn opvoeding en zijn sociale status; het arrest daarentegen de staat
van behoefte van de moeder van eiser beoordeelt in vergelijking met de status van
zijn broer; het immers oordeelt dat de door
eiser betaalde renten slechts tot beloop van
een bedrag van 300.000 frank per jaar aftrekbaar zijn als renten tot levensonderhoud, aangezien het surplus niet wordt geacht een staat van behoefte te lenigen, op
grand dat, wanneer het pensioen van de
moeder van eiser wordt gevoegd bij het gedeelte van de rente dat door verweerder als
aftrekbaar wordt aangemerkt, dat totaal
overeenkomt met de inkomsten van (eisers) broer, een ambtenaar van de Staat Israel, en dat derhalve "de vergelijking met
het loon van (eisers) broer aantoont dat de
opvang van (eisers) moeder in de seniorie, de perken van de loutere leniging van
de behoeftigheid van de moeder ruim te
buiten gaat"; het arrest, op die gronden,
geen rekening houdt met de wettelijke
maatstaven van de staat van behoefte, nl.
de vergelijking tussen de respectievelijke situatie van de schuldenaar en de schuldeiser van de rente, rekening houdend met
de normale levensstandaard van laatstgenoemde; het arrest derhalve, op die granden, niet wettig kon beslissen, zonder het
wettelijk begrip staat van behoefte te miskennen, dat eiser de staat van behoefte van
zijn moeder niet bewees voor het gedeelte
van de rente boven 300.000 frank per jaar
(schending van de artikelen 205, 208 van
het Burgerlijk Wetboek en 71, § 1, 3, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de artikelen 11, 1, van de
wet van 3 november 1976 en 1 van het op
de aanslagjaren 1988 en 1989 toepasselijke koninklijk besluit van 27 december
1976),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 208 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
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levensonderhoud slechts wordt toegestaan naar verhouding van de behoeften van hem die vordert en van het vermogen van hem die het verschuldigd is;
Overwegende dat het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud bijgevolg moet
worden vastgesteld rekening houdend met
de respectievelijke mogelijkheden van de
schuldenaar en de schuldeiser; dat bij de
beoordeling ervan inzonderheid moet worden gelet op de leeftijd, de inkomsten en
de maatschappelijke status van de betrokkenen;
Overwegende dat het arrest, nu het
weigert de door de eisers aan hun moeder en schoonmoeder betaalde bedragen te
beschouwen als een schuld tot levensonderhoud in de zin van artikel 205 van het
Burgerlijk Wetboek, zonder rekening te
houden met de inkomsten van de eisers en
op grand dat de schuldeiseres van levensonderhoud niet behoeftig is omdat zij hetzelfde inkomen heeft als eisers broer, een
ambtenaar van de Staat Israel, de door de
eisers aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er grand
bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met bevestiging van
de bestreden beslissing, het bedrag dat
krachtens artikel 71, § 1, 3, van het toen
geldende Wetboek van de Inkomstenbelastingen aftrekbaar is, bepaalt op 300.000
frank per jaar en 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 arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
21 november 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter
Grotendeels

Nr. 495

gelijkluidende conclusie (2) van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten :

mrs. De Bruyn; Th. Afschrift, Brussel.

Nr. 495
1e KAMER - 21 november 1997
1o VERKEERSBELASTING OP MOTOR-

RIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELASTING)- INGESCHREVEN VOERTUIGOPENBARE WEG - INGEBRUIKSTELLING VERMOEDEN- ONWEERLEGBAAR VERMOEDEN.

2°

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)- VERKEERSBELASTING OP MO-

TORRIJTUIGEN- INGESCHREVEN VOERTUIGOPENBARE WEG- INGEBRUIKSTELLINGVERMOEDEN- ONWEERLEGBAAR VERMOEDEN.

1o

en 2° Zolang een motorrijtuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer is of moet ingeschreven zijn, bestaat het onweerlegbaar vermoeden dat
het op de openbare weg in gebruik is genomen (1). (Artt. 3 en 36ter, § 1, W.I.G.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ROMAIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.96.0129.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1996

(2) Het O.M. was van oordeel dat de eisers
moesten worden veroordeeld in een gedeelte van
de kosten van het cassatiegeding ingeval het Hof,
zoals het O.M. voorstelde, de voorziening gedeeltelijk verwerpt, dat die kosten voor het overige
moesten worden aangehouden en dat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter diende
overgelaten te worden. (Artt. 2 en 1111, vierde lid,
Ger.W.)
(1) Cass., 13 mei 1993, A.R. nr. F.93.0002.F
(A.C., 1993, nr. 236).
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gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 3, 4, 36ter van het Wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 1350
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest erop wijst dat verweerder "de hefting betwist op grond dat
zijn voertuig (... ) in beslag genomen en opgelegd was met het oog op een gerechtelijk onderzoek ( ... ) en dat hij ten gevolge
van de wet zijn nummerplaat onmogelijk
kon teruggeven voor schrapping, aangezien zijn voertuig moest voorzien zijn van
de wettelijke inschrijvingskentekens omdat het op een openbare parkeerplaats
stond en dat hij tevergeefs heeft gevraagd
om zijn nummerplaat terug te krijgen om
hem te laten schrappen"; dat het vervolgens eraan herinnert dat "volgens artikel
36ter, § 1, van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de in artikel 36bis bedoelde voertuigen geacht worden op de openbare weg
in gebruik te zijn genomen, zolang zij in het
repertorium van de Dienst van het Wegverkeer ingeschreven zijn of moeten zijn en
dat de belasting dus verschuldigd blijft zolang het inschrijvingsnummer niet geschrapt is"; dat het niettemin beslist dat
"het feit dat het voertuig van verweerder
voor een gerechtelijk onderzoek in beslag
was genomen en dat het wegens plaatsgebrek in het depot van de correctionele griffie, op de openbare weg is blijven staan en
dus een nummerplaat moest hebben, voor
de belastingplichtige een geval van
overmacht is, dat zich volledig buiten zijn
initiatief, controle ofwil om voordoet", en
daaruit besluit dat verweerder "geen verkeersbelasting verschuldigd is vanaf die inbeslagname tot het ogenblik dat de gri:ffie
de plaat schrapte, nl. op 6 september 1990",
terwijl artikel 36ter, § 1, van het
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen onder
meer bepaalt dat de in artikel 36bis van dat
wetboek bedoelde voertuigen geacht worden op de openbare weg in gebruik te zijn
genomen, zolang zij in het repertorium van
de Dienst van het Wegverkeer ingeschreven zijn of moeten zijn, zodat de verkeersbelasting, conform de artikelen 3, 4 en
36ter, § 2, van voornoemd wetboek, verschuldigd is door iedere natuurlijke of
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rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is vermeld, per opeenvolgende tijdperken van twaalf achtereenvolgende
maanden, waarvan het eerste ingaat de
eerste dag van de maand waarin het voertuig in bedoeld repertorium is of moet worden ingeschreven, en zulks door het loutere feit van de inschrijving of van de
verplichting tot inschrijving; de wet derhalve een onweerlegbaar vermoeden van
gebruik op de openbare weg instelt; uit
geen enkele wettelijke of verordenende bepaling volgt dat de schrapping van de inschrijving van een voertuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer
slechts kan worden verkregen door teruggave van de nummerplaat; het arrest, nu
het niettemin beslist dat verweerder geen
belasting verschuldigd is op grond dat hij
genoemde nummerplaat wegens overmacht
niet heeft kunnen teruggeven, de artikelen 3, 4, 36ter van het Wetboek van de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat artikel 36ter, § 1,
dat bij de wet van 27 juni 1972 ingevoegd is in het Wetboek van de met de
Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde
Belastingen, bepaalt dat de in artikel 36bis bedoelde voertuigen geacht
worden op de openbare weg in gebruik
te zijn genomen, zolang zij in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer ingeschreven zijn of moeten
zijn;
Dat die wetsbepaling een onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de
openbare weg instelt;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "het feit dat het voertuig (van
verweerder) in beslag werd genomen
voor een gerechtelijk onderzoek en dat
het wegens plaatsgebrek in het depot van de correctionele gri:ffie, op de
openbare weg is blijven staan en dus
een nummerplaat moest hebben, voor
de belastingplichtige een geval van
overmacht is, dat zich volledig buiten zijn initiatief, controle of wil om
voordoet";
Dat het arrest, nu het beslist dat de
vastgestelde belastingen niet verschuldigd waren, ondanks het door de wet
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ingestelde onweerlegbare vermoeden, de in het middel aangegeven
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 uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
21 november 1997 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.

Nr. 496
1e KAMER - 21 november 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN- illTKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD
-AFTREKBAAR KARAKTER- VOORWAARDEN
- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
- HOF VAN BEROEP- ONDERZOEK.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN- illTKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD
- AFTREKBAAR KARAKTER- VOORWAARDEN
- HOF VAN BEROEP- ONDERZOEK.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE- MEMORIE VAN ANTWOORD - BRIEF OVER DE POST.

