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1. Zo vele geleerde uiteenzettingen over de scheiding van de
machten zijn reeds gehouden dat u zich misschien afvraagt of
daaraan nog iets hoeft te worden toegevoegd.
Waarom dan dit onderwerp? Omdat ik, zij het met enige verbazing, heb vastgesteld dat er niettegenstaande talloze studies over
dat onderwerp nog vaak verwarring blijft bestaan.
Ik wil mij zeker niet de pretentie aanmeten alle tekortkomingen
aan te vullen en alle dubbelzinnigheden uit de wereld te helpen.
Mijn ambitie is bescheiden : verwacht van mij geen uitputtende
analyse met talloze voetnoten, zoals de meest vooraanstaande van
mijn voorgangers die plachten op te stellen. Ik wil u aileen enkele
persoonlijke overdenkingen mededelen. Ik hoop dat zij u aan het
denken zullen zetten en dat we aldus samen kunnen bouwen aan
de maatschappij van de volgende eeuw.
2. Tijdens het voorbije gerechtelijk jaar heb ik bij diverse
aangelegenheden kunnen vaststellen dat het beginsel van de
scheiding van de machten op de helling kwam te staan; het bestaan
ervan werd soms betwist, ja zelfs ontkend.
De reden? In geen enkele bepaling van ons positief recht wordt
de scheiding van de machten als dusdanig verwoord, inzonderheid
in geen enkel artikel van de Grondwet, al wordt het als een
grondwettelijk beginsel voorgesteld.
Hoewel geen enkele tekst uitdrukkelijk bepaalt dat in onze
Rechtsstaat de machten gescheiden zijn, blijkt die scheiding nochtans uit de hele opzet van onze grondwettelijke regels.
Ik gebruikte hier opzettelijk het woord "regels", in tegenstelling
tot ''beginselen", die de grondreden, de oorsprong, de bron, de
grondslag zelf van de regels vormen.
Montesquieu die vaak wordt vermeld als de vader van de
scheiding van de machten, gaftoe dat hij bij het aanvatten van zijn
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later vals bleek te zijn. "Mais" zo verbeterde hij zich zichzelf,
"quand j'ai decouvert mes principes, tout ce que je cherchais est
venu a moi; et dans le cours de vingt annees, j'ai vu man ouvrage
commencer, croitre, s'avancer, et finir" (1).
3. Het beginsel van de scheiding van de machten, dat Montesquieu volgens sommigen aan Locke (2) heeft ontleend, is
eeuwenoud, althans zo oud als onze Westerse beschaving, of zoals
procureur-generaal Faider het uitdrukte "zo oud als de geschiedenis". De oorsprong ervan ligt in de Grieks-Romeinse oudheid, onder
meer bij Plato, Aristoteles, Cicero, Tacitus en zelfs, tot op zekere
hoogte, in de Carthaagse Grondwet (3).
Sedertdien wordt het door iedereen aangehaald, om het te
bewieroken, om het gewoon te vermelden, of om het te bestrijden;
niemand lijkt eraan voorbij te gaan. Voor sommigen, de meer
gematigden en neutralen, vormt het een "traditioneel dogma" (4)
of een "voorschrift van de kunst in het opstellen van een grondwet"
(5); voor anderen, de afbrekers, is het veeleer een "bedrieglijke
schijn" (6), "een hal begrip" (7), net een pas leeggelopen ballon (8);
voor zijn voorstanders vormt het de hoogste uitdrukking van
politieke wijsheid en de onontbeerlijke waarborg van onze vrijheden.
Zelfs al wordt het niet betwist dan nag blijft het slecht
omschreven en blijven zijn grenzen, die onduidelijk en veranderlijk
zijn, ten prooi aan ideeen en feiten (9).
4. Ongeacht de onzekerheden, stuit men tach bij de studie van
de geschiedenis van onze beschaving of, meer bescheiden, van ons
land, steeds weer op ''het" beginsel van de scheiding van de
machten.
Mijns inziens kan men bezwaarlijk het beginsel over het hoofd
zien dat de leidraad vormt van verschillende verhandelingen en
studies van onze meest vooraanstaande grondwetspecialisten.
Nochtans was er hevige kritiek, meestal omdat aan de scheiding
van de machten een te absoluut karakter werd toebedeeld.
Sommigen stelden voor : "onderscheid" van de machten of "verdeling" va:n de machten. Verdeling roept echter anarchie op, wat
volstaat om de term uit te sluiten.
5. Oorspronkelijk was de scheiding tot twee machten beperkt :
de Wetgevende en de Uitvoerende. Het erkennen van de Rechterlijke Macht als een afzonderlijke macht, gelijk aan beide anderen,
onafhankelijker zelfs dan beide anderen (10), is een vrij recent
verschijnsel. Toen het beginsel door onze grondwetgevers in 1831
werd vastgelegd was dat een vernieuwing die ons door vele
moderne democratieen werd en nag ,steeds wordt benijd.
Wanneer we heden ten dage spreken over de scheiding van de
machten, bedoelen we vooral de scheiding van de Rechterlijke
Macht, enerzijds, en van de Wetgevende en Uitvoerende Macht,
anderzijds.
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absoluut zijn. "Scheiding" is de daad van het scheiden. Dat lijkt
misschien vanzelfsprekend, maar... zo wordt het in het woordenboek omschreven en "scheiden" betekent inzonderheid beschouwen
dat twee zaken niet mogen worden verward, waarbij tussen die
zaken een grens wordt getrokken als tussen twee landen. Dat beeld
van een grens bevalt mij wel, in die zin dat het een nabijheid
oproept waardoor veelvuldige, nauwe, hartelijke, ja zelfs vriendschappelijke betrekkingen niet zijn uitgesloten, waarbij de soevereiniteit van de buur scrupuleus wordt geeerbiedigd. Net zoals
tussen Staten kunnen en moeten er tussen de machten loopbruggen bestaan die kunnen leiden tot een loyale en opbouwende
samenwerking, en zo tot een harmonische samenleving.
Harmonie is mijns inziens mogelijk, zij het precair, zodat waakzaamheid geboden blijft. In de pijnlijke periode waarin wij thans
leven en waar tragische gebeurtenissen heel wat omwentelingen
hebben teweeggebracht en onophoudelijk vragen hebben doen
rijzen, zijn hervormingsvoorstellen schering en inslag. Zij beantwoorden aan een verwachting, aan een oproep waaraan niemand
kan voorbijgaan en die niemand onverschillig kan laten.
Overal tekent zich een diepe wens tot verandering af, die
geschraagd wordt door een ondubbelzinnige politieke wil om die
verandering door te voeren die door de publieke opinie luidkeels
wordt gee'ist.
7. Maar welke veranderingen? Veranderingen ten goede ongetwijfeld. Men verandert om vooruit te komen, niet om achteruit te
gaan. Vooruitgang blijkt onontbeerlijk, op alle gebieden, inclusief
op dat van de Justitie. Misschien vooral op dat van de Justitie. Dat
vereist van onzentwege overdenking, overdenking op talloze
gebieden. Vanmorgen willen we onze aandacht richten op de
scheiding van de machten, die door overhaaste, onvoldoend doordachte wijzigingen in het gedrang kan worden gebracht. In zoverre
die wijzigingen wetgevend zijn, worden zij door een andere macht
bewerkstelligd. Dat belet evenwel niet dat wij ons, met de onontbeerlijke wederzijdse eerbied, samen kunnen beraden over die
vragen die ons allen aanbelangen.
Ik heb terloops opgemerkt dat de Rechterlijke Macht van de drie
Staatsmachten de meest onafhankelijke is (11). Terwijl de regering
onder het toezicht van het Parlement staat, dat op zijn beurt is
onderworpen aan het toezicht van de kiezers, misschien het meest
onverbiddelijke, zijn de rechters voor hun beslissingen alleen aan
hun geweten verantwoording verschuldigd.
Daarom moet de interne discipline des te strakker zijn. Het
externe toezicht, waarop thans zo sterk wordt aangedrongen en
waarover we het nog zullen moeten hebben, valt zeer moeilijk te
organiseren zonder de onafhankelijkheid in het gedrang te brengen
die, in een Rechtsstaat, de ''hoeksteen" (12) blijkt-van alle instellingen, de eigenlijke grondslag van de scheiding van de machten.
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Rechterlijke Macht door de andere machten doorgaans goed geeerbiedigd. Er waren weliswaar soms inbreuken, die bewust
gebeurden maar die werden gerechtvaardigd door noodzakelijkheid of door overmacht.
Aldus het uitzonderlijk procede van de wetgevende validatie, dat
de geloofwaardigheid van de rechter (13) aan het wankelen dreigt
te brengen en dat niet aileen ten aanzien van de beslissingen van
de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde, maar ook van
de Raad van State is gehanteerd.
Een tekenend voorbeeld is de wet van 23 april 1965 houdende
uitzonderingsmaatregelen met het oog op het verzekeren van de
werking van de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van
Buitenlandse zaken en Buitenlandse Handel. Het wetsontwerp
van 11 februari 1965, dat ondertekend is door de toenmalige viceeerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri
Spaak, vermeldt dat verschillende benoemingsbesluiten door de
Raad van State zijn vernietigd en dat de regering, die zich schikt
naar het arrest van dat hoog administratief rechtscollege, voor de
toekomst de nodige maatregelen zal nemen, dat wil zeggen dat zij
de vigerende verordenende bepalingen zal wijzigen (14).
Maar voor het verleden? Het gevolg van de nietigheid van de
benoemingen waarover de Raad van State uitspraak had gedaan
was zeker uitzonderlijk zwaar. De onwettige besluiten betroffen de
bevordering van zesenveertig ambassadesecretarissen; op de
datum van de vernietiging van die besluiten door de Raad van
State oefenden die diplomaten functies uit die dicht aanleunden
bij die van gevolmachtigd minister. De regering, de Uitvoerende
Macht, heeft bijgevolg geoordeeld dat alle gevolgen van de vernietiging dienden te worden "uitgewist" en dat aan de vernietigde
bevorderingen "een onbetwistbare juridische grondslag moest
worden gegeven". Vandaar het wetsontwerp dat de "nietigheid van
die koninklijke besluiten" wil opheffen.
9. Dat ontwerp werd aan de Raad van State voorgelegd. De Raad
verwijst in zijn advies van 11 februari 1965 uitdrukkelijk naar de
scheiding van de machten en brengt in bewoordingen die zo klaar
en welsprekend zijn dat ik ze hier letterlijk wil weergeven, de
beginselen in herinnering.
"Het lijkt moeilijk bestaanbaar met de geest van de Grondwet"
leest men in dat advies van de Raad van State, "dat de wetgever
de onregelmatigheid van handelingen van de Uitvoerende Macht
zou kunnen dekken nadat een beslissing van een rechtscollege die
onregelmatigheid heeft geconstateerd.
De scheiding van de machten en de onafhankelijkheid van de
rechters in de uitoefening van hun ambt zijn grondbeginselen van
ons publiek recht, die, wat de gewone rechtbanken betreft, gehuldigd worden door de Grondwet en, wat de Raad van State betreft,
door de wet van 23 december 1946, die op haar beurt gegrond is op
artikel 94 (thans 146) van de Grondwet.
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gevolgen van beslissingen van rechtscoileges te beperken of ongedaan te maken, zou erop neerkomen de burgers die essentiele
waarborgen te ontzeggen.
Heeft de wetgever wel eens het uitzonderlijk procede van de
geldigverklaring toegepast, dan heeft hij dat trouwens aileen
gedaan om dwingende en ernstige redenen, ingegeven hetzij door
de omstandigheden waaronder de onregelmatige handeling tot
stand was gekomen, hetzij door de schadelijke gevolgen welke de
constatatie van de onregelmatigheid voor 's lands hogere belangen
of voor een goede werking van zijn diensten zou meebrengen, hetzij
door het onbillijke nadeel dat talrijke burgers zou worden toegebracht.
Aan de wetgever aileen staat het te oordelen of de door de
Regering aangevoerde overwegingen van die aard zijn, dat een
uitzondering op het beginsel, waarvan de Raad van State het
belang heeft onderstreept, kan worden geduld." (15)
Mijns inziens kan niet op duidelijker wijze worden gesteld dat
de validatie, inzonderheid om aan een rechterlijke beslissing aile
uitwerking te ontnemen, strijdig is met de Grondwet. Als de
regering evenwel die validatie voorstelt, staat het aan de wetgever
te beoordelen of een uitzondering op de beginselen moet worden
gemaakt en, zo ja, daarvoor de politieke verantwoordelijkheid te
dragen.