1o en 2° Het hof van beroep dat uit de ge-

gevens van de zaak impliciet maar zeker afleidt dat de ouders aan hun zoon
een uitkering tot levensonderhoud hebben betaald, onderzoekt of die toepassingsvoorwaarde van art. 71 WI.B.
(1964) vervuld is. [Art. 71, § 1, 3°, en § 2,
eerste lid, W.I.B. (1964); art. 104, eerste lid, 1 o, W.I.B. (1992).]
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3° Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) bepaalt dat de memorie van antwoord van
de verweerder in cassatie moet worden afgegeven 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
(1). [Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992).]
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. C... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0003.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 71, § 1, 3, en § 2, 278 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B. 64) alsook 149 van de op 17
februari 1994 gecoi:irdineerde Grondwet
(B.S van 17 februari 1994, 2e uitgave),
doordat het hofvan beroep, dat kennisgenomen heeft van een geschil betreffende
de aftrek van een rente tot levensonderhoud die gedurende het jaar 1981 door de
verweerders werd betaald aan hun zoon,
een student in de geneeskunde die toen een
flat in Elsene betrok, "(uit het geheel van
de aangevoerde gegevens) vooral onthoudt
dat de zoon (. .. ), hoewel hij nog studeerde,
de woning van zijn ouders heeft verlaten,
maar al een leeftijd had waarop kinderen
vaak zelfstandig gaan wonen, en dat het
vertrek bovendien definitief was aangezien niet wordt betwist dat de zoon (. .. ) niet
naar het ouderlijk huis is teruggekeerd, en
dat te zijnen name een aanslag was vastgesteld voor de latere aanslagjaren" en dat
het hofbeslist dat "uit wat voorafgaat volgt
dat de voorziening gegrond is",
terwijl artikel 71, § 1, 3, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1964
weliswaar bepaalt dat "de tachtig honderdsten van de renten of kapitalen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald of
(1) Cass., 13 okt. 1997, A.R. nr. F.96.0089.F, supra, nr. 398.
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toegekend aan personen die geen deel uitmaken van zijn gezin, wanneer die renten of kapitalen hen werden betaald of toegekend ter uitvoering van een verplichting
op grond van de artikelen 203 (... ) van het
Burgerlijk Wetboek (... )",van de gezamenlijke netto-inkomsten (... ) kunnen worden
afgetrokken, maar dat § 2 van dat artikel
bepaalt dat die "lasten in mindering worden gebracht van de inkomsten van het belastbaar tijdperk waarin zij werkelijk zijn
betaald"; de Staat in een aanvullende conclusie beklemtoonde dat "geen enkel stuk
uit het dossier aantoont dat die bedragen
werkelijk en geregeld zijn betaald (en) dat
(... ) moet worden opgemerkt dat die kwestie niet is onderzocht in de beslissing, en
dat het hof, door ze te onderzoeken, de perken van het geschil waarvan het heeft
kennisgenomen niet te buiten gaat"; het arrest dienaangaande niets bepaalt en dus
niet op de conclusie antwoordt, wat een
schending van artikel149 van de Grandwet oplevert; het hof van beroep bovendien, aangezien de belastingwetten van
openbare orde zijn, om de verschuldigde belasting te bepalen, zelf in rechte en in feite
en binnen de perken van het geschil waarvan het heeft kennisgenomen, moet oordelen of alle, in artikel 71, § 1, 3, en § 2 bedoelde voorwaarden in casu vervuld zijn, en
dus tevens moet nagaan of voornoemde
renten werkelijk en geregeld zijn betaald;
het hof zich derhalve niet kon beperken tot
de enige vraag die voor de gewestelijk directeur is opgeworpen, namelijk of het bewe zen was dat de zoon al dan niet geen
deel meer uitmaakte van het gezin van de
renteplichtigen (schending van de artikelen 71, § 1, 3, en § 2, en 278 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1964) :
het hofvan beroep bijgevolg, nu het niet
antwoordt op de aanvullende conclusie van
de Staat waarin het werd aangezocht nate
gaan of de voorwaarden m.b.t. de regelmaat en de betaling van de rente vervuld
waren voor het litigieuze aanslagjaar, en nu
het ze niet onderzoekt, het karakter van de
openbare orde van de belastingwetten
miskent en de in het middel aangegeven
wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat eiser in zijn hoofdconclusie had uiteengezet "dat het niet
wordt hetwist dat het (echtpaar C... ) met
regelmaat de litigieuze hedragen heeft
hetaald aan hun zoon Philippe", en
vervolgens hetoogde "dat geen enkel stuk
uit het dossier aantoont dat die hedragen werkelijk en geregeld zijn hetaald; dat
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ondanks de hewering dienaangaande in de
hoofdconclusie van (eiser), moet worden
opgemerkt dat die kwestie niet is onderzocht in de heslissing en, anderzijds, dat
het hof (van heroep), door ze te onderzoeken de perken van het geschil waarvan
het heeft kennisgenomen niet te huiten
gaat";
Overwegende dat het arrest vaststelt,
enerzijds, dat het geschil hetrekking heeft
op de aftrek "van een rente tot levensonderhoud van 240.000 frank die gedeeltelijk, hestaat uit maandelijkse stortingen
van 10.000 frank, en gedeeltelijk, uit het
gratis ter heschikking stellen van de flat
(... ) waarvan de huur geschat wordt op
10.000 frank per maand", en dat het
helastinghestuur ontkent dat de zoon van
het echtpaar C... niet !anger deel uitmaakt van hun gezin;
Dat het, anderzijds, zonder op dat punt
te worden hekritiseerd, erop wijst "dat niet
wordt hetwist dat de zoon van (het echtpaar c ... ), voor het litigieuze aanslagjaar zelf een helastingaangifte heeft ingevuld waarop hij de door zijn ouders
hetaalde rente tot levensonderhoud als helasthare inkomsten heeft vermeld en dat
hij op die inkomsten is helast";
Overwegende dat uit wat voorafgaat
volgt dat het hofvan heroep uit de omstandigheden van de zaak, impliciet doch
onmiskenhaar heeft afgeleid dat de heweerde hetalingen waren verricht; dat het
aldus heeft onderzocht of die toepassingsvoorwaarde van artikel 71 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964)
vervuld was en zijn heslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de memorie van antwoord die per post
aan de griffie van het Hof is toegezon.den in strijd met artikel 389 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992,
verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 november 1997- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waar-
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nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.

Nr. 497

gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 44, inzonderheid eerste lid en 50
2", van het Wetboek van de lnkom~tenbe:
lastingen (koninklijk besluit van 26 februari 1964),

Nr. 497
1e KAMER - 21 november 1997

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN - BEDRIJFSLASTEN - AFTREKBARE
AARD- VOORWAARDEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN - BEDRIJFSLASTEN - AFTREKBARE
AARD- VOORWAARDEN- FISCAAL ADVISEUR
- KOSTEN - HONORARIUM - AANSLAGPROCEDURE- AANGIFTE.

1o Uitgaven kunnen worden aangemerkt als

van de belastbare bedrijfsinkomsten aftrekbare bedrijfslasten als ze inherent zijn
aan de uitoefening van het beroep (1).
[Artt. 44, eerste lid, en 50, 2°, W.I.B.
(1964); artt. 42, eerste lid, en 53, 1 o,
W.I.B. (1992).]
2° De kosten en het honorarium van een fisCCfal adviseur, op wie een belastingplichtLge een beroep doet voor de aangifte van
zijn bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur, dw voldoen aan de wettelijke
voorwaarden om als bedrijfslasten te
worden afgetrokken, behoren tot dat soort
uitgaven (2). [Artt. 44, eerste lid en 50
2°, W.I.B. (1964); artt. 49, eerst~ lid e:r{
53, 1 o, W.I.B. (1992).]
'
(DECAMPS
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0016.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arrest, op 8 november 1996

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas. 1997 I nr.
497.
'
, ,
(2) Zie noot 1.

doordat het arrest beslist dat het door de
eisers aan hun fiscaal adviseur betaalde honorarium, geen aftrekbare bedrijfsuitgave
is op grond dat, "een uitgave, om een aftrekbare bedrijfsuitgave te zijn, niet 'noodzakelijk' hoeft te zijn voor de beroepswerkzaamheid, maar er, integendeel, een
noodzakelijk verband moet zijn met de uitoefenll_lg van die werkzaamheid (... ); dit verband, m casu, ontbreekt aangezien de diensten van de fiscaal adviseur geen verband
houden met het verkrijgen ofhet behouden van bedrijfsinkomsten, maar wel met
de op elke burger rustende wettelijke verplichting om zijn inkomsten aan te geven
en de belasting op al die inkomsten te betalen; de omstandigheid dat het bedrag van
de belasting wordt vastgesteld o.a. aan de
hand van belastbare bedrijfsinkomsten die
dankzij de medewerking van de fiscaal adviseur correct worden geschat, niet belet
dat de medewerking geen enkele weerslag heeft op het bedrag van de verdiende
bedrijfsinkomsten, maar enkel op de vaststelling van het belastbaar gedeelte van alle
inkomsten; de gemaakte kosten derhalve
niet noodzakelijk in verband staan met de
beroepswerkzaamheid, maar enkel met de
correcte uitvoeri?-g van de verplichting om
de totale belastmg op alle, bedrijfs-, roerende, onroerende, enz ... inkomsten te betalen; die overweging alleen al voldoende is
om te beslissen dat de litigieuze uitgave
niet aftrekbaar is",
terwijl de uitgaven die moeten worden
OJ? te voldoen aan een wettelijke
verphchtmg ten gevolge van de uitoefening van een beroep, en inzonderheid, in
casu, de verplichting om aangifte te doen
van. de uit dat beroep verkregen inkomsten, in noodzakelijk verband staan met de
~itoefe.J?-ing van dat beroep en, derhalve,
m stnJd met wat het arrest beslist
bedrijfsuitgaven zijn die krachtens ar:
tikel44 aftrekbaar zijn van de bedrijfsinkomsten en geen persoonlijke uitgaven die
krachtens artikel 50, 2", niet aftrekbaar
zijn; het arrest, bijgevolg, met die redenen de beslissing dat het aan de fiscaal adviseur betaalde honorarium - althans voor
het geheel - niet aftrekbaar is, niet naar
recht verantwoordt :
geda~n
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Overwegende dat uit de artikelen 44
en 50, 2", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) volgt dat
uitgaven als bedrijfsuitgaven kunnen worden aangemerkt als ze inherent zijn aan de uitoefening van het
beroep;

Nr. 498

Overwegende dat het arrest, nu het
de aftrekbare aard van de kosten en
het honorarium van een fiscaal adviseur verwerpt op grond dat deze niet
noodzakelijk in verband staan met de
beroepswerkzaamheid maar enkel met
de correcte uitvoering van de verplichting om de totale belasting op alle inkomsten te betalen, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;

2o RECHT VAN VERDEDIGING

1e KAMER- 21 november 1997

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1BELASTINGZAKEN- DRAAGWIJDTE.

BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTIN·
GEN- REDEN AANGEVOERD DOOR HET HOF
VAN BEROEP SCHENDING VOOR·
WAARDE.

3° BEWIJS -

BELASTINGZAKEN- BEKENTENIS - INKOMSTENBELASTINGEN - GERECHTEUJKE BEKENTENIS -ANDERE ZAAKVERKLARING.

4 o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGE-

Dat het middel gegrond is;

MEEN- DUBBELE BELASTINGHEFFING- VERBOD -ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de beroepen niet gegrond 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 uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.

- BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN- DUBBELE BELASTINGHEFFINGVERBOD.

1o Art. 6.1 E. V.R.M. is niet van toepas-

sing op de geschillen over rechten en verplichtingen in belastingzaken, tenzij de
rechtspleging in belastingzaken leidt of
kan leiden tot een naar aanleiding van
een strafvordering uitgesproken straf in
de zin van die bepaling (1). (Art. 6.1
E.V.R.M.)
2° Het hof van beroep miskent het recht van

21 november 1997 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) van de h. Leclerq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Bruyn; J.P. Nemery de Bellevaux en Baltus,
Brussel.
(3) Het O.M. besloot tot verwerping. Het ging
akkoord met de twee regels die, de ene op uitdrukkelijke wijze en de andere op impliciete wjjze,
door het Hof werden vermeld en die weergegeven zijn in de samenvattingen voor het onderhavige arrest. Het O.M. was evenwel van oordeel enerzijds, dat de criteria finaliteit en
oorzakelijkheid niet mochten worden verward en,
anderzijds, dat in casu, gelet op dat onderscheid,
de niet bekritiseerde vaststellingen van het bestreden arrest de beslissing van het hof van beroep naar recht verantwoorden. (Zie concl. O.M.
v66r het arrest in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 497.)

verdediging niet, wanneer het zijn beslissing grondt op een reden die uit regelmatig aan zijn beoordeling onderworpen feiten is afgeleid (2). (Algemeen
beginsel van het recht van verdediging.)
3° De verklaring, afgelegd in een andere

zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet doen is geen gerechtelijke bekentenis (3), te dezen het hofvan beroep
(1) Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. F.l125.F (A. C.,
1991-92, nr. 269); raadpl. Cass., 31 maart 1995,
A.R. nr. F.93.0055.N (ibid., 1995, nr. 179); concl.
O.M., Cass., 29 sept. 1997, A.R. nr. F.96.0082.F
(Bull. en Pas., 1997, I, nr. 371).
(2) Raadpl. Cass., 29 okt. 1992, A.R. nr. 9449
(A.C., 1991-92, nr. 706).

(3) Cass., 16 juni 1995, A.R. nr. C.93.0366 (A. C.,
1995, nr. 306).
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dat uitspraak moet doen inzake inkomstenbelastingen. (Artt. 1354, 1356 B.W.)
4° en 5° Het verbod om tweemaal dezelfde
belasting op hetzelfde inkomen van dezelfde belastingplichtige te heffen is geen
algemeen rechtsbeginsel (4).
(QUINET E.A.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F.97.0048.F)

21 november 1997 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

1o Het middel dat wordt aangevoerd tot

staving van een voorziening tegen een beslissing op verwijzing na cassatie, wordt
getoetst door de verenigde kamers van het
Hof, wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest werd aangenomen
(1). (Art. 1119 Ger.W.) (Impliciet.)
2° en 3° Het arrest dat steunt op een middel van hoger beroep dat niet in het verzoekschrift van hoger beroep is geformuleerd, schendt art. 11, § 1, tweede lid, wet
houdende bijzondere ontslagregeling voor
de beschermde werknemers (2). (Art. 11,
§ 1, tweede lid, wet 19 maart 1991.)
(TONDELEIR T. ALCATEL BELL N.V. T.A.V. B.B.T.K.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0027.F)

Nr. 499
3e KAMER- 24 november 1997

1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)- ONDERNEMINGSRAAD EN
VEILIGHEIDSCOMITE- BESCHERMDE WERKNEMERS- BIJZONDERE ONTSLAGREGELINGDRINGENDE RED EN - EINDVONNIS - VERZOEKSCHRIFT- MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID- FORMULERING- TIJDSTIP.

3o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS- BIJZONDERE ONTSLAGREGELINGDRINGENDE REDEN- EINDVONNIS- HOGER
BEROEP - VERZOEKSCHRIFT - MIDDEL ONTVANKELIJKHEID- FORMULERING- TIJDSTIP.

(4) Raadpl. Cass., 30 nov. 1950 (A. C., 1951, 149)
en de noot W.G.; M. DASSESSE, P. MINNE en R. FoRESTINI, Droit fiscal. Principes gemiraux et impots sur les revenus, 4e uitg., Brussel, 1996, p. 82;
vgl. Cass., 11 okt. 1996,A.R. nr. F.93.0132.N (A.C.,
1996, nr. 376).