10. Dat is precies wat de wetgever in dit geval heeft gedaan. Uit
de parlementaire voorbereiding blijkt evenwel dat het opsteilen en
de stemming van de validatiewet een diepe malaise hebben veroorzaakt.
De wetgever erk~nt immers dat de Raad van State, die weliswaar in het kader van de administratie functioneert, niettemin een
"rechtsprekend korps" is waarvan de beslissingen "onaantastbaar
zijn, in dezelfde mate als de beslissingen met kracht van gewijsde
gewezen door de hoven en rechtbanken" van de rechterlijke
orde (16).
Die werkwijze wordt in Frankrijk veel meer dan bij ons gehanteerd. Zij stuit ook daar op hevige kritiek. Er wordt geoordeeld dat
zij terecht wordt aangewend- de auteurs vermijden zorgvuldig
het bijvoeglijk naamwoord "wettig" (17) te gebruiken - wanneer
het algemeen belang niet op een andere wijze kan worden gevrijwaard dan door de, in beginsel onaanvaardbare, tussenkomst van
de wetgever (18).
Zander de wetgevende tussenkomst zou de toestand onontwarbaar zijn geweest en, zoals in het verslag Orban wordt gezegd :
''hierin ligt misschien wel de kern van de zaak" (19). Het lijkt mij
niet overbodig daaraan toe te voegen dat, in het besproken geval
waarin de wetgever ertoe werd gebracht de door de Raad van State
vernietigde bevorderingen van zesenveertig diplomaten met terugwerkende kracht te valideren, de Raad vijf jaar had moeten
wachten vooraleer de administratie het dossier betreffende die

-8bevorderingen doorstuurde. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken erkende dat en sprak van een ''betreurenswaardige"
vertraging. De Commissie voor Buitenlandse zaken van de Senaat
betreurde dat dit een van de oorzaken was van de "onontwarbare"
toestand die diende te worden opgelost (20) en zij heeft het ontwerp
aangenomen "onder voorbehoud dat hier geen precedent wordt
geschapen" (21). Die formulering klinkt eigenaardig, wanneer men
vaststelt dat in het verslag Orban twee precedenten worden
vermeld : een wet van 30 december 1952 houdende wijziging van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en een wet van 28 juli 1953 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (22).
11. 'vatbaar voor kritiek of niet, het procede van de validatie
bestaat en het grondwettelijk voorbehoud waartoe het aanleiding
geeft, mag geen afbreuk doen aan de verplichting de validatiewet
toe te passen. De wetgever heeft het laatste woord, tenzij de
schending wordt aangevoerd van de artikelen 10, 11 of 24 van
de Grondwet. In dat geval dient het Arbitragehof uitspraak te
doen (23).
12. Op het eerste gezicht bestaat er veel gelijkenis tussen het
procede van de validatie, waarbij terugwerkende kracht inherent
is aan het begrip validatie zelf, en de retroactieve wijzigingswet.
Het voorbeeld dat ik hier vermeld, is bedoeld om de fundamentele
verschillen met de validatie duidelijk te maken, inzonderheid met
betrekking tot de scheiding van de machten, waaraan de retroactieve wet in de regel, geen afbreuk doet. Een van de beroemdste
voorbeelden van die wetgevende techniek is recent; het betreft de
wet van 30 augustus 1988 tot wijziging - met terugwerkende
kracht van dertig jaar- van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaart.uigen.
Het Hof had onder vigeur van laatstgenoemde wet in zijn arrest
van 15 december 1983 beslist dat de fout, ook al was zij zeer licht,
van een loods die heeft bijgedragen tot de schade ten gevolge van
een aanvaring tussen twee zeeschepen de aansprakelijkheid van
die loods in het gedrang brengt en dat, aangezien de loodsdienst
door de Staat is ingericht en onder diens uitsluitende bevoegdheid
valt, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de loods de
aansprakelijkheid van de Staat in het gedrang brengt (24).
Ten gevolge van dat arrest achtte de regering het aangewezen
de wetgeving te wijzigen op grond waarvan dat arrest was
gewezen. De regering diende een wetsontwerp in waarbij van de
algemene regels inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt
afgeweken. Het ontwerp werd de voormelde wet van
30 augustus 1988 waarvan het enig artikel in de wet van
' 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen een
artikel 3bis invoegt dat het beoogde doel verwezenlijkt. Dat artikel
bevat twee paragrafen, waarvan de tweede de toepassing in de tijd
regelt van de nieuwe bepalingen betreffende de aansprakelijkheid
uit de eerste paragraaf.
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bestaan en dus enkel had bepaald dat "de vorige paragraaf in
werking treedt op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad", zou er ongetwijfeld geen bijzondere commentaar
nodig geweest zijn. Rij bevat echter een tweede zin die luidt als
volgt : "Rij (de eerste paragraaf) werkt in de tijd terug over een
periode van dertig jaar te rekenen van die dag''.
Dat lokte een storm van protest uit. Aangezien de nieuwe wet
alleen aan hetArbitragehofkon worden voorgelegd via een toetsing
van de grondwettigheid die - zoals ik zoeven zei- beperkt is tot
drie bepalingen van de Grondwet, heeft het Rofvan Cassatie, naar
aanleiding van een ander geschil betreffende een in analoge
omstandigheden gebeurde aanvaring, op grand van twee van die
bepalingen, namelijk de artikelen 10 en 11 (toen 6 en 6bis), aan
het Arbitragehof de prejudiciele vraag gesteld of de bepaling betreffende de terugwerkende kracht verenigbaar was met de voornoemde artikelen van de Grondwet (25).
In het arrest van 22 november 1990 (26) zegt het Arbitragehof
voor recht dat artikel 3bis, § 2, van de wet van 30 augustus 1988
geen schending inhoudt van de artikelen 6 en 6bis (thans 10 en 11)
van de Grondwet. Ret arrest vermeldt de scheiding van de
machten niet, daar het de nieuwe wet interpreteert in die zin dat
"ze geen invloed heeft op afgehandelde gedingen". Ret grondbeginsel van de rechtszekerheid komt aldus in het gedrang, wat het
Arbitragehof ook uitdrukkelijk zegt maar onder meer verantwoordt door "de aanzienlijke budgettaire gevolgen die op onvoorziene wijze voor de betrokken overheden voortvloeien uit de wijziging van de rechtspraak".
14. Als de nieuwe wet geen gevolgen heeft voor de rechterlijke
beslissingen die voor de inwerkingtreding ervan in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dus ten uitvoer zullen moeten worden
gelegd, kan aan de wetgever niet worden verweten dat hij het
beginsel van de scheiding van de machten met voeten heeft
getreden door zich de bevoegdheden van de Rechterlijke Macht toe
te eigenen.
In tegenstelling tot de pas besproken validatiewet ontneemt de
retroactieve wet riiet noodzakelijk alle gevolgen aan de rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan en gezag
van gewijsde hebben.
De kritiek die terecht op de retroactieve wetten is geuit, vooral
dan wegens de rechtsonzekerheid waartoe zij aanleiding geven en
waarop het Arbitragehof de aandacht heeft gevestigd, houdt geen
verband met de scheiding van de machten en dus evenmin met ons
onderwerp van vandaag.
15. M en toe is naar voren gebracht dat de uitleggingswet
indruiste tegen de scheiding van de machten, althans wanneer zij
werd uitgevaardigd naar aanleiding van een voor de rechtbanken
hangend geschil.
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is van inmenging van de wetgever in de uitoefening van de
Rechterlijke Macht. Ret recht van de wetgever om de wetten uit te
leggen, is vastgelegd in de Grondwet; hij aileen kan een authentieke uitlegging geven. Artikel 84 van de Grondwet (oud artikel 28)
bepaalt immers dat aileen de wet een authentieke uitlegging van
de wetten kan geven. Parallel hiermee bepaalt artikel 133 van de
Grondwet dat aileen het decreet een authentieke uitlegging van de
decreten kan geven.
De enige beperking van die macht bestaat mijns inziens erin dat
de uitleggingswet, die met de uitgelegde wet een geheel vormt en
dus noodzakelijkerwijze terugwerkende kracht heeft, geen afbreuk
mag doen aan de rechterlijke beslissingen die op de datum van die
wet in kracht van gewijsde zijn gegaan.
Mijns inziens maakt een andere macht inbreuk op de uitsluitende bevoegdheden van de Rechterlijke Macht en schendt zij
aldus het grondwettelijk beginsel van de scheiding van de
machten, wanneer zij een onherroepelijk geworden rechterlijke
beslissing ongedaan maakt.
16. Een dergelijke overschrijding van de uitsluitende bevoegdheid van de Rechterlijke Macht wordt niet aileen in bepaalde
gevallen aan de wetgever verweten, maar soms ook aan de Uitvoerende Macht die, binnen haar bevoegdheidssfeer, een besluit
uitvaardigt waardoor de tenuitvoerlegging van een in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissing wordt verhinderd.
Zo is een luxeflatgebouw waarvan de afbraak is bevolen door het
Rof van Beroep te Brussel bij een in kracht van gewijsde gegane
arrest tot op heden blijven staan.
In een van de meest prestigieuze lanen van onze hoofdstad had
een vastgoedmaatschappij een groot complex van tien verdiepingen hoog opgericht, ofschoon erfdienstbaarheden "van villa's"
alle nog te bouwen panden aan de rand van het Ter Kamerenbos
bezwaarden op grond onder meer van een domeinwet van
23 maart 1907 en van verschillende verordenende bepalingen.
Tal van aangelanden dagvaardden de vastgoedmaatschappij
voor de rechter en na afloop van hun proces werd de vastgoedmaatschappij door het Rof van Beroep te Brussel veroordeeld tot
afbraak van haar bouwwerken bij een arrest dat wegens de
verwerping van het ertegen ingestelde cassatieberoep onherroepelijk was geworden (27).
Ret pand is, ik zegde het reeds, nooit afgebroken. Na afloop van
de procedure blijft natuurlijk tussen de betrokken partijen een
regeling in der minne mogelijk. Ik haal dat voorbeeld hier aan
omdat in onderhavig geval door toedoen van de Uitvoerende Macht
de beslissing van de rechter waarbij de afbraak was bevolen, dode
letter is gebleven en omdat bij die gelegenheid het probleem van
de scheiding van de machten is opgeworpen.
17. Ret arrest van het Rof waarbij de voorziening werd
verworpen, dagtekent van 6 oktober 1966. Enkele maanden later
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en ofschoon nog een ander rechtsgeding hangend was voor de
rechtbank te Brussel, werd mijn toenmalige eminente voorganger
op de hoogte gebracht van de plannen van de regering om aan de
Koning een besluit ter ondertekening voor te leggen houdende
goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg voor de wijk waarin
het pand ligt waarvan de afbraak door het Hof van Beroep te
Brussel was bevolen.
Het kabinet van de minister van Justitie maakte naar het schijnt
enig voorbehoud. Het stond weliswaar aan de regering de opportuniteit te beoordelen van het besluit waarbij dat bijzonder plan
van aanleg zou worden goedgekeurd. Maar de wettigheid ervan?
De minister van Justitie stelde geen uitdrukkelijke vraag aan de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie over die wettigheid;
wel drukte hij de wens uit te we ten "hoe het besluit in gerechtelijke
kringen eventueel zou worden onthaald". Hij kreeg ten antwoord
dat, "gelet op het tijdstip waarop dat besluit zou worden genomen
en de directe weerslag die het zou hebben op een welbepaald
geschil, de kans ongetwijfeld groot was dat een dergelijk besluit
zou worden gei:nterpreteerd als een inmenging van de Uitvoerende
Macht in de rechtsbedeling". Bij die gelegenheid werd eraan herinnerd dat "de Wetgevende Macht zelf zich moet onthouden van elke
aantasting van het rechterlijk gewijsde of van elke inrnenging in
een lopende rechtszaak".
18. Het bijzonder plan van aanleg werd kort nadien goedgekeurd
(28). Van tenuitvoerlegging van het arrest van het Hofvan Beroep
te Brussel waarbij de afbraak was bevolen, was dus geen sprake
meer. Ook het verbod dat voornoemd arrest de betrokken vastgoedmaatschappij had opgelegd om de bouw voort te zetten van de
panden waarvan de oprichting ten tijde van het instellen van de
rechtsvordering aan de gang of gepland was, werd aldus doelloos.
De zaken zijn nu eenmaal wat ze zijn; het bijzonder plan van
aanleg werd goedgekeurd bij koninklijk besluit. Druiste dat besluit
in tegen de scheiding van de machten? Ik zou het niet durven
bevestigen en ik stel vast dat mijn eminente voorganger zich
daarover in uitermate voorzichtige bewoordingen heeft uitgelaten.