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, die op 16 november 1995
en 14 december 1995 door het Arbeidshof te Brussel op verwijzing zijn gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
19 juni 1995 (3);
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 11, § 1, 14, 15, 16 en 17 van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigen, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 1042 en 1068
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in het arrest van
16 november 1995 beslist dat het principaal hoger beroep ontvankelijk en gegrond
is, het bestreden vonnis vernietigt en alvorens recht te doen verweerster toestaat
het bewijs van een dringende reden te leveren, en in het arrest van 14 december
(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1997, I, nr.
499.
(2) Zie noot 1.
(3) A.R. nr. S.94.0104.F (A.C., 1995, nr. 309).
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1995, verweerster toestaat eiseres wegens een dringende reden te ontslaan, overeenkomstig de wet van 19 maart 1991, om
de volgende redenen : "(. .. ) dat artikelll,
§ 1, tweede lid, van de wet van 19 maart
1991 bepaalt dat het verzoekschrift de opgave van de middelen vermeldt en datenkel die middelen van het verzoekschrift ontvankelijk zijn (afwijking van artikel1057
van het Gerechtelijk Wetboek); dat het dictum van het verzoekschrift van hager beroep als middel aanvoert 'dat aan de werkgever geen beeindiging van de overeenkomst ten laste kan worden gelegd', welk
argument gegrond is op het gemeen arbeidsrecht" (arrest van 16 november 1995,
p. 5, punt 1); en dat "(eiseres) in hoofdorde aanvoert dat het hager beroep niet
ontvankelijk is, althans dat de rechtspleging van hager beroep zonder belang is; dat
(verweerster), volgens haar, als zij wilde dat
het vonnis a quo zou worden gewijzigd, dat
vonnis diende aan te vechten op grand van
twee middelen die afgeleid zijn uit de twee
rechtsonderstellingen die door de eerste
rechter in aanmerking zijn genomen : de
eenzijdige vrijstelling van prestatie die gelijkstaat met een beeindiging van de overeenkomst (inbreuk op het gemeen recht) en
met een onwettige schorsing (inbreuk op de
wet van 19 maart 1991); dat (eiseres) verder zegt dat aangezien het verzoekschrift
van hager beroep slechts een middel bevat, daaruit zou volgen dat het vonnis a quo
een eindvonnis is; (. .. ) dat het dictum van
het betwiste vonnis besluit tot 'beeindiging van de overeenkomst ten laste van de
werkgever op 21 juni 1993, dus v66r de
rechtspleging werd ingeleid; dat de hoofdvordering derhalve doelloos wordt'; dat de
eerste rechter eveneens uitspraak doet over
de tegenvordering; (. .. ) dat het verzoekschrift van hager beroep aan dat dubbele
dictum herinnert en vervolgens zegt dat
'het vonnis op die twee punten moet worden gewijzigd'; dat (eiseres) in haar dictum de wijziging vraagt van het vonnis van
5 januari 1994 'nu het vaststelt en voor
recht zegt dat er geen beeindiging van de
overeenkomst ten laste van (de werkgever) is geweest'; dat de devolutieve kracht
van het hager beroep die door (eiseres) niet
wordt betwist aangezien de eerste rechter daarover geen uitspraak heeft gedaan,
tot gevolg heeft dat (verweerster) de toestemming moet krijgen om (eiseres) wegens een dringende reden te ontslaan (wet
van 19 maart 1991); ( ... ) dat dit verzoekschrift waarvan de middelen kritiek oefenen op het dictum van het vonnis, ontvankelijk is" (arrest van 16 november 1995, p.
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6, punt 2); en dat "de wet van 19 maart
1991 nergens verwijst naar de vrijstelling van werkprestaties, die eenzijdig door
de werkgever wordt opgelegd v66r een
eventuele door de rechtbank toegestane
schorsing van de overeenkomst; dat die vrijstelling niet uitdrukkelijk is verboden (zie
artikel 5, § 4, van de wet van 19 maart
1991 betreffende de eventuele schorsing
door de voorzitter van de rechtbank); dat zij
zelfs logisch voortvloeit uit de vordering tot
erkenning van een dringende reden tot
beeindiging, aangezien die reden impliceert dat het dadelijk en definitief onmogelijk wordt om de contractuele betrekkingen voort te zetten; (. .. ) dat in het geval dat
aan het arbeidshof in de voormelde omstandigheden is voorgelegd, geen sprake
was van schorsing van de overeenkomst
v66r 5 juli 1993, noch van beeindiging ten
laste van de werkgever" (arrest van 16 november 1995, p. 7-8, punt 3),
terwijl ingevolge artikel 11, § 1, eerste lid,
van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigen, tegen het eindvonnis
van de arbeidsrechtbank inzake het al dan
niet bestaan van een dringende reden
waardoor de beschermde werknemer kan
worden ontslagen, met een verzoekschrift
hager beroep kan worden aangetekend; valgens het tweede lid van dezelfde bepaling, in afwijking van artikel1057 van het
Gerechtelijk Wetboek, het verzoekschrift de
opgave van de middelen in hager beroep
vermeldt en enkel de middelen in het verzoekschrift ontvankelijk zijn; uit dat artikel volgt dat inzonderheid de aanwijzing
van hetgeen volgens appellant in het bestreden eindvonnis strijdig is met de wet,
in de zin van die bepaling een middel in hager beroep uitmaakt; te dezen verweersters
verzoekschrift van hager beroep ertoe
strekte "het vonnis van 5 januari 1994 te
wijzigen nu dat vaststelt en voor recht zegt
dat er geen beeindiging van de overeenkomst ten laste van (verweerster) is geweest" en "verweerster toe te staan (eiseres) wegens een dringende reden te
ontslaan overeenkomstig de wet van 19
maart 1991" (verzoekschrift p. 3, dictum);
verweerster tot staving van haar vordering het middel aanvoerde dat, in tegenstelling tot hetgeen de eerste rechter had
beslist, "(verweerster) op 21 juni 1993 de
arbeidsovereenkomst helemaal niet heeft
willen beeindigen" (verzoekschrift p. 2);
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verweerster in dat verband aanvoerde dat
het geen beeindiging van de overeenkomst
betrof en dat integendeel verweersters wil
om de overeenkomst niet te beeindigen
alvorens de dringende reden was erkend,
duidelijk werd uitgedrukt; verweerster tot
staving van haar vordering, in haar verzoekschrift van boger beroep, geen middel tegen de beslissing van de eerste rechter aanvoerde met betrekking tot de
volstrekte nietigheid van elke handeling die
de bepalingen van de wet van 19 maart
1991 schendt, zoals bijvoorbeeld de schorsing op 21 juni 1993 van de arbeidsover~·
eenkomst, of van een wezenlijke verbintenis van die arbeidsovereenkomst; verweerster het vonnis a quo wilde doen
wijzigen op de twee punten van zijn dictum, inzonderheid in zoverre het de hoofdvordering doelloos verklaarde en uitspraak
deed over de tegenvordering, maar daartoe alleen voormeld middel aanvoerde· bet
verzoekschrift van hoger beroep, in tegenstelling tot hetgeen bet arbeidshofbeslist,
"in zijn middelen" geen kritiek oefende op
bet dictum van bet vonnis; bet arbeidshof, door te beslissen dat bet verzoekschrift
van hoger beroep verschillende middelen
bevatte, inzonderheid het middel betreffende de gevolgen van een eventuele schorsing van de arbeidsovereenkomst of van een
wezenlijk bestanddeel van die overeenkomst, de bewijskracht van het verzoekschr~ft van hoger beroep schendt; in tegenstellmg tot hetgeen bet arbeidshofbeslist
"de devolutieve kracht van het boger beroep (. .. )' geen reden was om de werkgever toestemming te verlenen om eiseres wegens een dringende reden te ontslaan· de
devolutieve kracht van bet hoger ber~ep
vastgelegd in artikel1068 van het Gerech~
telijk Wetboek, het in aanmerking nemen
niet kon verantwoorden van een middel dat
niet regelmatig en overeenkomstig bet voorschrift van artikelll, § 1, van de genoemde
wet van 19 maart 1991 in het verzoekschrift van hoger beroep zou zijn aangevoerd; het hoger beroep, bij ontstentenis
van een middel dat regelmatig is opgeworpen tegen de beslissing van de eerste rechter betre:ffende de volstrekte nietigheid van
de schorsing van de arbeidsovereenkomst
omdat zij strijdig is met de bepalingen van
openbare orde van de wet van 19 maart
1991, bijgevolg niet ontvankelijk kon worden verklaard bij gebrek aan belang, nu bet
vonnis a quo door dat niet regelmatig bekritiseerd motief naar recht verantwoord
blijft; zodat het arbeidshof niet naar recht
kon beslissen dat verweerster bij bet middel inzake het gemene recht van de ar-
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beidsovereenkomst dat in bet verzoekschrift van hoger _beroep wordt uiteengezet,
ook een ander m1ddel had gevoegd betreffende de bijzondere bepalingen van de wet
van 19 maart 1991 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek), dat beide voormelde middelen in aanmerking konden worden
genomen (schending van artikelll, § 1, van
de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigen) en dat de werkgever, wegens
de devolutieve kracht van het boger beroep, de toestemming diende te krijgen om
eiseres te ontslaan (schending van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en
bijgevolg het hoger beroep niet wettelijk
ontvankelijk kon verklaren noch het vonnis a quo wijzigen in zoverre bet voor recht
zegde dat de overeenkomst ten laste van
verweerster was beeindigd, de hoofdvordering derhalve doelloos was en eiseres recht had op de wettelijke vergoedingen (schending van de artikelen 16 en 17
van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigen) :

Overwegende dat ingevolge artikel
11, § 1, tweede lid, van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigen, het verzoekschrift van hoger beroep tegen het
eindvonnis van de arbeidsrechtbank de
opgave van de middelen in hoger beroep vermeldt en dat enkel de middelen in dat verzoekschrift ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het arrest van 16
november 1995 beslist dat er v66r 5
juli 1993, datum van de beschikking
van de voorzitter van de arbeidsrechtbank op grond van artikel 5, § 3,
van de voornoemde wet van 19
maart 1991, geen schorsing van de
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arbeidsovereenkomst tussen de
partijen, noch beeindiging van die
overeenkomst ten laste van verweerster is geweest, op grond "dat de
wet van 19 maart 1991 nergens verwijst naar de vrijstelling van werkprestaties, die eenzijdig door de werkgever wordt opgelegd v66r een
eventuele door de rechtbank toegestane schorsing van de overeenkomst;
dat die vrijstelling niet uitdrukkelijk
is verboden (zie artikel 5, § 4, van de
wet van 19 maart 1991 betreffende de
eventuele schorsing door de voorzitter van de rechtbank); dat zij zelfs logisch voortvloeit uit de vordering tot
erkenning van een dringende reden tot
beeindiging, aangezien die reden impliceert dat het dadelijk en definitief
onmogelijk wordt om de contractuele
betrekkingen voort te zetten";
Overwegende dat uit het verzoekschrift van hoger beroep niet blijkt dat
dit middel daarin door verweerster
werd uiteengezet; dat het arrest van
16 november 1995 derhalve, door
daarop te steunen, artikel 11, § 1,
tweede lid, van de wet van 19 maart
1991 schendt en zijn door het middel
bestreden beslissingen niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel in die mate gegrond
is;
Overwegende dat de vernietiging
van het dictum, waarbij het principaa1 hoger beroep ontvankelijk wordt
verklaard en van de andere bestreden dicta van het arrest van 16 november 1995, leidt tot vernietiging van
het dictum dat uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het incidenteel
hoger beroep en tot vernietiging van
het arrest van 14 december 1995 dat
uit het vernietigd arrest volgt;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde arresten;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verklaart het arrest bindend voor
het "Syndicat des Employes, Techni-
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ciens et Cadres"; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
24 november 1997 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Nelissen Grade.
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KAMER -

25 november 1997

1° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACClJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERTAAK VAN DE RECHTER - KWALlFlCATlE.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- TAAK
VAN DE RECHTER- KWALlFlCATlE.

3° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACClJNZEN lNBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERFElT- GRENZEN.

4 o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERlNG- HOGER BEROEP -BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- FElT- GRENZEN.

5o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACClJNZEN lNBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BEKLAAGDE - VRlJWlLLIGE VERSCHlJNlNGTOELAATBAARHEID.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- MOTIVERING- SAlSINE - ONDERSCHEIDEN FElT- ZELFDE FElT
- VRlJSPRAAK- VEROORDELING- ONDUIDELlJKHEID - TEGENSTRIJDIGHEID- REGELMATIGHEID.

7° CASSATIE -

VERNIETlGING. OMVANG STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - AMBTSHALVE
VERNlETlGING- UITBRElDING- BURGERLlJKE RECHTSVORDERlNG- VOORWAARDEN.
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CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE- BEKLAAGDE EN VERDACHTE - AMBTSHALVE
VERNIETIGING
UITBREIDING
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE VOORWAARDEN.

regelmatig met redenen omkleed. (Art.
14g Gw. 1gg4,)
7° De ambtshalve vernietiging, op de voor-

ziening 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 er het gevolg van is en waartegen zijn voorziening ook gericht is (3).

go CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE- BESLISSING TEGEN DE
BEKLAAGDE
VERNIETIGING
BURGERRECHTELIJKAANSPRAKELIJKE- UITBREIDING- VOORWAARDEN.

10° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE- UITBREIDING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE BEKLAAGDE - VOORWAARDEN - NAUW VERBAND.

11° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERRECHTELIJKAANSPRAKELIJKE
- UITBREIDING- VORDERING ALS BURGERLIJKE PARTIJ- VOORWAARDEN- NAUW VERBAND.