19. Naar mijn mening althans was er hier in elk geval geen
sprake van flagrante of uitgesproken schending van de scheiding
van de machten, zo die al was geschonden. Hadden de inzake
stedebouw bevoegde organen van de Uitvoerende Macht een
bijzonder plan van aanleg voor een gehele wijk niet mogen doen
goedkeuren, omdat de bouw van een pand in die wijk aanleiding
had gegeven tot twee rechtsgedingen waarvan het ene beeindigd
en het andere nog aan de gang was? Hadden zij de goedkeuring bij
koninklijk besluit moeten opschorten en, zo ja, op welke wettelijke
grondslag en voor hoelang? De ruimtelijke ordening mag niet
worden lamgelegd.
Het rechtsgeding betreffende het pand waarvan de afbraak was
bevolen had de publieke opinie in opschudding gebracht. Het
volstaat de dagelijkse persberichten uit die tijd door te nemen om
zich rekenschap te geven van de daardoor verwekte beroering. Ook

-12-

het feit dat een koninklijk besluit een rechterlijke beslissing had
ontkracht en de tenuitvoerlegging ervan had verhinderd, werd
slecht onthaald. De aldus gewekte indruk was inderdaad catastrofaal. Toch ben ik er niet van overtuigd dat het bekritiseerde
koninklijk besluit door onwettigheid was aangetast.
Ook al was dat besluit niet onwettig, misschien was het wel
ongepast, maar over de opportuniteit oordeelt de Uitvoerende
Macht soeverein.
Niettemin wil ik de kwestie aansnijden met de bedoeling even
stil te staan bij de omstandigheden die de bevoegde overheid tot
dat besluit hebben gebracht en nagaan of die omstandigheden niet
hadden kunnen worden voorkomen.
20. Het lijkt mij van belang erop te wijzen dat de betrokken
vastgoedmaatschappij waaraan werd verweten dat ze gebouwd
had in strijd met de erfdienstbaarheden, regelmatig een bouwvergunning had aangevraagd en verkregen. Daaruit volgt mijns
inziens dat de bouwvergunning zelf was afgegeven in strijd met de
erfdienstbaarheden waarop de aangelanden die het rechtsgeding
hadden aangespannen, zich hadden beroepen. Het besluit van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant waarbij de
bouwvergunning was toegestaan, is vernietigd bij een koninklijk
besluit van 6 juli 1964 en de Raad van State heeft, bij arrest van
10 februari 1967, het door de vastgoedmaatschappij tegen dat
koninklijk besluit ingestelde beroep verworpen.
Dus was er geen bouwvergunning meer. Is het gewaagd zich af
te vragen of een ernstig onderzoek van de aanvraag van de
bouwvergunning niet het bestaan van erfdienstbaarheden aan het
licht had moeten brengen, zodat de vergunning zou zijn geweigerd,
met het waarschijnlijke, ja zelfs zekere gevolg, dat de vastgoedmaatschappij de bouw niet zou hebben aangevat? Zo hadden alle
latere procedures met alle grote of kleine ongemakken vandien
kunnen worden voorkomen; zo zou de stipte naleving van de wet
door degenen die als eersten verantwoordelijk waren voor de
toepassing ervan, de beste waarborg hebben geboden voor de
vrijwaring van eenieders rechten.
21. Dezelfde overweging zou kunnen gemaakt zijn bij het onderzoek van de wet waarbij de bevordering van 46 diplomaten werd
gevalideerd. Indien de aan het toezicht van de Raad van State
voorgelegde koninklijke besluiten regelmatig waren geweest, zou
het probleem van de vernietiging niet aan de orde zijn geweest.
Indien de Raad van .State niet vijf jaar had moeten wachten op de
overzending van het voor zijn beslissing noodzakelijke administratieve dossier, zou het vernietigingsarrest waarschijnlijk niet zo'n
erge gevolgen hebben gehad.
Sommigen zullen mij wellicht tegenwerpen dat indien iedereen
zijn plicht zou doen, de rechtbanken geen werk zouden hebben. Ik
denk het niet, maar ik meen oprecht dat zij niet zo overbelast
zouden zijn.
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Ik werp die vragen op om uit te nodigen tot bezinning in de hoop
dat ze de eerste aanzet zouden vormen naar een groter besef van
verantwoordelijkheid bij eenieder voor zijn persoonlijke en
beroepsmatige verplichtigen.
Een voor kritiek vatbare en trouwens bekritiseerde beslissing
dient haast altijd als redmiddel voor een onontwarbaar geworden
toestand. Indien het mogelijk zou zijn lessen te trekken uit het
verleden en vergissingen - heden ten dage spreekt men van
"dysfuncties" - te voorkomen die tot moeilijkheden, gebrekkige
oplossingen of impasses hebben geleid, om het in de toekomst
anders en beter te doen, dan zullen die vragen niet tevergeefs
gesteld zijn.
Door die vragen op te werpen aan de hand van concrete voorbeelden, wil ik iedereen tevens aanzetten tot een gewetensonderzoek. De door mij aangehaalde voorbeelden brengen de Wetgevende en de Uitvoerende Macht in opspraak; daaruit volgt
geenszins dat aan de Rechterlijke Macht geen verwijten kunnen
worden gemaakt. Vergissingen zijn menselijk, zo leert de volkswijsheid; ze gebeuren overal en eenieder kan dat nagaan in het diepst
van zijn geest en zijn hart. Ik kom daar nog op terug. Het is van
essentieel belang dat we niet blijven stilstaan bij de misslagen uit
het verleden, maar ze indachtig blijven en er de kracht uit putten
om ze niet opnieuw te begaan en om ons met een efficient
dynamisme op de toekomst te richten.
22. Het is in die geest en met dat doel voor ogen dat ik thans
enkele meer actuele en meer prangende vragen betreffende de
scheiding van de machten zal behandelen. In zoverre mijn overwegingen betrekking hebben op de uitoefening van andere machten
dan de rechterlijke, durf ik te hopen dat de leden ervan mij geen
slechte bedoelingen zullen toeschrijven. Mijn enige betrachting is
een loyale en constructieve samenwerking in een geest van wederzijds respect.
Het gaat hier, ik zei het al, om prangende problemen. Bijvoorbeeld de parlementaire onderzoekscommissies. Ik betwist het
beginsel ervan niet dat reeds in 1831 in onze Grondwet was
opgenomen, meer bepaald in artikel 40, thans artikel 56 van de
gecotirdineerde Grondwet van 17 februari 1994. Luidens dat
artikel ''heeft elke Kamer het recht van onderzoek". Bij ontstentenis van verdere precisering in de Grondwet zelf, stond het aan
de wetgever de inhoud van dat recht vast te stellen en de uitoefening ervan te regelen.
De wet van 3 mei 1880 is ontoereikend gebleken; zij is gewijzigd
bij de wet van 30 juni 1996 en de toepassing van die nieuwe
bepalingen heeft reeds heel wat inkt doen vloeien.
23. Onder vigeur van de wet van 3 mei 1880 werd het parlementair onderzoek beschouwd als een controletechniek bedoeld om "na
te gaan of de werkzaamheden van de regering, haar administratie,
haar diensten wel degelijk zijn verlopen volgens de wens van de
parlementaire vergadering en overeenkomstig de voorschriften
van het recht" (29).
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Toen echter bleek dat die techniek ging dienen "om de rechters
te controleren", staken de meest eminente grondwetspecialisten
hun voorbehoud en hun ongerustheid niet onder stoelen ofbanken
(30). De meest volledige studie van de problemen betre:ffende de
verhoudingen tussen de onderzoekscommissies en de Rechterlijke
Macht is ongetwijfeld die van mijn eminente voorganger,
procureur-generaal baron Velu, die zijn plechtige openingsrede van
1 september 1993 daaraan heeft gewijd (31).
De wetgever heeft blijkbaar met een aantal overwegingen en
suggesties uit die opmerkelijke redevoering rekening gehouden.
Hij achtte het evenwel niet mogelijk het voorstel in aanmerking te
nemen om de samenloop van een parlementair en van een gerechtelijk onderzoek in de regel te verbieden. Artikel 2 van de wet van
30 juni 1996 vervangt het eerste artikel van de wet van 3 mei 1880
door een bepaling waarvan het tweede lid luidt als volgt: "de door
de Kamers ingestelde onderzoeken treden niet in de plaats van de
onderzoeken van de Rechterlijke Macht; ze kunnen daarmee
samenlopen maar mogen het verloop ervan niet hinderen".
24. Die laatste zinsnede drukt mijns inziens de lofwaardige
betrachtten van de wetgever uit om de scheiding van de machten
te eerbiedigen. De vraag rijst nochtans of dat doel wel haalbaar is,
nu de parlementaire onderzoeken krachtens dezelfde bepaling
kunnen samenlopen met die van de Rechterlijke Macht. Die tekst
ontlokte aan professor Delperee de laconieke en verontrustende
commentaar : "de wetgever", merkt hij op," zegt een ding en het
tegendeel. Aile dubbelzinnigheid komt daaruit voort. De gevaren
voor confrontatie liggen daarin besloten." (32)

De gevaren ... De recente ervaringen hebben uitgewezen dat er
velerlei gevaren waren en dat zij niet altijd konden worden
bezworen. De nieuwe bepalingen moesten nog proefdraaien en de
praktijk heeft bewezen hoe moeilijk dat was.
Op 15 april laatstleden werd het verslag neergelegd van de
parlementaire onderzoekscommissie betre:ffende de verdwijningen
van kinderen, die nu eens de "Commissie-Verwilghen" wordt
genoemd, naar de naam van haar voorzitter, dan weer de
"Commissie-Dutroux", naar de naam van een van de voornaamste
verdachten in zaken van pedofilie en hun tragische gevolgen
waarover het onderzoek in de eerste plaats ging.
Dat was de gelegenheid zowel om de omvang te bewonderen van
dat titanenwerk, dat in menig opzicht zo nuttig en constructief is,
als om bepaalde ontsporingen te betreuren, die door leden van de
Commissie zelf onhandigheden werden genoemd, maar die, zonder
afbreuk te doen aan de waardevolle resultaten van het werk in zijn
geheel, niettemin wel eens zware gevolgen zouden kunnen hebben
en, in zoverre, heel wat vragen doen rijzen.
25. Ondanks het aan de Kamers bij wet opgelegde verbod om hun
onderzoek in de plaats te stellen van dat van de Rechterlijke
Macht, kan het mijns inziens moeilijk worden betwist dat bepaalde
fasen van de werkzaamheden van de Commissie meerweg hebben
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van een parallel gerechtelijk onderzoek dan van een apart onderzoek dat los staat van het gerechtelijk onderzoek. Haast unaniem
werden in de wijze waarop het parallel onderzoek werd gevoerd,
inbreuken vastgesteld op fundamentele regels zoals de eerbiediging van het beroepsgeheim en van het recht van verdediging.
Vaak werd betreurd dat onder ede gehoorde getuigen zijn ondervraagd over feiten waarvoor zij eventueel zelf verantwoordelijk
kunnen worden gesteld. Wat dat betreft nochtans, belicht het
zogenaamd 'Transnuklear-arrest' (33) van het Hof de ernstige
gevolgen die dergelijke, tijdens een parlementair onderzoek afgelegde getuigenverklaringen, kunnen hebben voor de strafvordering
achteraf. Ret arrest van Uw Hof beslist ondubbelzinnig dat een
voor een parlementaire onderzoekscommissie onder ede afgelegde
verklaring niet in rechte kan worden ingeroepen tegen degene die
ze heeft afgelegd. Door het cassatieberoep van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Antwerpen te verwerpen, hebt
U de beslissing van dat hof van beroep goedgekeurd waarbij
gerechtelijke vervolgingen niet ontvankelijk worden verklaard
omdat ze zijn aangetast door onomkeerbare onregelmatigheden
waardoor het recht van de beklaagde op een eerlijk proces in het
gedrang komt. Ret feit aileen dat het verslag van de parlementaire
onderzoekscommissie waaruit die onregelmatigheden bleken, uit
de debatten werd geweerd, is niet voldoende om zulks te verhelpen.
26. Artikel 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair
onderzoek, zoals het is gesteld in de wet van 30 juni 1996, bepaalt
dat "de commissie van haar werkzaamheden een verslag maakt,
dat openbaar is (... ) en, in voorkomend geval, opmerkingen formuleert over de verantwoordelijkheden die door het onderzoek aan het
licht zijn gebracht (. .. )".
Die wetsbepaling moet mijns inziens worden samengelezen met
artikel10 van dezelfde wet, waarvan het eerste lid, dat bij de wet
van 30 juni 1996 eveneens in voornoemde wet is ingevoegd, bepaalt
dat "de processen-verbaal waarin wordt vastgesteld dater aanwijzingen of vermoedens zijn van strafbare feiten, worden gezonden
aan de procureur-generaal bij het hof van beroep opdat daaraan
gevolg wordt gegeven als naar recht".
Aldus bepaalt de wet dat de commissie zich beperkt tot het doen
van vaststellingen, tot het maken van opmerkingen en tot het
mededelen van inlichtingen aan de bevoegde gerechtelijke overheid die de wettelijke opdracht heeft daaraan gevolg te geven "als
naar recht". Hoe valt het derhalve te begrijpen dat het verslag van
de commissie echte veroordelingen bevat waartegen geen beroep
mogelijk is en die soms berusten op zeer zwakke en vage aanwijzingen? Een zin was voldoende om te verklaren dat gedwongen
ontslag een procureur des Konings hoven het hoofd hing. Dat
bracht heel wat opschudding teweeg in gerechtelijke kringen, nog
versterkt en opgeschroefd door de media, die zich ditmaal aan de
kant van de magistraten en hun medewerkers schaarden.
Een lid van de commissie gaf toe dat het zinnetje dat die storm
had ontketend, de "fameuze" zin, zoals hij hem zelf noemde, heel
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dubbelzinnig kon worden ge'interpreteerd (34). Dat commissielid,
zoals zovelen van zijn collega's voor hem, nam aldus afstand van
een verslag dat zij nochtans unaniem hadden goedgekeurd. Dat is
ongetwijfeld niet het minst verrassende element waarop men stuit
bij de doorlichting van de werkzaamheden van die commissie.
27. Men had kunnen verwachten dat de parlementaire
onderzoekscommissies waarvan de werkzaamheden nog aan de
gang zijn, door die ervaring geleerd, die klippen zouden omzeilen.
Dat schijnt niet het geval te zijn en soms worden nog flagrantere
inbreuken vastgesteld op dezelfde regels waarvan de nietinachtneming door de commissie-Dutroux duidelijk in het licht is
gesteld.
Ik denk hierbij onder meer aan het interview dat aan een journaliste was toegestaan door een lid van een parlementaire
onderzoekscommissie waarvan de werkzaamheden nog niet
voltooid zijn (35). In dat onderhoud uitte het commissielid zware
beschuldigingen aan het adres van de door de onderzoekscommissie gehoorde magistraten en verwees hierbij niet alleen naar
die verhoren, maar ook naar tuchtrechtelijke dossiers en interne
verslagen van de Rechterlijke Macht waarover de commissie
beschikte.
28. Benevens het feit dat die eenzijdige veroordelingen; waarbij
maar weinig rekening gehouden is met het recht van verdediging,
andermaal moeten worden betreurd, rijzen mijns inziens ook
vragen over de verwijzing naar uiteraard vertrouwelijke dossiers.
Ik denk hierbij niet alleen aan de eventuele schending van het
beroepsgeheim maar ook en vooral aan het feit dat een parlementaire onderzoekscommissie inzage heeft van dergelijke dossiers.
Voor de inwerkingtreding van de wet van 30 jun.i 1996 had een
van onze belangrijke grondwetspecialisten gezegd - ik citeer dat ''het moeilijk te begrijpen valt hoe dossiers, die door het geheim
van het onderzoek gedekt zijn, in het publieke forum kunnen
worden gebracht" (36). Men zal mij wellicht antwoorden dat een
parlementaire onderzoekscommissie geen "publiek forum" is. Dat
is ongetwijfeld waar, ofschoon het onderscheid miniem is, zodra de
zittingen van de onderzoekscommissie in het openbaar plaatsvinden en zelfs via televisie worden uitgezonden en zodra commissarissen niet aarzelen zich babbelziek te betonen telkens een
journalist hun een micro voorhoudt.
Maar het ergste in die gedachtengang lijkt me wel te zijn dat het
mogelijk is dat niet alle stukken, waarvan melding is gemaakt in
het laatste interview waarop ik heb gezinspeeld, beantwoorden
aan de omschrijving van de onderzoeksdossiers waarvan de parlementaire onderzoekscommissies krachtens de wet inzage krijgen.
29. Dat probleem wordt thans geregeld bij de wet van
3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. Artikel 4 van die wet,
zoals het is vervangen bij artikel 5 van de wet van 30 juni 1996,
bepaalt in § 5, eerste lid, dat "wanneer inlichtingen moeten worden
opgevraagd in criminele, correctionele, politie- en tuchtzaken, de
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commissie tot de procureur-generaal bij het hof van beroep of de
auditeur-generaal bij het militair gerechtshof een schriftelijk
verzoek richt tot het lichten van een door haar onontbeerlijk geacht
afschrift van de onderzoeksverrichtingen en de proceshandelingen".
Het tweede lid van die bepaling verleent de procureur-generaal
en de auditeur-generaal het recht om, bij gemotiveerde beslissing,
niet in te gaan op dat verzoek van de commissie. Tegen die beslis_sing kunnen de commissie ofhaar voorzitter in beroep gaan bij een
college dat bestaat uit de eerste voorzitter van het Hof van
Cas satie, de voorzitter van het Arbitragehof en de eerste voorzitter
van de Raad van State.
Blijkbaar hebben de betrokken procureurs-generaal geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te weigeren inzage te
geven van de bij hen opgevraagde dossiers. De beslissing om tuchtdossiers ter inzage te geven, roept geen verdere commentaar op; de
wet heeft het uitdrukkelijk over tuchtzaken en er kan dus geen
bezwaar zijn dat inzage van tuchtdossiers wordt gegeven, tenzij
bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.
30. De vraag of de parlementaire onderzoekscommissies inzage
kunnen krijgen van interne parketdossiers is veel kieser en zorgwekkender. Mij komt het voor dat zulke dossiers enkel door een
heel rekbare interpretatie van de begrippen "onderzoeksverrichtingen" en "proceshandelingen" kunnen worden beschouwd als
dossiers waarvan de wet, in de regel, de inzageverlening oplegt.
Alle procureurs-generaal aan wie interne dossiers werden opgevraagd, hebben deze evenwel ter inzage gegeven. De reden waarom
ik over die kwestie uitweid - wellicht wat te lang in een rede die
eigenlijk niet over dat onderwerp gaat - is dat die rekbare
interpretatie van de wet door de procureurs-generaal gevolgen zou
kunnen hebben.
De bevoegdheid die bij artikel 4, § 5, van de wet van 3 mei 1880
aan de procureurs-generaal en aan de auditeur-generaal wordt
verleend, ligt in de lijn van het bepaalde in artikel 125 van het
reglement op de gerechtskosten in strafzaken dat die magistraten
een algemene bevoegdheid toekent in criminele, correctionele en
politiezaken alsook in tuchtzaken (37).
Die, exclusieve en bijzonder uitgebreide, bevoegdheid is evenwel
niet absoluut, in die zin dat ze niet elk toezicht uitsluit.
31. Naar aanleiding van artikel 235 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen dat eveneens slechts een toepassing is van
dezelfde regel als die welke is bepaald in artikel 125 van het
reglement op de gerechtskosten in strafzaken, wees de Raad van
State op 24 oktober 1980 twee arresten waarvan het belang niet
kan worden ontkend (38).
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel had op
grond van de bevoegdheden die de genoemde bepalingen, inzonderheid artikel 235 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
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hem verlenen, aan de minister van Financien inlichtingen meegedeeld die door het onderzoek van een strafzaak aan het licht waren
gekomen en hem inzage gegeven van bescheiden in verband met
de rechtspleging. Belastingplichtigen die zich door die machtigingen benadeeld achtten, vroegen de nietigverklaring ervan voor
de Raad van State.
Zoals kon worden verwacht, verklaarde de Raad van State zich
niet bevoegd om dergelijke handelingen nietig te verklaren. Toch
lijkt het mij interessant om erop te wijzen dat de beslissing van
onbevoegdheid van de Raad van State verantwoord wordt door de
dubbele overweging dat, enerzijds, het bij de wet aan de procureurgeneraal verleende prerogatief, dat aan geen van de hoofden van
de andere diensten van de Staat is toegekend, hem wordt verleend
in zijn hoedanigheid van magistraat en niet kan worden losgekoppeld van de uitoefening van zijn gerechtelijk ambt, anderzijds, dat
alleen het Rof van Cassatie bevoegd zou zijn om de litigieuze
machtigingen, op grond van de artikelen 610 en 1088 van het
Gerechtelijk Wetboek, nietig te verklaren.
·
32. De toepassing van laatstgenoemde bepalingen onderstelt,
zoals u weet, bevoegdheidsoverschrijding. Ret Rof mag zijn beoordeling over de opportuniteit van het weigeren of toestaan van de
gevraagde machtiging niet in de plaats stellen van die van de
procureur-generaal. Ret Rof vermag enkel de wettigheid van de
beslissing te toetsen, uit het oogpunt van een eventuele
bevoegdheidsoverschrijding.
Ik acht het weinig waarschijnlijk dat het probleem rechtstreeks
bij het Rof aanhangig wordt gemaakt; het zou daarvan wel
onrechtstreeks kennis kunnen nemen, zoals in het Transnukleararrest (39), naar aanleiding van een gerechtelijke vervolging die
gegrond was op de werkzaamheden van een parlementaire
onderzoekscommissie die uit interne parketdossiers afkomstige
gegevens aan het licht had gebracht.
33. Ik ken geen enkele wetsbepaling op grond waarvan dergelijke verslagen ter inzage mogen worden gegeven. Die verslagen
zijn door de aard ervan overigens strikt vertrouwelijk.
We leven wellicht in het tijdperk van de "transparantie". Een
mooi woord dat doet denken aan licht en klaarte en nu voortdurend
wordt gebruikt. Te pas en te onpas eist de publieke opinie transparantie. Die transparantie heeft evenwel haar beperkingen.
De wetgever, die optrad als grondwetgever, heeft op de verwachtingen ingespeeld en een oproep die alsmaar dringender en veeleisender werd, beantwoord door van de openbaarheid van bestuursdocumenten een grondwettelijke regel te maken. Artikel 32 van de
Grondwet, dat die openbaarheid vastlegt, sluit evenwel uitdrukkelijk alle gevallen uit die door de wet zullen worden bepaald. In
casu gaat het om de wet van 11 april1994. Artikel 6, § 3, 2°, ervan
onttrekt de bestuursdocumenten betreffende "een advies of een
mening die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid is
meegedeeld" aan de regel van de openbaarheid.
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34. Zo kunnen de verslagen die de procureurs-generaal aan de
minister van Justitie sturen, aan de openbaarheid ontsnappen.
Zonder voornoemde beperking zouden ze immers, nu het bestuursdocumenten betreft in de zin van artikel 1, tweede lid, 2°, van de
voornoemde wet van 11 april 1994, als openbaar moeten worden
beschouwd.
Voorts bevatten de interne parketdossiers in hoofdzaak
berichten van de procureur-generaal aan de procureurs des
Konings van zijn rechtsgebied en verslagen van laatstgenoemden
aan de procureur-generaal. Het strikt vertrouwelijk karakter van
die briefwisseling heeft nooit ter discussie gestaan.
U zult begrepen hebben dat ik de inzageverlening van die
interne dossiers aan de parlementaire onderzoekscommissies een
spijtige zaak vind. Ik betreur zulks inderdaad en indien het om een
louter persoonlijk standpunt ging over beslissingen die geen enkel
risico inhouden, dan zou het onbelangrijk zijn. Helaas is dat niet
het geval. Het is namelijk niet ondenkbeeldig dat gerechtelijke
vervolgingen wegens die beslissingen niet-ontvankelijk worden
verklaard; ik heb net daarop gezinspeeld toen ik verwees naar uw
Transnuklear-arrest.

35. Als het probleem in de toekomst aan de orde komt, staat het
aan het Hof daarover uitspraak te doen. Indien het, zoals in het
Transnuklear-arrest, zou worden opgelost door de voorziening te
verwerpen tegen een arrest waarbij de vervolgingen niet ontvankelijk zijn verklaard, zou daaruit volgen dat in een misschien
belangrijke zaak de strafvordering niet zal kunnen worden uitgeoefend wegens een toestand die vermeden had kunnen worden. Ik
geef toe dat ik daarom een strikte interpretatie van de begrippen
"onderzoeksverrichtingen" en "proceshandelingen" had verkozen,
wat zonder enige twijfel geleid zou hebben tot de weigering van de
inzageverlening van alle interne documenten aan de parlementaire onderzoekscommissies, maar vooral het voordeel zou hebben
geboden dat die commissies of hun voorzitters het bij de wet
bepaalde beroep hadden kunnen instellen en dat het bij de wet van
30 juni 1996 ingestelde college vervolgens het geschil definitiefhad
kunnen beslechten.