1o en 2° Ook in tweede aanleg heeft de rech-

ter het recht en de plicht het feit van de
vervolging volledig en juist te kwalificeren, mits het feit hetzelfde blijft en de beklaagde de gelegenheid krijgt zich over de
nieuwe kwalificatie te verdedigen (1).
3° en 4° In hager beroep mag aan de be-

klaagde geen ander feit dan dat van de
vervolging ten laste worden gelegd (2).
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De ambtshalve vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee van de beslissing op de door het
openbaar ministerie tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke ingestelde vordering die er het gevolg van is en waartegen de voorziening van deze laatste is
gericht.

go De vernietiging van de beslissing op de
door de burgerlijke partij tegen de beklaagde ingestelde vordering brengt de
vernietiging mee van de beslissing op de
door de burgerlijke partij tegen de
burgerrechtelijk aansprakelijke ingestelde vordering, waartegen de voorziening van deze laatste ook is gericht.
10° De vernietiging, op de voorziening van

de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt de vernietiging mee van de
eindbeslissing op de door hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, waartegen hij
zich ook regelmatig voorzien heeft, als de
rechter een nauw verband tussen deze beslissingen heeft gelegd (4).

5° De vrijwillige verschijning als wijze van

aanhangigmaking bij de appelrechters is
niet toelaatbaar.
6° Wanneer uit de beslissing van de appel-

rechters niet kan worden afgeleid of ze een
van de vervolging onderscheiden feit
weerhouden, in welk geval ze de beklaagde veroordelen wegens een bij hen
niet aanhangig feit, dan wel of dit feit
hetzelfde is, in welk geval ze de beklaagde
voor hetzelfde feit tegelijkertijd vrijspreken en veroordelen, is hun beslissing niet

11 o De vernietiging, op de voorziening van

de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de beslissing op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering
brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de door haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen zij
zich regelmatig voorzien heeft, als de rechter een nauw verband tussen deze beslissingen heeft gelegd (5).
(3) Zie Cass., 31 mei 1995, A.R. nr. P.94.0868.F
(A.C., 1995, nr. 269).

(1) en (2) Zie Cass., 17 nov. 1992, A.R. nr. 5722
(AC., 1991-92, nr. 734).

(4) en (5) Zie Cass., 20 juni 1995, A.R. nr.
P.95.0105.N (A. C., 1995, nr. 316).
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(PASCOLO T. HERMANS E.A.)
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zitting bijkomend in betichting werd
gesteld wel bewezen (verklaren)" en
ARREST
haar hiervoor veroordelen;
Overwegende dat ook in tweede
(A.R. nr. P.95.1350.N)
aanleg de rechter het recht en de
HET HOF; - Gelet op het bestre- plicht heeft het feit van de vervolden vonnis, op 2 november 1995 in ging volledig en juist te kwalificeren,
hoger beroep gewezen door de Correc- mits het feit hetzelfde blijft en de beklaagde de gelegenheid krijgt zich over
tionele Rechtbank te Tongeren;
de nieuwe kwalificatie te verdedigen;
I. Op de voorziening van Marly PasOverwegende evenwel dat in hocolo:
ger beroep aan een beklaagde geen anA In zoverre de voorziening gericht der feit mag worden ten laste gelegd;
is tegen de beslissing op de tegen ei- dat vrijwillige verschijning als wijze
van aanhangigmaking bij de appelseres ingestelde strafvordering :
rechter niet toelaatbaar is;
Over het ambtshalve aangevoerde midDat ofwel de "feiten sub II" een van
del :
de "feiten sub I" te onderscheiden feit
schending van artikel149 van de Grand- betreffen, in welk geval eiseres wordt
wet:
veroordeeld wegens een feit dat niet bij
de appelrechters aanhangig was, ofOverwegende dat eiseres voor de wei de "feiten sub II" en de "feiten sub
politierechtbank werd vervolgd en ver- I" hetzelfde feit betreffen en eiseres zooordeeld wegens "bestuurder op de doende voor hetzelfde feit tegelijkeropenbare weg van een bromfiets, bij tijd vrijgesproken en veroordeeld
het volgen der rijbaan niet zo dicht wordt, wat tegenstrijdig is;
mogelijk bij de rechterrand van die rijDat de beslissing niet regelmatig
baan gebleven te zijn (art. 9.3.1 K.B.
met redenen is omkleed;
1.12.1975)";
B. In zoverre de voorziening gencht
Overwegende dat de appelrechters
eiseres bijkomend in betichting stel- is tegen de beslissingen op de tegen
den "om op dezelfde plaats en tijd als Marc Hermans ingestelde strafvordede bestuurder op de openbare weg van ring en op de door het openbaar mieen bromfiets, II. De bestuurder moet nisterie tegen Bouwbedrijf Monnisevenwel voorrang verlenen aan ie- sen N.V. ingestelde vordering:
dere bestuurder die rijdt op de openOverwegende dat eiseres geen hoebare weg of de rijbaan die hij oprijdt danigheid heeft hiertegen cassatiea) wanneer hij uit een openbare weg of beroep in te stellen;
een rijbaan met verkeersbord B1 (omC. In zoverre de voorziening gericht
gekeerde driehoek) of met een ver- is tegen de beslissing op de door verkeersbord B5 (stop) komt. art. 12.3.1.a weerster tegen eiseres ingestelde burK.B. 1.12.1975", met vaststelling dat gerlijke rechtsvordering :
eiseres "op deze betichting vrijwillig
Overwegende dat de hierna uit te
verschenen is en zich hierop verdespreken
vernietiging van de beslisdigd heeft";
sing op de tegen eiseres ingestelde
Dat zij, nate hebben vastgesteld strafvordering de vernietiging mee"dat de eerste rechter ten onrechte de brengt van de beslissing op de tegen
feiten zoals weerhouden in de inlei- eiseres ingestelde burgerlijke rechtsdende dagvaarding lastens (eiseres) vordering die er het gevolg van is;
bewezen verklaarde", "de feiten zoals omschreven sub I lastens (eiseD. In zoverre de voorziening gericht
res) niet bewezen (verklaren) en haar is tegen de beslissingen op de door eidienvolgens hiervoor (vrijspreken); de seres tegen de verweerders ingestelde
feiten sub II waarvoor (eiseres) ter burgerlijke rechtsvorderingen :
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Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de
tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering de vernietiging meebrengt van
de door eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen wegens het door de
rechters gelegde nauwe verband tussen
deze beslissingen;
II. Op de voorzieningen van Giovanni Pascola en Rita Van Heeke :
A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de tegen
Marc Hermans ingestelde strafvordering en op de door het openbaar ministerie tegen Bouwbedrijf Monnissen N .V.
ingestelde vordering :
·
Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen die niet in kosten van de
strafvordering zijn veroordeeld, geen
hoedanigheid hebben daartegen
cassatieberoep in te stellen;
B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers door het openbaar ministerie en door Bouwbedrijf Monnissen N.V ingestelde vorderingen:
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen Marly Pascola ingestelde strafvordering, de vernietiging
meebrengt van de beslissingen op de
door het openbaar ministerie en verweerster tegen de eisers ingestelde
vorderingen die er het gevolg van zijn;
C. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
door de eisers tegen de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
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Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissingen op de tegen de eisers ingestelde
vordering door Bouwbedrijf Monnissen N.V., de vernietiging meebrengt
van de beslissingen op de door de eisers tegen de verweerders ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen wegens het door de rechters gelegde
nauwe verband tussen deze beslissingen;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het voor de
eisers aangevoerde middel, vernietigt het bestreden vonnis behoudens in
zoverre het uitspraak doet over de tegen Marc Hermans ingestelde strafvordering en over de door het openbaar ministerie tegen Bouwbedrijf
Monnissen N.V ingestelde vordering;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerders in twee derde
van de kosten van de voorzieningen;
veroordeelt de eisers in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hasselt, zitting houdend in hoger beroep.

25 november 1997 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Gryse en N elissen Grade.
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 1997

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Arbeidsovereenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van
getroffene - Wegens misdrijf veroordeelde
beklaagde - Verdeling van aansprakelijkheid op burgerlijk gebied - Aan burgerlijke
partij verweten fout - Bewijslast.
1157

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte - Elementen - Arbeidsgeschiktheid
1119
- Vermindering- Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte- Arbeidsgeschiktheid- Vermindering - Begrip.
1176

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Samenloop van aansprakelijkheid- Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst- Contractuele verbintenis - Uitvoering- Plaatsvervanger van de contractant - Orgaan Aangestelde- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Voorwaarden.
1093

Accountant
Instituut der Accountants - Beroepstucht Commissie van beroep- Tuchtstraf- Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid Art. 3 E.V.R.M. - Toetsing door het Hof.
1022

Apotheker
Orde van, Apothekers - Provinciale raad Openbaarheid van beslissing- Beoordelings1031
vrijheid van de apotheker.

Apotheker
Orde van Apothekers - Provinciale raad Onpartijdigheid - Klacht van een lid van de
raad - Deelname van de klagende partij aan
het onderzoek van de zaak - Grenzen. 1031

Apotheker
Plichtenleer - Kortingen.

1031

Arbeidsovereenkomst
Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Begrip en
bestaansvereisten- Gezagsverhouding- Toe1063
zicht van het Hof.

Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Begrip en
bestaansvereisten- Handelsvertegenwoordiger - Wettelijk verrnoeden - Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid - Beroep op dat vermoeden- Rechtbanken- Beoordeling.1145

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen - Betaling loon - MisdrijfOvername onderneming - Overdracht ver1009
plichting tot schadevergoeding.