36. Dat was de stand van mijn reflecties over de parlementaire
onderzoekscommissies en het lag niet in mijn bedoeling U daarover
nog meer te zeggen - ook al beweer ik niet dat ik daarover alles
gezegd heb - toen ik enkele weken geleden, om precies te zijn op
18 juli, op het televisie-avondjournaal, dat ik met een verstrooid
oog volgde, vernam dat op de laatste vergadering van de
"commissie-Dutroux" een nieuwe moeilijkheid of een nieuw
probleem was gerezen.
De voorzitter van die commissie maakte in het door een journalist afgenomen interview gewag van een schrijven waarin de
procureurs-generaal bij de hoven van beroep magistraten van het
openbaar ministerie en politie-ambtenaren van hun onderscheiden
rechtsgebieden zouden hebben aangezocht niet te antwoorden op
vragen van parlementaire onderzoekscommissies. Die voorzitter

il.
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wiens goede wil niet te evenaren is en wiens goede trouw hoven
aile verdenking staat, scheen tegelijkertijd ontgoocheld en ietwat
gei:rriteerd door de beperking die door dergelijke richtlijnen werd
opgelegd aan de parlementaire onderzoeken, ofschoon dergelijke
onderzoeken wettelijk kunnen samenlopen met de onderzoeken
van de Rechterlijke Macht. Dus bracht hij de pers op de hoogte van
zijn beslissing om zich tot de minister van Justitie te wenden opdat
laatstgenoemde, die - ik citeer - "de Ieiding" heeft over het
college van procureurs-generaal, die hoge magistraten tot de orde
zou roepen.
37. Nauwelijks vier dagen later, namelijk op 22 juli 1997, werd
het "misverstand" opgehelderd naar aanleiding van een bijeenkomst van de voorzitter van de "commissie-Dutroux" en de
procureurs-generaal bij de hoven van beroep op het kabinet van de
minister van Justitie.
Zoveel te beter! Dit neemt echter niet weg dat er "iets" is
gebeurd; er heeft zich een feit voorgedaan dat aan de oorsprong lag
van een geschil over de bevoegdheden van de procureurs-generaal.
Dat feit op zich had zware gevolgen kunnen hebben; het vraagstuk
is te ernstig om er zomaar aan voorbij te gaan.
De vrijheid van spreken die ik op deze plaats geniet door mij tot
U te richten, maakt het mij mogelijk overwegingen naar voor te
brengen waarvan ik mij op andere plaatsen en in andere omstandigheden zou moeten onthouden. Die overwegingen zijn gematigd
en kart; de ernst van het onderwerp gebiedt evenwel dat zij
vastberaden zijn en aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.
38. Ret lijkt mij nodig eerst eraan te herinneren dat de wet
weliswaar uitdrukkelijk bepaalt dat de parlementaire onderzoeken
kunnen samenlopen met de onderzoeken van de Rechterlijke
Macht, maar dat zij even uitdrukkelijk bepaalt dat de parlementaire onderzoeken het verloop van de onderzoeken van de Rechterlijke Macht niet mogen hinderen en wij weten dat het hier naar de
mening van de beste grondwetspecialisten gaat om een "onmogelijke uitdaging''.
Mijns inziens moet vervolgens worden beklemtoond dat die
"onmogelijke uitdaging'' de procureurs-generaal niet onverschillig
kon Iaten. Zij immers zijn volgens de wet bevoegd om de strafvordering in te stellen; op hen rust de wettelijke plicht erop toe te zien
dat het verloop ervan niet wordt gehinderd; zij hebben derhalve
niet aileen het recht, maar ook de dwingende plicht de vereiste
maatregelen te nemen opdat de strafvordering onverminderd en
zonder vertraging, overeenkomstig de wet, zou worden voortgezet.
De wet kent aan de magistraten, zoals aan aile personen die in
artikel 458 van het Strafwetboek worden opgesomd, het recht toe
om te weigeren getuigenis af te leggen zowel voor de rechter als
voor de parlementaire onderzoekscommissies. Wat de laatstgenoemde betreft kent artikel 8, laatste lid, van de wet van
3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, dat vervangen is door
artikel 6 van de wet van 30 juni 1996, uitdrukkelijk aan iedere
getuige die voor een parlementaire onderzoekscommissie wordt
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opgeroepen of gedagvaard, het recht toe zich te beroepen op het
beroepsgeheim bedoeld in voornoemd artikel 458 van het Strafwetboek.
Ten slotte mag mijns inziens niet uit het oog worden verloren
dat geen enkele wetsbepaling aan de minister van Justitie ook
maar enige leidinggevende macht over de procureurs-generaal
toekent. De minister van Justitie heeft over het college van de
procureurs-generaal het gezag dat hem wordt toegekend bij artikel
143bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, dat in dit wetboek is
ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 4 maart 1997, dat slechts
een bevestiging vormt van het reeds bij artikel 143 van hetzelfde
wetboek aan de minister van Justitie toegekende gezag over de
procureurs-generaal.
Dat gezag is echter niet de leiding en het ene mag niet met het
andere worden verward (40).
39. Laatstgenoemde overweging is voor mij een gelegenheid om
een parenthese te openen over een bijzonder delicaat probleem dat
ik niet van plan was vandaag ter sprake te brengen, hoewel het
misschien wel nuttig is het aan te roeren. Ik weet dat dit probleem
tal van magistraten bezighoudt, vooral dan de korpschefs die
onlangs ermee te maken kregen. Het gaat over de machten of de
bevoegdheden van de minister van Justitie in tuchtzaken. Heeft
de minister van Justitie, meer bepaald op grond van het gezag dat
hij uitoefent over de procureurs-generaal, het recht om hen te
bevelen tuchtvervolgingen in te stellen tegen magistraten van het
openbaar ministerie of soortgelijke vervolgingen te vorderen tegen
leden van de zittende magistratuur?
Ik geefU hier mijn persoonlijk standpunt en verdedig de stelling
dat de minister van Justitie in de huidige stand van de wetgeving
inzake rechterlijke tucht, wat de magistraten betreft, geen andere
machten heeft dan die welke hem ten aanzien van de magistraten
van het openbaar ministerie zijn toegekend bij de artikelen 400,
406, 407 en 414, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
40. De minister kan weliswaar de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie vragen om een tuchtonderzoek in te stellen tegen een
advocaat-generaal bij dat Hof of tegen een procureur-generaal bij
een hof van beroep; hij kan ook een procureur-generaal bij een hof
van beroep vragen een tuchtonderzoek in te stellen tegen elke
magistraat van het openbaar ministerie die een ondergeschikte
van die procureur-generaal is.
Die onderzoeken kunnen voor de minister van Justitie onontbeerlijk zijn om in voorkomend geval zelf de tuchtrechtelijke
bevoegdheid uit te oefenen die hem toekomt en die hij niet met de
vereiste onpartijdigheid en schijn van onpartijdigheid zou kunnen
uitoefenen, indien hij zelf het voorafgaande tuchtrechtelijk opsporingsonderzoek zou verrichten.
41. Naar mijn mening evenwel kan de minister van Justitie niet
wettelijk aan een procureur-generaal het bevel geven om een van
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de lichtere tuchts~ncties te treffen waarvoor de procureursgeneraal, net zoals hijzelf, bevoegd zijn.
De minister kan mijns inziens evenmin het openbaar ministerie
bevelen tuchtsancties te vorderen tegen leden van de zittende
magistratuur.
Artikel 274 van het Wetboek van Strafvordering kent aan de
minister van Justitie een positief injunctierecht toe in strafzaken;
op grond van dat artikel kan hij de procureur-generaal bevelen "om
de procureur des Konings opdracht te geven de misdrijven
waarvan hij kennis draagt, te vervolgen".
Een wettekst die betrekking heeft op strafzaken kan, naar mijn
mening, niet worden uitgebreid tot tuchtzaken, waarvoor, bij mijn
weten, geen overeenkomstige wetsbepaling bestaat.
Een dergelijke bepaling lijkt mij trouwens ook niet nodig, aangezien, enerzijds, wat de magistraten van het openbaar ministerie
betreft, de minister van Justitie zelf de bij de wet bepaalde tuchtsancties kan opleggen en, anderzijds, wat de rechters betreft, geen
enkele vordering van het openbaar ministerie vereist is, daar de
tuchtvordering, overeenkomstig artikel 418 van het Gerechtelijk
Wetboek, ambtshalve wordt ingesteld door de daartoe bevoegde
overheid.
42. Andere brandend actuele vragen rijzen bij de toepassing van
de wet van 4 maart 1997 tot instelling van het college van
procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal
magistraat.
Ik ben mij ervan bewust dat ik menu op glad ijs waag. De enkele
woorden die ik hier op 11 oktober laatstleden, bij mijn installatie,
heb uitgesproken over dat college waarvan de institutionalisering
slechts in de ontwerpfase was, hebben de minister van Justitie
ertoe genoopt op acht interpellaties te antwoorden. Ik zou niet
graag hebben dat mijn overwegingen van vanmorgen hem nog zo'n
penitentie opleggen. Ik heb dan ook een resultaatsverbintenis die
in twee woorden kan worden samengevat : duidelijkheid, nauwkeurigheid; ik zal die uitdaging aannemen.
Na mijn installatierede van 11 oktober 1996 werd er gezegd en
geschreven dat ik "een stap achteruit" had gezet. U die mijn
betwiste overwegingen en tal van andere hebt gehoord, u weet, zo
denk ik, dat daar niets van aan is. Ik heb u mijn bekommernis over
de grondwettigheid van sommige bepalingen van het ontwerp doen
kennen waarvan niet duidelijk was of zij in overeenstemming
waren met het beginsel van de scheiding van de machten. Mijn
standpunt daarover is nooit veranderd en ik ben in goed gezelschap, aangezien een aantal van mijn bekommernissen nagenoeg
dezelfde waren als die welke de Raad van State in zijn advies over
het voorontwerp heeft uitgedrukt.
43. De toestand is thans echter in die zin veranderd dat het
amper gewijzigde ontwerp wet is geworden en dat een eventueel
debat over de grondwettigheid van deze of gene bepaling dus
weinig zin zou hebben.
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Het Hof van Cassatie toetst de wet niet aan de Grondwet en de
toetsing van het Arbitragehof is beperkt tot de artikelen 10, 11 en
24 van de Grondwet die hier niet aan de orde schijnen te zijn,
althans niet rechtstreeks. Het Arbitragehof heeft niettemin reeds
kennis genomen van een beroep tot vernietiging van art. 143ter
van het Gerechtelijk Wetboek, dat in dat wetboek is ingevoegd door
artikel 3 van de wet van 4 maart 1997. In zijn arrest nr. 52/97 van
14 juli 1997 (41) heeft het Hof dat beroep ''klaarblijkelijk niet
ontvankelijk verklaard wegens ontstentenis van het rechtens
vereiste belang''. Het arrest bevat nochtans overwegingen die
aandacht verdienen en die ik zo dadelijk zal onderstrepen.
De wet tot instelling van het college van procureurs-generaal is
dus in werking getreden; zij moet worden toegepast. Hoeft het nog
herhaald dat in onze Rechtsstaat waaraan we zo diep gehecht zijn,
de Wetgevende Macht de wetten maakt, de Uitvoerende Macht ze
uitvoert en de Rechterlijke Macht ze toepast ?
Die toepassing houdt bijna altijd een interpretatie in en in dat
opzicht is de interpretatie van het Hofvan Cassatie onaantastbaar,
onder voorbehoud van een .eventuele uitleggingswet.
44. De interpretatie kent weliswaar grenzen; de rechter kan niet
in de plaats treden van de wetgever. Daarom heeft het Hof, in zijn
arrest van 21 mei 1987 (42), uitspraak doende op een vordering tot
onttrekking van de zaak aan de Franstalige raad van beroep van
de Orde van Geneesheren, de vordering niet ontvankelijk
verklaard omdat er slechts een Franstalige raad van beroep van
de Orde van Geneesheren bestaat waardoor iedere verdere verwijzing onmogelijk zou zijn (43). Dat arrest wijst uitdrukkelijk erop
dat het Hof, als bewaarder van de wet, niet bevoegd is om die wet
te wij zigen.
Een analoog probleem met betrekking tot de wet die het college
van procureurs-generaal instelt, komt wellicht nooit aan de orde.
Aan de hoven en rechtbanken, inzonderheid het Hofvan Cassatie,
zal waarschijnlijk niet gevraagd worden de leemten in de wet aan
te vullen. In werkelijkheid zullen ze moeten interpreteren, dat wil
zeggen de wet uitleggen, een duidelijke betekenis geven aan elke
wetsbepaling, die van toepassing is op een welbepaald geval, en
daarbij rekening houden met de wil van de wetgever en met de
andere vigerende wetten.
Vanuit dit standpunt zou ik twee bedenkingen willen maken ..
45. De eerste, die ingegeven is door de rechtspraak, brengt mij
tot de gedachte dat iedere rechter, wanneer hij te maken heeft met
een wet waarvan de grondwettigheid betwistbaar is of wordt
betwist, maar in elk geval moet worden toegepast, de plicht heeft
om in de mate van het mogelijke die wet conform de Grondwet te
interpreteren. Met andere woorden, voordat er wordt beslist dat de
wet wordt toegepast omdat het zo hoort, ongeacht de ongrondwettigheid ervan, is het wenselijk dat men zich afvraagt of de litigieuze wettekst niet op een andere wijze kan worden gei:nterpreteerd en of hij, in ten minste een van die interpretaties, niet
verenigbaar is met de Grondwet. In zo'n geval zou de met de

-24-

Grondwet verenigbare interpretatie uiteraard doorslaggevend
moeten zijn.
46. De tweede bedenking houdt verband met eventuele tegenstrijdigheden tussen de nieuwe wet en vroegere niet opgeheven
wetten. In de regel kent ons recht geen stilzwijgende opheffing
meer; in werkelijkheid zijn er soms hardnekkige tegenstrijdigheden en kan de rechter niet ontkomen aan zijn plicht om het
geschil op te lossen. In een arrest van 2 februari 1979 heeft het
Hof de gedragsregel bepaald die in zulke gevallen moet worden
gevolgd : wanneer een met een vroegere wet onverenigbare nieuwe
wet onweerlegbaar aan de vroegere wet haar verbindende kracht
ontneemt, is die opheffing, in de zin van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, een uitdrukkelijke opheffing.
In het licht van die twee bedenkingen zullen talrijke tegenstrijdigheden tussen de wet tot instelling van het college van
procureurs-generaal en, hetzij de Grondwet, hetzij andere wetten
voorafgaand aan die van 4 p}aart 1997, kunnen worden opgelost.
De teksten zijn soms dubbelzinnig maar het is niet verboden te
hopen en zelfs te geloven - de grens tussen geloof en hoop is zo
vaag - dat de goede wil van diegenen die vanwege hun ambt de
nieuwe wetsbepalingen zullen moeten toepassen, hun loyauteit,
hun maturiteit, hun Staatszin en hun eerbied voor de instellingen
van die Staat zullen aanwenden om in onderlinge verstandhouding
de werkelijke draagwijdte te achterhalen van de hervormingen die
deze teksten pogen uit te drukken. Dat alles in een geest van
vooruitgang en samenwerking tussen de machten, met respect voor
de prerogatieven van de andere machten.
47. Vooral in verband met de nieuwe bevoegdheden die de wet
van 4 maart 1997 toekent aan de minister van Justitie kunnen er
interpretatieproblemen worden verwacht.
De tekst van het ontwerp, die waarschijnlijk voor de meeste
beroering heeft gezorgd en toch wet is geworden, vormt thans
artikel143bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. Hij verwijst naar
artikel143ter van dat wetboek krachtens hetwelk de minister van
Justitie de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vastlegt die
bindend zijn voor alle leden van het openbaar ministerie. Het
college van procureurs-generaal beslist bij consensus over de
maatregelen die met name nodig zijn voor de coherente uitwerking
en de coordinatie van het strafrechtelijk beleid dat vastgelegd is in
die richtlijnen. Artikel143bis, § 2, laatste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek voegt hieraan toe : "Indien het college geen consensus
bereikt en indien de uitvoering van de ministeriele richtlijnen van
het strafrechtelijk beleid daardoor in het gedrang komt, neemt de
minister van Justitie de noodzakelijke maatregelen om de toepassing ervan te waarborgen."
48. Laatstgenoemde bepaling heeft beroering gewekt door haar
kennelijk revolutionair, zo niet heiligschennend karakter. Wanneer
we ze herlezen in het licht van de parlementaire voorbereiding zou
ze minder verontrustend kunnen blijken. Het komt mij voor dat
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uit die parlementaire voorbereiding de gemeenschappelijke wil
blijkt van de wetgever en van de minister van Justitie om de
scheiding van de machten te eerbiedigen. De meest recente officiele
verklaringen van de minister van Justitie over de draagwijdte van
de nieuwe wetsbepalingen zijn overgenomen in het verslag van de
Commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (45). We lezen er onder meer dat de minister zelf nooit de
strafvordering zal mogen uitoefenen en dat de richtlijnen van het
strafrechtelijk beleid die hij vastlegt "niet mogen leiden tot het
buiten werking stellen van een wet of impliceren dat de minister
van Justitie een individueel negatiefinjunctierecht zou uitoefenen"
(46).

Die zin van de minister van Justitie is letterlijk overgenomen in
het zoeven vermelde arrest van het Arbitragehof van 14 juli 1997.
Dat arrest voegt eraan toe dat "de bestreden bepaling (artikel
143ter van het Gerechtelijk Wetboek) zich ertoe beperkt in een
wettelijke bepaling een feitelijke, met de Grondwet in overeenstemming zijnde praktijk te bevestigen" en dat "de in die bepaling
bedoelde richtlijnen 'algemene criteria en modaliteiten kunnen
bevatten om het opsporings- en vervolgingsbeleid uit te oefenen"'.
De minister van Justitie heeft in de Kamer tevens eraan herinnerd dat in de Senaat de vergelijking werd gemaakt met de
betekenis die de term "richtlijn" in het Europees recht heeft. De
minister heeft eraan toegevoegd dat "overeenkomstig artikel 189
van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap een
richtlijn verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat
voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, terwijl aan de nationale
instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen te
kiezen. Een richtlijn impliceert dus dat er bij de uitvoering aan de
verantwoordelijken een appreciatiemarge wordt gelaten. Het komt
de minister van Justitie toe met andere woorden het einddoel en
de krijtlijnen vast te leggen binnen dewelke de leden van het
openbaar ministerie evalueren welke maatregelen nodig zijn om
dat einddoel te realiseren. De parketmagistraat blijft dus een
zekere appreciatiemarge behouden binnen de door de wet gestelde
grenzen en indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven"
(47).
49. Zelfs het adjectief "bindend" waarmee in de wet de ministeriele richtlijnen worden omschreven, schijnt een wettelijke betekenis te hebben die getemperd is in vergelijking met het gangbare
taalgebruik. Volgens de woordenboeken betekent bindend :
verplichting opleggend. Dit is, blijkbaar, niet helemaal de betekenis van de wet aangezien een procureur-generaal, die uitgenodigd was in de Senaatscommissie voor de Justitie, kon zeggen,
zonder daarop klaarblijkelijk te worden tegengesproken door de
commissieleden die hij toesprak, dat ''het principe van de bindende
kracht nochtans geen afbreuk doet aan de regel dat het elk lid van
het openbaar ministerie zal blijven vrijstaan om bij de concrete
toepassing in concrete gevallen op een gefundeerde wijze ervan af
te wijken" (48).
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50. ne.,:ninister van Justitie heeft in zijn inleidende uiteenzetting voot de Kamer van volksvertegenwoordigers de betekenis
verduidelijkt van de zogenaamde "noodzakelijke" maatregelen die
hij, bij ontstentenis van consensus, op grand van de wet kan nemen
om de toepassing van de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid
te waarborgen. De tekst verdient het mijns inziens hier aangehaald te worden.
N a eraan te hebben herinnerd dat hij alle maatregelen kan
nemen om zijn richtlijnen ten uitvoer te leggen, voegde de minister
van Justitie hieraan het volgende toe : "De aard van die maatregelen moet in verhouding staan tot de toestand waarmee de
minister wordt geconfronteerd. Zo kan de minister de draagwijdte
van zijn richtlijnen preciseren, of het college opnieuw samenroepen, of nog, zijn gezag uitoefenen over elke procureur-generaal
afzonderlijk. Hij mag vanzelfsprekend niet zelf de strafvordering
uitoefenen. Aan het begrip 'noodzakelijke maatregelen' behoort
derhalve een zo ruim mogelijke interpretatie te worden gegeven;
de meest verstrekkende maatregel is de uitvaardiging van een
nieuwe richtlijn of een wetswijziging" (49).
51. Volgens dezelfde gedachtengang zet het koninklijk besluit
van 6 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van
het college van procureurs-generaal, bij de eerste lezing, tegelijkertijd de wettelijke bevoegdheden en de best gevestigde tradities met
betrekking tot de uitoefening van die bevoegdheden blijkbaar op
de helling. Wanneer wij, bijvoorbeeld, lezen dat een procureurgeneraal belast wordt met de organisatie van hoven en rechtbanken, lijkt het voor de hand liggend dat de hoven en de
rechtbanken artikel 159 van de Grondwet zullen aanvoeren als
argument om te weigeren dat besluit toe te passen omdat het
strijdig is met de wet.
Ook hier kan een meer diepgaande analyse, niet alleen van de
teksten maar ook van de doelstellingen die eraan ten grande lagen,
de beoordeling van de wettigheid ervan wijzigen.
De specifieke taakverdeling van elke procureur-generaal is vastgelegd in artikel143bis, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, dat in
dat wetboek is ingevoegd bij artikel 2 van de wet van
4 maart 1997. Het laatste lid van die paragraaf bepaalt dat "met
het oog op de uitoefening van de bevoegdheden van het college, de
Koning, na overleg met dat college, specifieke taken kan opleggen
aan elk lid van het college".
In zijn commentaar op die tekst in de Kamer van volksvertegenwoordigers, heeft de minister van Justitie verklaard dat "met het
belasten van specifieke taken wordt bedoeld dat elke procureurgeneraal binnen het college instaat voor de voorbereiding en de
opvolging van bepaalde materies door bijvoorbeeld informatie en
documentatie in te zamelen en de coordinatie waar te nemen" (50).
Het gaat dus in essentie om een studie- en documentatiebevoegdheid, die verenigbaar kan en moet zijn met de wetteksten
waarin onze regels van de gerechtelijke organisatie zijn vastgelegd,
en meer bepaald die waarin de bevoegdheden van de voorzitters
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van een rechtscollege nader worden omschreven of het openbaar
ministerie met welbepaalde opdrachten wordt belast, bijvoorbeeld
de voor de goede werking van de hoven en rechtbanken onontbeerlijke opdracht van het openbaar ministerie om over die goede
werking te waken (51).
52. De vergelijking van de nieuwe teksten met de vroegere niet
opgeheven teksten bevestigt mijns inziens dat tal van opvallende
tegenstrijdigheden misschien niet hardnekkig zijn. Met betrekking
tot de parlementaire onderzoekscommissies heb ik de term "proefdraaien" gebruikt. Hij zou waarschijnlijk ook kunnen gelden voor
de nieuwe wetgeving op het college van procureurs-generaal.
Iedere tekst moet immers "proefdraaien", getoetst worden aan de
praktijk. Ik denk dat de minister van Justitie als belangrijkste
doelstelling ontegensprekelijk de vooruitgang voor ogen had. De
politieke wil die uit de nieuwe teksten blijkt, is er mijns inziens
niet op uit om onze instellingen te ondergraven maar veeleer om
de werking en de e:fficientie ervan te verbeteren. Het was een
hachelijke taak en de uitwerking ervan was delicaat; de toekomst
zal uitmaken of de doelstelling bereikt is, met eerbiediging van
onze instellingen.
Wat mij betreft, durf ik hopen dat over enkele jaren, na verloop
van tijd, zal blijken dat de positieve kanten de overhand zullen
hebben gehaald op de negatieve kanten van de hervormingen. Het
zal zeker niet eenvoudig zijn; grate ideeen verwezenlijken is
immers nooit eenvoudig, maar het onmogelijke bestaat niet, mits
er bij eenieder een geest van samenwerking de oprechte wil om te
slagen ondersteunt. Het bewijs van die geestesgesteldheid en die
wil zal door de voornaamste betrokkenen moeten worden geleverd,
dat wil zeggen door de minister van Justitie en door de procureursgeneraal bij de hoven van beroep. Heel scherpzinnig en wijs wees
de minister van Justitie in de Senaat erop dat "elke structuur die
men opricht afhankelijk is van de personen die deze samenstellen"
(52).