Arbeidsovereenkomst
Einde - Allerlei - Niet-concurrentiebeding
- Werkgever - Forfaitaire compensatoire
vergoeding- Belastbare bezoldiging- Bedrijfsvoorheffing.
1067

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Tucht - Straffen - Schrapping - Schorsing
- Raad van de Orde van Architecten- Raad
van beroep- Vereiste meerderheid.
1103

B
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijke bankbreuk- Verduistering van
activa- Overdracht van bepaalde activa zonder tegenwaarde.
1177

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijke bankbreuk - Bestanddelen Bedrieglijk opzet - Begrip.
1177

Bedrijfsrevisor
Tucht- Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren - Verslag aan de tuchtcommissie
- Aard.
1028

Bedrijfsrevisor
Tucht - Onderzoek - Verslag van de raad
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren aan de
tuchtcommissie- Griefbetreffende de onpartijdigheid van een lid van de raad - Gevol1028
gen.

Belasting over de toegevoegde waarde
Vordering - Faillissement
Stuiting - Schorsing.

Aangifte 1125

- 2Belastingen (Met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde)
Verkeersbelasting op motorrijtuigen - Ingeschreven voertuig - Openbare weg - Ingebruikstelling - Vermoeden
Onweerlegbaar vermoeden.
1188

Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Burgerlijke rechtsvordering- Verdeling van aansprakelijkbeid- Aan burgerlijke
partij verweten fout - Bewijslast.
1157

Bewijs

Beroepsgeheim
Advocaat - Briefwisseling tussen advocaat
en client - Overlegging voor het gerecht Schending van het beroepsgeheim - Grenzen.
1115

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde
- Proces-verbaal van de ambtenaren van het
bosbeheer of van de boswachters - Jachtmisdrijven.
1015

Bewijs

Be slag
Algemeen - Grondslag van het beslag Nieuwe wet - Wijziging - Werking in de
tijd.
1099

Bestendige deputatie
Gemeentebelastingen ringsverplichting.

Bewijs

Bezwaar -

Motive1184

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
- Vonnissen van de vrederechter- Partijen
- Curator over het faillissement - Koopman
- Geschil - Handelshuurovereenkomst Overdracht - Ontbinding - Schadevergoeding - Appelrechter - V aststelling.
1097

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Belgische rechter - Militair strafwetboek, artikel 57bis, § 1
- Abgabeordnung, paragraaf 370- Douane1041
aangelegenheid - Begrip.

Strafzaken- Vermoedens- WegverkeerMisdrijf- Nummerplaat- Persoonlijk karakter van de straf- Begrip.
1018

Bewijs
Belastingzaken - Bekentenis - lnkomstenbelastingen - Gerechtelijke bekentenis Andere zaak- Verklaring.
1193

Bossen
Proces-verbaal van de ambtenaren van het
bosbeheer of van de boswachters - Geen
voeging bij de dagvaarding - Jachtmisdrijven - Uitoefening van de strafvordering- Gevolg.
1015

Burgerlijke rechtsvordering
Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke
partij - Vereisten.
1070

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds- Vergoedingsverplichting
-Th~cl~fu~

11~

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds- Vergoedingsverplichting- Rechtvaardigingsgrond- Overmacht.
1128

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Beslissing - Uitlegging.
1039

Bewijs
Burgerlijke zaken- Vermoedens- Wettelijk vermoeden - Overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Handelsvertegenwoordiger
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid- Beroep
op dat vermoeden - Rechtbanken - Beoordeling.
1145

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds- Vergoedingsverplichting- Rechtvaardigingsgrond- Overmacht.
1128

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Tuchtzaken - Instituut der Accountants Beroepstucht - Commissie van beroep Tuchtstraf- Evenredigheid- Beoordelingsbevoegdheid - Art. 3 E.V:R.M. - Toetsing
door het Hof.
1022

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Bevoegdheid in het algemeen - Burgerlijke
zaken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof.
1063

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Regeling van rechtsgebied Beroep in cassatie door de burgerlijke partij
- Geen betekening van de voorziening Niet ontvankelijk verklaarde voorziening Ambtshalve tegeling van rechtsgebied- Voorwaarden.
I
1112

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. Algemene
vergadering- Verenigde kamers.
1194
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Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Strafzaak - Misdaad en wanbedrijf in de uitoefening van het ambt gepleegd- Lid van een hof
van beroep - Procureur-generaal bij het hof
van beroep - Aangifte aan de minister van
Justitie - Misdaad en wanbedrijf in de uitoefening van het ambt gepleegd - Lid van de
rechtbank van eerste aanleg - Magistraat
van het parket bij de rechtbank van eerste
aanleg - Officier van gerechtelijke politie Samenhang.
1077

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Ambtshalve vemietiging- Uitbreiding- Burgerlijke
rechtsvordering- Voorwaarden.
1197

partij - Voorziening tegen de beklaagdeGeen geding tussen hen noch veroordeling Ontvankelijkheid.
1119

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Stedenbouw - Veroordeling tot een straf- Verdaging van de uitspraak over de herstelvordering.
1174

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering
- Duur, begin en einde- Begin- Verstekvonnis - Gewone termijn van verzet- Hoger
beroep van de burgerlijke partij- VonnisVoorziening van de burgerlijke partij. 1013

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke
- Beklaagde en verdachte - Ambtshalve
vernietiging - Uitbreiding - Burgerrechte1197
lijk aansprakelijke - Voorwaarden.

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Beklaagde- Beslissing tegen de beklaagde - Vernietiging Burgerrechtelijk aansprakelijke
Uitbreiding- Voorwaarden.
·
1197

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Beklaagde - Uitbreiding - Burgerlijke rechtsvordering van
de beklaagde- Voorwaarden- Nauw verband.
1197

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerrechtelijk
aansprakelijke - Uitbreiding - Vordering
als burgerlijke partij - Voorwaarden- N auw
verband.
1197

Cassatie
Bindendverklaring- Cassatieberoep- Strafzaken- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig tussengekomen partij Voorziening tegen de beklaagde- Geen geding
tussen hen noch veroordeling - Betekening
van de voorziening aan de beklaagde- Gevolgen.
1119

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Ontvankelijkheid.
1184

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig tussengekomen

Cassatieberoep
Strafzaken- Vormen- Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen- Cassatieberoep bij
brief ingesteld.
1075

Cassatieberoep
Strafzaken- Vormen- Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Strafrechter Verzoek tot wraking- Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep - Arrest van het hof
van beroep.
1160

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening erJof neerlegging- Cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke
partij - Geen betekening - Gevolg.
1174

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit
hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep Maatregel van inwendige aard.
1160

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond
van niet-ontvankelijkheid - Middel- Onafscheidbaar met elkaar verbonden onderzoe1110
ken.

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag Middel dat berust op onderstelling - Geen
steun in bestreden beslissing- Geen steun in
stukken waarop Hof vermag acht te slaan.
1024

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Schending van de regels inzake de bewijsvoeringOntvankelijkheid.
1061

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Levensonderhoud- Toepasselijke wet- Internationaal verdrag - Middel dat de toepassing
ervan betwist.
1131

4 Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Verband met bestreden
beslissing - Middel gesteund op appelconclusie - Gevolg.
1063

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Nieuw middel - Orde van
Apothekers - Provinciale raad - Openbaarheid van beslissing - Beoordelingsvrijheid
van de apotheker - Middel dat de noodzaak
van de behandeling met gesloten deuren aanvoert.
1031

Dagvaarding
Strafzaken - Boswetboek - Proces-verbaal
van de ambtenaren van het bosbeheer of van
de boswachters - Geen voeging bij de dagvaarding- Jachtmisdrijven- Gevolg. 1015

Douane en accijnzen
Stra:!Vervolging in Belgie- Militair Strafwetboek, artikel 57bis, § 1 - Abgabeordnung,
paragraaf 370 - Douane-aangelegenheid 1041
Begrip.

Douane en accijnzen
1180

Douane en accijnzen
Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van
ontdoken rechten- Vrijspraak- Beslissing
1180
op de burgerlijke rechtsvordering.

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op
grond van bepaalde feiten - Aanvullende
vordering.
1141

Erfdienstbaarheid
Tenietgaan - Rechtsverwerking.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen)- Verbintenissen- SchuldvorderingAangifte- Gevolg- Ve:rjaring- Schorsing.
1125

G
Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen

D

Misdrijf- Moreel bestanddeel.

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord

1092

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Allerlei - W.A.M.verzekering- Ongeval in Belgie- Voertuig
- Voertuig gewoonlijk gestald op het grondgebied van een andere Lid-Staat - Gestolen
voertuig - Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars - Vergoedingsverplichting 1059
Voorwaarden.

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen)- Verbintenissen- SchuldvorderingAangifte- Ve:rjaring- Stuiting- Draagwijdte.
1125

Rechtspleging- Hefting door de gemeenteBezwaar - Bestendige deputatie - Motiveringsverplichting.
1184

Geneeskunde I
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtzaken - Cassatiemiddel - Schending
art. 6.1 E.V.R.M.- Algemene rechtsbeginselen - Schending van het recht van verdediging - Onpartijdigheid van de rechter Mgevaardigd lid van de nationale raad Deelname aan zitting en beraadslaging Middel - Geen steun in bestreden beslissing
- Geen steun in stukken waarop Hofvermag
acht te slaan - Gevolg.
1024

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Apothekers - Provinciale raad- Openbaarheid van beslissing
- Beoordelingsvrijheid van de apotheker.
1031

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Apothekers - Provinciale raad - Onpartijdigheid - Klacht
van een lid van de raad- Deelname van de
klagende partij aan het onderzoek van de
zaak- Grenzen.
1031

Geneeskunde
Beroepsorden - Apotheker - PlichtenleerKortingen.
1031

Geneeskunde
Allerlei - Geneeskundige verstrekkingen,
diensten en goederen- Vordering van zorgenverstrekkers- Ve:rjaring- Aanvang. 1095

Gerechtskosten
Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde
van Architecten- Tucht- Straf- Raad van
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beroep- Cassatie- Kosten van het cassatie1103
geding.