Ik meen aan het Hof te kunnen zeggen dat de minister van
Justitie bij mijn weten zich tot op heden heeft ingespannen om de
beginselen toe te passen die hij in het Parlement verdedigd heeft.
Ik geef hiervan twee voorbeelden.
53. U weet dat de wet van 17 december 1996 houdende tijdelijke
gedeeltelijke uitvoering van artikel 103 van de Grondwet
betrekking heeft op de vervolgingen die tegen federale ministers
worden ingesteld. Artikel 2, § 2, van de wet kent in dat verband
aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, onder enig
voorbehoud, de bevoegdheden van procureur des Konings toe.
] Die nieuwe wet is bekend bij de publieke op1nie en heeft mij
~etrekkelijk veel brieven met klachten en aangiften tegen minis~ers opgeleverd. Ofschoon er heel wat fantasierijke brieven bij
~aren, zijn er andere die precieze gegevens bevatten, die juist of
onjuist zijn, maar die moeten worden nagegaan. Wegens de hoedanigheid van de daarin genoemde personen gaan de dossiers, die
van bij de ontvangst van dergelijke brieven worden aangelegd,
~n
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noodzakelijkerwijs onze minister van Justitie aan. Laatstgenoemde ging niettemin ermee akkoord dat ik hem enkel op de
hoogte zou brengen van het instellen en van de beeindiging van
een opsporingsonderzoek. Die inlichtingen worden hem persoonlijk
toegezonden en hij staat borg voor de vertrouwelijke behandeling
ervan. Nooit, zelfs niet op onrechtstreekse ofbeperkte wijze, is de
minister in een van die zaken tussengekomen. Ik oefen mijn
nieuwe en waarschijnlijk voorlopige wettelijke bevoegdheden in
volstrekte onafhankelijkheid uit.
U denkt ongetwijfeld dat zulks in onze Rechtsstaat ook zo moet
zijn. Ongetwijfeld. De minister van Justitie mag zich niet mengen
in de gerechtelijke onderzoeken, maar de inachtneming van die
regel is, wanneer het ministers betreft, geen eenvoudige zaak,
ondanks de totale discretie die de wetgever heeft gewild. De
rigoureus correcte houding van de minister van Justitie verdient
er des te meer waardering om; ofschoon conform onze instellingen
was ze misschien niet voor iedereen "evident" - om een modewoord te gebruiken.
54. Ret tweede voorbeeld houdt verband met de moeilijkheden
die de Belgische gerechtelijke autoriteiten hebben ondervonden om
stukken toegezonden te krijgen, die in november 1995 te Parijs in
beslag genomen waren naar aanleiding van internationale ambtelijke opdrachten, die door een Luikse onderzoeksrechter waren
gegeven.
Bijna twintig maanden lang mochten de inbeslaggenomen
stukken Parijs niet verlaten. Frankrijk beriep zich hiervoor op het
"geheim van de landsverdediging". Herhaaldelijk ·en zelfs op
gevaar af van een diplomatiek incident heeft onze minister van
Justitie bij zijn Franse ambtsgenoot erop aangedrongen dat die
stukken zouden worden vrijgegeven. Uiteindelijk hebben zijn nooit
afiatende, koppige en volhardende pogingen vruchten afgeworpen.
De omstandigheid dat in Frankrijk een andere meerderheid en dus
een nieuwe regering aan de macht gekomen zijn heeft wellicht
eveneens tot die afioop bijgedragen, maar zulks gaat mijn bevoegdheid alsook het onderwerp van deze rede te buiten.
Omdat de waarheid haar rechten heeft en omdat ik niet aileen
wil aanklagen wat naar mijn mening "mank loopt" maar met des
te meer nauwgezetheid ook wil wijzen op "wat goed gaat" en zelfs
zeer goed gaat, wil ik aan het Hof zeggen dat de minister van
Justitie zich buiten de toezending van die stukke:ri heeft willen
houden, ofschoon ze grotendeels aan hem te danken is.
Toen in de namiddag van 16 juli laatstleden het kabinet van de
minister mij meedeelde dat de meeste in beslag genomen stukken
ter beschikking lagen van de Belgische overheid, werd gepreciseerd dat de overbrenging niet mocht geschieden langs het
Belgische Ministerie van Justitie om.
Ik hoef het Hof niet te leren welke procedureregels van toepassing zijn op de wederzijdse rechtshulp tussen Frankrijk en Belgie.
U weet dat de ambtelijke opdrachten tussen de verzoekende Staat
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en de aangezochte Staat worden gegeven door toedoen van de
ministers van Justitie van die beide landen. In dit geval bevonden
de litigieuze stukken zich op het Franse Ministerie van Justitie en
de Belgische minister van Justitie zou het recht hebben gehad te
verlangen en zelfs te eisen dat zij op zijn ministerie zouden worden
neergelegd alvorens naar de bevoegde Belgische rechterlijke overheid te worden doorgezonden.
Dat was niet het geval. Onze minister van Justitie opteerde voor
een manier van overbrenging die hem zelfs niet de gelegenheid
hood een blik te werpen op de stukken die voor een rechterlijke
overheid bestemd waren; hij wilde elke verdenking en elke schijn
van inmenging voorkomen.
Twee dagen later, op 18 juli 1997, zijn dus twee Belgische
magistraten naar Parijs gegaan om er de eindelijk beschikbare
stukken op te halen, ze hebben ze naar Belgie meegebracht en ze
hier rechtstreeks bij het Hof van Cassatie ter beschikking overhandigd aan de procureur-generaal, aangezien de litigieuze procedure reeds onttrokken was aan de met het onderzoek belaste
magistraten.
55. Dat zijn slechts twee voorbeelden maar ze spreken volgens
mij boekdelen. Ik leid eruit af dat ongeacht de nieuwe en op
sommige plaatsen misschien minder geslaagde teksten die in onze
wetgeving opgenomen zijn, de scheiding van de machten een feit
blijft en door de minister wordt toegepast met eerbiediging van de
onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht, rechters en magistraten van het openbaar ministerie.
Het zou trouwens zowel betreurenswaardig als paradoxaal zijn
als de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in Belgie zou
worden aangetast, uitgerekend op een ogenblik dat ze blijkbaar
wordt opgeeist in een groot buurland dat ons zo nabij is, niet aileen
door zijn geografische ligging maar ook en vooral door zijn
gedachtengoed, cultuur, beschaving, democratische traditie van
vrijheid en verdediging van de rechten van de mens.
U hebt begrepen dat ik op Frankrijk zinspeel, maar ik zal daar
niet blijven bij stilstaan. U weet dat de nieuwe eerste minister van
Frankrijk in zijn algemene politieke verklaring van 19 juni 1997
plechtig heeft aangekondigd dat "des aujourd'hui, plus aucune
instruction concernant des a:ffaires individuelles, de nature a
devier le cours de lajustice, ne sera donnee par le garde des Sceaux
(... ) La responsabilite d'un exercice equitable et non partisan de
!'action publique se trouve ainsi remise aux procureurs generaux
et procureurs qui en seront comptables devant les citoyens" (53).
Een zaak die moet worden gevolgd ...
In dezelfde gedachtengang maar in andere omstandigheden heb
ik kunnen zeggen wat voor indruk de rede van een vooraanstaand
Frans jurist, Roger Perrot, professor emeritus aan de Parijse
universiteit Pantheon-Assas, in november laatstleden te Luik op
mij heeft gemaakt. Hij was daar uitgenodigd als slotspreker op een
rondetafelconferentie over "de aanpak van een crisis" en deelde ons
enkele overwegingen mee over de crisis van de maatschappij en de
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crisis van het gerecht. In een eenvoudifW1 beknopte en sobere taal
en met een natuurlijke welsprekendhei:a, met de juiste accenten
die een diepe overtuiging verraadden en die geen enkele van de
toehoorders onverschillig kon laten, prees de spreker het Belgische
gerechtelijke systeem. Hij wees daarbij op het onschatbare voordeel van een magistratuur die e~m rechterlijke "macht" en niet
aileen een rechterlijke "overheid" vormt, waarna hij uitriep :"En
vooral jullie, Belgen, beseffen misschien niet hoe gelukkig jullie
zijn, dat jullie ook een onafhankelijk openbaar ministerie hebben!"
56. Laten we die les indachtig zijn! .Zij is overigens niet enig in
haar soort. Verscheidenen onder u hebben onlangs ongetwijfeld,
net als ik, de rubriek gelezen die een gewezen onderzoeksrechter,
professor Jean Pradel, en een gewezen procureur van de Republiek, de heer Jean-Paul Laborde, in de Dalloz-verzameling gepubliceerd hebben (55). De auteurs uiten daarin de wens dat in
Frankrijk een onafhankelijk openbaar ministerie wordt ingesteld.
Zij herinneren de lezer eraan dat de instelling van het openbaar
ministerie, door Montesquieu omschreven als "bewonderenswaardige wet", in Frankrijk ontaard is, en sommen dan verschillende
buitenlandse- niet enkel Europese- wetgevingen op, die aan het
openbaar ministerie een grotere vrijheid verlenen dan in Frankrijk. Vooral het Italiaanse openbaar ministerie omschrijven zij als
"voorbeeldig''. Zijn leden ontsnappen geheel aan het toezicht van
de Uitvoerende Macht, zelfs wat de uitwerking van een algemeen
strafbeleid betreft. De auteurs herinneren tevens aan de regels
betreffende de werking van het parket die aangenomen zijn naar
aanleiding van het in 1990 te Havana georganiseerde VIIIste
Congres van de Verenigde Naties; een van die regels preciseert dat
de magistraten van het openbaar ministerie ''hun ambt in alle vrijheid moeten kunnen uitoefenen, zonder aan intimidatie of inmenging ten prooi te vallen".
57. De meeste buitenlandse wetgevingen volgen het Italiaanse
voorbeeld niet en kennen de uitwerking van een algenteen strafbeleid aan de Uitvoerende Macht toe. Sinds 15 mei jongstleden is
dat ook het geval voor het Belgisch positief recht (56).
De objectiviteit gebiedt mij te erkennen dat, nog v66r die datum,
tal vanjuristen en zelfs magistraten, wier onafhankelijkheid hoven
elke verdenking staat, een bepaalde bevoegdheid inzake strafbeleid toekenden aan de minister van Justitie (57), op voorwaarde
dat die bevoegdheid uitgeoefend werd in samenspraak met de
procureurs-generaal. Ik heb u vanmorgen eraan herinnerd dat het
Arbitragehof die bevoegdheid omschreven heeft als ''bestaande
praktijk die in overeenstemming is met de Grondwet" (58).
Ik meen te kunnen stellen dat het overleg tussen de minister van
Justitie en de procureurs-generaal een van de krachtlijnen van de
nieuwe wetgeving blijft. Zij kent weliswaar meer bevoegdheden
aan de minister toe, maar ik meen, in het licht van de parlementaire voorbereiding, aangetoond te hebben dat zelfs de ''bindende"
richtlijnen van het strafbeleid die de minister van Justitie kan
uitvaardigen, zelfs de "noodzakelijke" maatregelen die hij, in
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voorkomend geval, kan nemen om de toepassing ervan te verzekeren, minder revolutionair zijn dan zij lijken.
58. De net aangehaalde Franse penalisten Pradel en Laborde
hebben het waarborgen van de absolute onpartijdigheid van het
openbaar ministerie benadrukt als een dwingende noodzaak en
daartoe moet zijn onafhankelijkheid verzekerd zijn, welke hoofdzakelijk bestaat in de autonomie van de parketten "ten aanzien
van de Uitvoerende Macht, met betrekking tot het nemen van
specifieke beslissingen inzake vervolgingen" (59).
Mij lijkt het dat die onafhankelijkheid in de Belgische wetgeving
gevrijwaard is gebleven en dat zij des te groter zal zijn, naarmate
de procureurs-generaal eensgezinder zullen optreden en bewuster
zullen zijn van de wettelijke opdrachten waarmee zij belast zijn en
zullen blijven. Net als in het verleden blijft de strafvordering hun
domein; de minister van Justitie is, wat dat betreft, zeer duidelijk
geweest. De minister heeft, evenmin als vroeger, een leidende
bevoegdheid over de procureurs-generaal; hij oefent over het
college hetzelfde gezag uit als dat waarover hij reeds ten opzichte
van elke procureur-generaal afzonderlijk beschikte, en dat een van
mijn eminente voorgangers gedefinieerd heeft als de bevoegdheid
die de minister in staat stelt "elk machtsmisbruik, elke nalatigheid
in de uitoefening van het ambt te voorkomen'' (60).