I
Inkomstenbelastingen

Grondwet
Grondwet 1994 (Art.100 tot einde) -Art. 149
- Motiveringsverplichting- DagvaardingVordering van het openbaar ministerie 1078
Toepassingsgebied.

H
Handelspraktijken
Onrechtmatige mededinging - A,potheker Plichtenleer - Kortingen.
1031

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen
- Vonnis uitvoerbaar bij voorraad- Vrijwillige uitvoering- Belang van het hager beroep.
1026

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Beschermde werknemers Bijzondere ontslagregeling- Dringende reden
- Eindvonnis- Verzoekschrift- MiddelOntvankelijkheid - Formulering- Tijdstip.
1194

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Devolutieve kracht - Burgerlijke rechtsvordering van een burgerlijke partij tegen de
beklaagde - Hoger beroep van het openbaar
ministerie en van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde
- Gevolgen.
1113

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Taak van de rechter - Kwalificatie.
1197

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. bevoegdheid van de rechter Feit - Grenzen.
1197

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hager beroep- Beklaagde
- Vrijwillige verschijning- Toelaatbaarheid.
'
1197

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Allerlei - Vonnis gewezen ter zake van
wraking- Vorm van het hager beroep. 1160

Algemeen - Dubbele belastingheffing- Verbod - Algemeen rechtsbeginsel.
1193

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bezoldigingen-Arbeidsovereenkomst- Einde
- Niet-concurrentiebeding- WerkgeverForfaitaire compensatoire vergoeding- Aard
- Gevolg.
1067

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten- Aftrekbare aard- Voorwaarden.
1192

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten- Aftrekbare aard- Voorwaarden - Fiscaal adviseur - Kosten - Honorarium - Aanslagprocedure - Aangifte. 1192

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting -Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten- Uitkeringen tot levensonderhoud - Mtrekbaar
karakter- Voorwaarden- Voorziening voor
het hof van beroep - Hof van beroep 1190
Onderzoek.

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting- Berekening van de aanslag- Vermindering wegens gezinslastenInkomen - Vrijstelling - Toeslag - Uit de
echt gescheiden vader- Uit de echt gescheiden moeder.
1037

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting.- Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten- Premies- Verzekeringen- Vennootschappen- Schade- Waarborg- Vertrek - Personeel - Leden - Begrip. 1106

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet- Bedrijfsvoorheffing- Arbeidsovereenkomst- Einde
- Niet-concurrentiebeding- WerkgeverForfaitaire compensatoire vergoeding- Belastbare bezoldiging - Gevolg.
1067

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Bewijskrachtige gegevens - Bijzondere termijn Aanvang.
1182

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
administratieve boeten. Straffen- Belastingverhoging - Onjuiste aangifte - Gevolg.
1181

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Ontheffing- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Begrip.
1104
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M

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen- Materiele vergissingen- Belastingschuldige- Balans -Post - Belastingambtenaar - Omschrijving - Voorbehoud Vergissing- Voorraad voor risico's en lasten.
1104

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep Bevoegdheden van het hofvan beroep. 1037

Inkomstenbelastingen
Voorzieningvoor het hofvan beroep- Personenbelasting- Van het totaal belastbaar nettoinkomen aftrekbare lasten - Uitkeringen tot
levensonderhoud - Mtrekbaar karakter Voorwaarden - Hof van beroep - Onderzoek.
1190

lnkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Memorie van antwoord - Brief over de post.
1190

Merken
Benelux-Overeenkomst. Benelux Merkenwet
- Onderscheidend vermogen - Begrip. 1101

Minder-validen
Tegemoetkomingen- Inkomens- en integratievergoedingen- Ministeriele beslissing- Beroep
- Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Aanstelling deskundige - Verslag - Medische
toestand- Verslechteren- VaststellingV66r ingangsdatum ministeriele beslissingGevolg.
1149

Minder-validen
Tegemoetkomingen- Hulp aan bejaarden Ministeriele beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank- Bevoegdheid - Aanstelling deskundige- Verslag- Medische toestandPeriode tussen aanvraag en beslissing minister- Betwiste aanspraak en gegevens gekend
1155
v66r uitspraak bestuur - Gevolg.

Misdrijf

J

Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Douane en accijnzen.
1180

Jacht
Proces-verbaal van de ambtenaren van het
bosbeheer of van de boswachters - Bewijswaarde.
1015

K

N
N ationaliteit
Dubbele nationaliteit - Keuze door de rechter - Criteria.
1131

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd- Eenzijdige beeindiging- Billijke compensatoire vergoeding - Billijke bijkomende
vergoeding - Onafhankelijkheid - Gevol1056
gen.

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd- Eenzijdige beeindiging- Uitvoering te
goeder trouw - Bestemming van de voorraad.
1056

Koop
Overdracht van schuldvordering - Tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar - Erkenning door de gecedeerde schuldenaar- Gevol1085
gen.

L
Levensonderhoud
Verplichting tot levensonderhoud - Bloedverwanten in opgaande lijn- Schuldeisers Kinderen- Schuldenaars- Bedrag- Vaststelling - Criteria.
1186

0
Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers- Bijzondere ontslagregeling- Dringende reden - Eindvonnis Hoger beroep- Verzoekschrift- MiddelOntvankelijkheid - Formulering- Tijdstip.
1194

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking - Inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden- Huiszoekingsbevel
1160
- Vereiste vermeldingen.

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Algemene delegatie - Officier van gerechtelijke
politie - Grenzen van zijn opdracht - Perken van het gerechtelijk onderzoek- Toereikende gegevens.
1160

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste beslissing - Opdracht - Controle. 1082

Onderzoeksrechter
Opsporen van telefonische mededelingen Bevoegdheid- Omvang.
1014

7 Onderzoeksrechter

Rechten van de Mens

Huiszoeking - Inbeslagneming van papieren, titels ofbescheiden- Delegatie- Huiszoekingsbevel- Vereiste vermeldingen. 1160

Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1- Eerlijk proces- Onderzoeksgerechten.
1028

Rechten van de Mens

Onderzoeksrechter
Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Officier
van gerechtelijke politie - Algemene delegatie- Grenzen van de opdracht- Perken van
het gerechtelijk onderzoek- Toereikende gegevens.
1160

Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1 - Tuchtzaken- Orde van ApothekersProvinciale raad - Openbaarheid van
beslissing - Beoordelingsvrijheid van de
apotheker.
1031

Rechten van de Mens

Openbare orde
Strafzaken- Wraking- Vormvoorschriften
en termijnen.
1160

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen- Uitvoering te goeder trouw
- Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd- Eenzijdige beeindiging- Bestemming van de voorraad.
1056

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Voorbarige niet-uitvoering - Ontbinding lastens
wederpartij- Wettelijkheid.
1088

Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6 -Art.
6.1- Onpartijdigheid- Tuchtzaken- Orde
van Apothekers - Provinciale raad - Klacht
van een lid van de raad - Deelname van de
klagende partij aan het onderzoek van de
zaak - Grenzen.
1031

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1- Artt. 6.1 en 6.3, a en b- StrafzakenOnopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg- Overtredingen van het wegverkeersreglement - Geen afzonderlijke strafvervol1078
ging - Gevolg.

Rechten van de Mens

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken- Algemeen- VonnisUitspraak- Verhinderde rechter- Vervanging- Aangewezen rechter- Onverenigbaarheid - Begrip.
1024

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep
- Taak van de rechter - Kwalificatie. 1197

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering- Hoger beroep
- Bevoegdheid van de rechter - Feit Grenzen.
1197

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 3 Tuchtzaken - Instituut der Accountants Beroepstucht - Commissie van beroep Tuchtstraf- Evenredigheid- Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof. 1022

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Vastgoedmakelaar - weigering
van inschrijving- Burgerlijk recht- Begrip.
1011

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Openbare terechtzitting
- Vastgoedmakelaar - Weigering van in1011
schrijving,

Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1- Belastingzaken- Draagwijdte. 1193

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.2- Vermoeden van onschuld- Voorlopige
hechtenis - Handhaving- Eerste beslissing
- Wettigheid van het bevel tot aanhoudingOnderzoeksgerechten - Opdracht - Controle.
1082

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artt. 14.1 en 14.3, a en b Strafzaken - Onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Overtredingen van
het wegverkeersreglement - Geen afzonder1078
lijke strafvervolging - Gevolg.

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.2- Vermoeden van
onschuld- Voorlopige hechtenis- Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van
het bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle.
1082

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Omvang.
1046

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken straf.

Persoonlijk karakter van de
1018

Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsverwerking- Erfdienstbaarheid.1092

8 Rechtsbeginselen (Algemene)

Redenen van de vonnissen en arresten

Belastingzaken - Algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk de belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd.
1106

Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in strafzaken- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- VergoedingsverplichtingRechtvaardigingsgrond- Overmacht- Bewijslast.
1128

Rechtsbeginselen (Algemene)
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen 1193
Dubbele belastingheffing- Verbod.

Algemeen - Strafvordering - Hoger beroep
- Motivering - Saisine - Onderscheiden
feit- Zelfde feit- Vrijspraak- Veroordeling - Onduidelijkbeid - Tegenstrijdigheid
- Regelmatigheid.
1197

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Beroepen vonnis niet regelmatig met redenen
omkleed- Beslissing van het hofvan beroep
naar recht met redenen omkleed - Voorwaarden.
1078

Regeling van rechtsgebied
Rechtsmisbruik
Begrip.

1138

Recht van verdediging
Strafzaken - Onopzettelijke slagen of verwondingen- Verweermiddelen- Omvang.
1071

Recht van verdediging
Strafzaken- Hoger beroep - Openbaar ministerie- Beklaagde - Verschillende termijn.
1071
Strafzaken - Onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Overtredingen van
het wegverkeersreglement - Geen afzonder1078
lijke strafvervolging- Gevolg.

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van
het Hof van Cassatie - Beroep in cassatie
door de burgerlijke partij - Geen betekening
van de voorziening - Niet ontvankelijk verklaarde voorziening - Ambtshalve regeling
van rechtsgebied- Voorwaarden.
1112

Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Allerlei - Onregelmatige
verwijzing- Bevoegdheidsconflict- Begrip.
1043

Regeling van rechtsgebied

Recht van verdediging
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Red en aangevoerd door het hof van beroep Schending- Voorwaarde.
1193

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen- Motiveringsverplichting- Dagvaarding- Vordering van bet openbaar ministerie - Toepassingsgebied.
1078

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Begrip en aard van een reden Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen
- Begrip.
1101

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken -

Regeling van rechtsgebied

Regeling van rechtsgebied

Recht van verdediging

Algemeen -

Strafzaken- Algemeen- Vordering van de
burgerlijke partij - Memorie zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Ontvankelijkheid.
1081

Begrip.
1110

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen- Burgerlijke zaken- RedenenDictum- Tegenstrijdigheid- Begrip. 1110

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Strafzaken - Dictum op de
strafvordering - Dictum op de burgerlijke
rechtsvordering- Tegenstrijdigheden- Gevolgen.
1117

Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksrechters
van een verschillend rechtsgebied - Onderzoek naar dezelfde feiten- Geschil van rechtsmacht - Gevolgen.
1081

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksrechters
van een verschillend rechtsgebied - Zelfde
feiten- Burgerlijke-partijstelling- Niet verantwoorde onttrekking van de zaak aan de
rechter die het eerst van die zaak heeft kennisgenomen- Gevolgen.
1081

s
Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Onopzettelijke slagen ofverwondingen- Gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg- Begrip.
1071

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg- Beoordeling door de
feitenrechter.
1078

9 Sociale zekerheid

Telegraaf en telefoon

Werknemers- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Arbeidsovereenkomst - Handelsvertegenwoordiger - Wettelijk vermoeden Beroep op dat vermoeden - Rechtbanken Beoordeling.
1145

Strafzaken- Bewijsvoering- Opsporen van
telefonische mededelingen- Onderzoeksrechter- Bevoegdheid- Omvang.
1014

v

Sociale zekerheid
Werknemers- Toepassingsgebied- Uitbreiding - Verrichten van personenvervoer 1147
Verrichten van vervoer- Begrip.

Sociale zekerheid
Werknemers- Toepassingsgebied- Uitbreiding - Verrichten van personenvervoer Bemannen van dispatching - Prestaties die
vervoer mogelijk maken- Draagwijdte.1147

Stedenbouw
Bouwvergunning- Erfdienstbaarheid- Nietuitvoering - Recht van de benadeelde buur.
1092

Stedenbouw
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde - Maatregelen bepaald
bij artikel 65, § 1, Stedenbouwwet- Bestuurlijke overheid - Minnelijke regeling. 1070

Vereniging zonder winstoogmerk
Taks tot vergoeding der successierechten Zetting der taks - Massa der in Belgie bezeten goederen.
1019

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur,
aanvang, einde) - Aanvang - Wet voert
kortere verjaringstermijn in - Recht ontstaan v66r de inwerkingtreding van de wet.
1095

Verjaring
Burgerlijke zaken - Tennijnen (aard, duur,
aanvang, einde) - Aanvang- Geneeskunde
- Geneeskundige verstrekkingen, diensten
en goederen- Vordering van zorgenverstrekkers.
1095

Verjaring
Burgerlijke zaken - Schorsing Draagwijdte.

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Algemeen- Persoonlijk karakter van de straf
- Beginselen- Begrip.
1018

Straf
Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen Feiten gepleegd v66r 11 augustus 1991 Geldboete verhoogd met 890 opdeciemen.
1074

Strafvordering
Boswetboek - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Geen voeging bij de dagvaarding Jachtmisdrijven- Uitoefening van de strafvordering - Gevolg.
1015

Successierechten
Vereniging zonder winstoogmerk - Taks tot
vergoeding der successierechten - zetting
der taks - Massa der in Belgie bezeten goederen.
1019

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -In eerste
aanleg - Strafzaken - Proces-verbaal Bijlage in een andere taal gesteld.
1045

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hager
beroep- Burgerlijke zaken- In een vreemde
taal gestelde stukken - Geen vertaling Gevolgen.
1131

Begrip 1125

Verjaring
Burgerlijke zaken- Stuiting- Schuldvordering - Aangifte.
1125

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering- Termijnen Verlenging- Nieuwe wet- Gevolgen. 1115

Verkeersbelasting op motorrijtuigen (motorrijtuigenbelasting)
Ingeschreven voertuig - Openbare weg Ingebruikstelling- Vermoeden- Onweerlegbaar vennoeden.
1188

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Vernietigde beslissing
- Rechtbank van koophandel
Appelrechter - Onbevoegdheid.
1097

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Appelrechter die beslist heeft op een burgerlijke rechtsvordering die niet voor hem is
gebracht- Vernietiging- Verwijzing. 1113

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Partij die behoort tot het geadieerde rechtscollege.
1027

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter - Bezwaren van een partij 1045
Keuze van een politieoverheid.

10 Verzekering
W.A.M.-verzekering- Europese Unie- Ongeval in Belgie- Voertuig- Voertuig gewoonlijk gestald op het grondgebied van een andere
Lid-Staat - Gestolen voertuig - Belgisch
Bureau van de Autoverzekeraars- Vergoedingsverplichting- Voorwaarden.
1059

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting
- Stoffelijke schade - Voertuig waarvan de
identiteit niet werd vastgesteld.
1080

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Materiele schade- Toevallig feit- "Om reden van" een toevallig feit
- Begrip.
1122

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting
- Toevallig feit - Begrip.
1128

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting
- Toevallig feit - Bewijslast.
1128

Verzet
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gevolg Hoger beroep tegen het verstekvonnis - Burgerlijke partij.
1013

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gewezen
beslissing - Bewoordingen - Uitleggende
beslissing- Onverenigbare uitlegging- Bewijskracht van de akten.
1039

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies
- Gebrek aan inventaris van de stukken Gevolgen.
1050

Vonnissen en arresten

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Eerste beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding- Onjuiste
motivering - Vermoeden van onschuld Miskenning - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle.
1083

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Kind wiens afstamming
niet vaststaat - Vordering tot levensonderhoud tegen de vermoedelijke vader- Beschikking waarbij partijen verwezen worden naar
de rechtbank - Aanhangigmaking - Wijze.
1052

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Rechtsingang - Art.
700 Ger.W. - Draagwijdte.
1052

Vreemdelingen
Verklaring van vluchteling - Binnenkomst,
verblijf of vestiging in het rijk - Weigering
bij ministeriele beslissing - Dringend beroep
- Schorsing- Voorwerp.
1075

Vreemdelingen
Wegens andere reden gehechte vreemdeling
- Bevel om het grondgebied te verlaten Kennisgeving- Directeur van de strafinrichting- Voorwaarden.
1121

Vreemdelingen
Bevel om het grondgebied te verlaten- Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsbeneming- Onderzoeksgerechten- Opdracht
-Art. 72 Vreemdelingenwet - Voorlopige
hechtenis - Vreemdeling in vrijheid gesteld
met het verbod om het grondgebied te vedaten- Weerslag.
1121

Vreemdewet
Strafzaken - Belgische militair - Dienst in
duitsland- Overtreding abgabeordnung, paragraaf 370 - StrafVervolging in Belgie Douane-aangelegenheid- Begrip.
1041

Burgerlijke zaken- Algemeen- RedenenBegrip - Dictum - Begrip.
1110

w

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Algemeen- Vordering
tot uitlegging- Vordering tot verbeteringReden - Gebrek aan wettelijke grondslag Gevolg.
1151

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Algemeen- Gezag van gewijsde
- Omvang.
1046

Vonnissen en arresten
Strafzaken - StrafVordering - Verzet Ontvankelijkheid - Gevolg - Hoger beroep
tegen het verstekvonnis- Burgerlijke partij.
1013

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eindvonnis - Rechtsmacht.
1157

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Art. 27 -Art. 27.3 Parkeermeter of parkeerautomaat- Overtreding- Bewi~s - Modaliteiten.
1175

Wegverkeer
Allerlei- Misdrijf- Bewijs- Nummerplaat
- Persoonlijk karakter van de straf- Be grip.
1018

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Burgerlijke zaken- VeijaringNieuwe wet voert kortere veijaringstermijn
in - Recht ontstaan v66r de inwerkingtreding van de wet.
1095

r
1

- 11 Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte.
1099

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Beslag - Grondslag - Nieuwe
wet - Wijziging.
1099

Wraking
Strafzaken - Verzoek tot wraking - Vonnis
van de recbtbank - Hoger beroep - Arrest
van bet bof van beroep - Cassatieberoep 1160
Vorm van bet cassatieberoep.
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Wraking
Strafzaken- Verzoek tot wraking- Vonnis
van de recbtbank- Hoger beroep- Vorm.
1160

Wraking
Strafzaken - Vormvoorschriften en termijnen - Openbare orde.
1160

Wraking
Strafzaken - Redenen tot wraking - Ontstaan na aanvang der pleidooien- Voordra1160
gen van de wraking - Tijdstip.