59. De tijd vordert en ik stel uw geduld op de proef.
Niettemin zou ik, zoals ik aangekondigd heb, enkele woorden
willen zeggen over een andere kwestie die ons in het afgelopen
gerechtelijk jaar heel wat zorgen heeft gebaard. Het gaat mij met
name om het zeer kiese probleem van de interne en externe
controle op de Rechterlijke Macht. Ik heb dat probleem reeds in
mijn installatierede van 11 oktober 1996 ter sprake gebracht,
hetgeen onmiddellijk heftige en zelfs onstuimige kritieken heeft
uitgelokt. Ik beken u dat ik die reacties niet begreep; zelfs vandaag,
na het herlezen van de woorden die ik vorig jaar tot u gericht heb,
begrijp ik ze nog steeds niet. Het ging om welgeteld drie regels in
een rede van twaalf bladzijden, en die drie bewuste regels zijn de
volgende : "Ik denk aan het project van de instelling van een
interne en externe controle op de Rechterlijke Macht, waarvan
bepaalde aspecten op zijn minst onverenigbaar lijken met de
scheiding der machten."
Wat werd er meer gezegd dan dat het een kies probleem betreft,
voor zover het de scheiding van de machten raakt, en dat wij
waakzaam zullen moeten zijn en erop toezien dat de toekomstige
hervormingen van de onontbeerlijke, zowel interne als externe,
controles op de Rechterlijke Macht geen afbreuk doen aan zijn
onafhankelijkheid, die een fundamentele waarborg vormt voor
onze vrijheden.
Waakzaamheid is volgens mij een deugd, mits zij uitgeoefend
wordt met eerbiediging van onze instellingen; ik heb nooit gedacht
dat het anders kon. We moeten aandacht hebben voor de hervormingsplannen die ons aanbelangen; dat is naar mijn oordeel onze
plicht. Wanneer wij menen dat die plannen om het even welk
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bezwaar doen rijzen, is het ook onze plicht de andere machten
daarvan loyaal op de hoogte te brengen, zonder daarom hun
bevoegdheden, die wij nauwgezet dienen te eerbiedigen, met
voeten te treden.
60. Er bestaan reeds interne en externe controles op de Rechterlijke Macht; ik ga niet herhalen wat emeritus procureur-generaal
baron Velu hier in zijn openingsrede van 2 september 1996 zo goed
uiteengezet heeft (61), en evenmin wat emeritus procureurgeneraal Krings over datzelfde onderwerp in zijn openingsrede van
1 september 1989 ontvouwd heeft (62).
De publieke opinie dringt evenwel aan op versterkte of andersoortige controles. De politieke machthebbers kunnen er niet
omheen en daar hebben wij alle begrip voor. Ook binnen de
Rechterlijke Macht gaan er stemmen op die voor hervormingen
pleiten; ik denk dat de meesten onder ons zelfs gaarne bereid zijn
om mee te werken aan die vernieuwing.
Dat is een van de meest kiese problemen die ik ken; dat is het
inzonderheid, wanneer er controle moet worden uitgeoefend en dus
een oordeel moet worden geveld over het werk van de rechters, over
het werk dat zij verrichten in de uitoefening van hun rechtsprekende functie, over de inhoud zelf van hun beslissingen.
In dat opzicht meen ik dat elke externe controle uitgesloten is.
Ik ben er mij van bewust dat ik met die bewering een stroom van
protest kan uitlokken. Ik deel u mijn standpunt mee; aan u maak
ik mijn opmerkingen kenbaar; het staat aan u om ze te beoordelen.
Het is mijn diepe overtuiging dat de meest volstrekte onafhankelijkheid van de rechter, die de opperste waarborg voor de rechten
van de rechtzoekende vormt, onlosmakelijk verbonden is met de
rechtsprekende functie, met de opdracht om recht te spreken en
bijgevolg gelijk welke externe controle uitsluit, ongeacht of die
uitgaat van een andere macht dan wel van de media of van de
publieke opinie.
61. Niet alleen in ons land gaan stemmen op die veelvuldige en
veralgemeende controles eisen. Het is geen toeval dat de Internationale Unie van de Magistraten, die zich geregeld buigt over
belangrijke problemen van de magistratuur, de werkzaamheden
van haar eerste commissie, die van 10 tot 14 september 1995 te
Tunis heeft plaatsgevonden, gewijd heeft aan de "beoordelingscriteria voor het werk van de hoven en de rechters".
De conclusies van die studiecommissie, waarin tweeendertig
landen vertegenwoordigd waren, zijn veelzeggend. In het rapport
staat onder meer te lezen dat het werk van de rechters moet
worden onderworpen aan een beoordeling binnen de Rechterlijke
Macht en dat "alle leden van oordeel zijn dat, als die beoordeling
gebeurt door een overheid die extern is aan die macht, zoals de
Regering of het Parlement, kan worden gevreesd dat onrechtstreeks druk wordt uitgeoefend op de rechters, hetzij in hun geheel,
hetzij ten individuele titel". De Commissie merkt op dat de beoordeling van het werk van iedere rechter afzonderlijk een probleem
is "dat intern is voor elk rechtscollege", dat in hoge mate afhangt
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van degenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de
rechtscolleges. In de meeste landen zijn dat de chefs van de
rechtscolleges; in sommige andere landen is dat een gerechtelijk
orgaan dat daartoe de nodige bevoegdheid bezit. Wat de uitspraak
over de grond van de geschillen betreft, moet de rechter volledig
onafhankelijk zijn, zelfs ten aanzien van degenen die verantwoordelijk zijn vobr de rechterlijke organisatie.
62. Onlangs hebben we reeds gezien hoe het onvermijdelijke
conflict tussen de alomtegenwoordige wil tot controle en de noodzaak om die te beperken, de kop opstak, zodra die controles betrekking hadden op de rechtsprekende functie.
Het gevaar nam concrete vormen aan, toen bleek dat een door de
minister van Justitie bevolen audit in de "piloot"-rechtbanken en
-parketten van Brugge en N amen ook de activiteit van de
onderzoeksrechters onder de loep zou nemen.
De reactie van de Rechterlijke Macht liet niet op zich wachten
en het antwoord van de minister van Justitie was gelukkig
constructief. N aar het schijnt heeft de minister erkend dat het feit
dat de onderzoeksrechters o:fficier van gerechtelijke politie zijn,
geen grond oplevert voor een gedeeltelijk externe controle van een
activiteit die tevens rechtsprekend is.
Ik meen dat dit een belangrijk winstpunt is. N og bemoedigender
volgens mij is de vaststelling dat het voornoemde initiatief van de
minister van Justitie om een audit te houden, alsook andere,
gelijklopende initiatieven, getuigen van de klaarblijkelijke zorg,
niet zozeer om "controles om de controles" uit te voeren, dan wei
om door die controles het werk van de rechter te verbeteren.
Draagt een van de projecten van de minister niet de veelbelovende
naam "I.K.Z.", dat wil zeggen, "integrale kwaliteitszorg", ''het
streven naar integrale kwaliteit"?
63. Aangezien de zorgen van de minister ook die van de Rechterlijke Macht zijn, waarom zouden we dan niet tezamen de weg
afleggen die ons naar dat gemeenschappelijke doel leidt? Mijns
inziens zijn wij die weg reeds ingeslagen, aangezien wij totnogtoe,
telkens wanneer de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht
volgens ons bedreigd was, bij de minister van Justitie een luisterbereid oor hebben gevonden; de voorstellen voor alternatieve oplossingen die wij hem hebben voorgelegd, werden door hem gunstig
onthaald, althans wat het beginsel ervan betreft, daar de modaliteiten ervan nog worden onderzocht.
Wij staan nog maar aan het begin van de weg, maar die weg zijn
wij tezamen opgegaan in omstandigheden die volgens mij een
redelijk optimisme rechtvaardigen.
64. Het is meer dan tijd om af te ronden.
Luidens artikel351 van het Gerechtelijk Wetboek moet de rede,
die ik u moet doen ondergaan, be trekking hebben op "een bij die
gelegenheid passend onderwerp". Het was moeilijk om een keuze
te maken na de overvloed aan gebeurtenissen en beroeringen die
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in de loop van het voorgaand gerechtelijk jaar zowel de gerechtelijke als de politieke kringen in opschudding hebben gebracht.
Ik heb ervoor gekozen nogmaals terug te komen op de scheiding
van de machten en ik nam me voor om een groot aantal vragen
vanuit die invalshoek te benaderen. In deze rede, die nu al te lang
is, worden slechts een paar daarvan onderzocht en geen ervan
volledig.
Het onderwerp van de scheiding van de machten zal wellicht
nooit volledig kunnen worden behandeld; het beginsel blijft weliswaar bestaan, maar de toepassing ervan evolueert. Het overheersend aspect lijkt mij thans de samenwerking tussen de machten te
zijn. Het is weliswaar niet nieuw, maar het wint heden ten dage,
gelet op de recente gebeurtenissen, wel aan belang. Ik meen
hieraan te kunnen toevoegen dat het voorgaande jaar, in dat
opzicht, een bemoedigende ervaring is geweest. Dat jaar was
immers pijnlijk, vol mislukkingen en teleurstellingen, maar kende
niettemin ook een aantal lichtpunten.
65. Allereerst moet de bewustwording van een aantal "disfuncties" op de "actiefzijde" van de balans van het jaar ingeschreven
worden. "Disfuncties" zijn er overal; zij zijn niet nieuw maar
werden blootgelegd op een wijze als misschien nog nooit tevoren.
Zij hebben ons allen tot een gewetensonderzoek aangezet, omdat
de gebeurtenissen die wij sedert die tragische maand augustus
1996 hebben beleefd, ons allen raken. Leden van de Wetgevende
en de Uitvoerende Macht hebben weliswaar soms vergissingen
begaan, maar het staat vast dat een aantalleden van de Rechterlijke Macht er ook begaan hebben.
Ik heb het reeds gezegd, zoals ik ook al gezegd heb dat vergissen
menselijk is, en wij zijn allen menselijke wezens. Wie kent niet de
beroemde zin uit het Nieuwe Testament : "Wie zonder zonde is,
werpe de eerste steen"? Waaraan de evangelist toevoegde : "En
allen gingen heen, de oudsten eerst." (63)
Op mijn leeftijd schaam ik er mij niet voor te zeggen : "Ik heb
fouten begaan", omdat ik weet dat dit ons aller lot is en dat de
begrensdheid en de broosheid van de menselijke aard maken dat
het niet anders kan.
Wij trachten de gevolgen van die vergissingen te verhelpen en
hun herhaling te voorkomen. Als het fouten zijn, kunnen we ze ook
bestraffen; er blijft evenwel nog veel te doen en veel te verbeteren.
We beschikken weliswaar over een arsenaal van tuchtstraffen,
maar het stelsel van de rechterlijke tucht lijkt al lang voorbijgestreefd. Het is een omvangrijk probleem dat we ooit zullen moeten
aanpakken. Wanneer een persoon door een fout van een lid van de
Rechterlijke Macht schade heeft geleden, erkent het Hof, sinds zijn
beroemd arrest van 19 december 1991 (64), dat de Staat, onder
bepaalde voorwaarden, aansprakelijk kan worden gesteld, zodat de
getroffenen vergoed kunnen worden.
66. Niet alle "disfuncties" van de Rechterlijke Macht kunnen
echter aan ons worden toegeschreven. Een groot aantal ervan is
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enkel te verklaren door een onmetelijk gebrek aan middelen. Tegen
dat vacuum staan wij machteloos en moeten wij een beroep doen
op de andere machten : de wetgever die de begroting van Justitie
goedkeurt, de minister van Justitie die ze beheert. In dat verband
zou ik misschien willen voorstellen te onderzoeken of niet ieder
rechtscollege van de Rechterlijke Macht over zijn eigen budget zou
horen te beschikken. Dat is geen nieuw voorstel; die kwestie is zelfs·
al op internationale bijeenkomsten, zoals die te Macao in 1989, ter
sprake gekomen (65). Dat probleem, zoals zovele andere, zou met
vrucht kunnen worden besproken met de andere machten, aangezien samenwerking tussen de mach ten, zoals ik reeds onderstreept
heb, thans belangrijker geacht wordt dan de scheiding van de
machten, die weliswaar reeel maar nooit volledig is.
67. In de loop van de voorbije maanden was overleg steeds meer
aan de orde, en ik verheel u niet dat ik dit een zeer heuglijke
ontwikkeling vind. Er zijn heel wat problemen die kiese kwesties
oproepen betreffende de scheiding van de machten. Ik zei reeds dat
ik die onmogelijk allemaal heb kunnen bestuderen, laat staan
vermelden. Ik heb me moeten beperken tot enkele voorbeelden. Zo
heb ik u gezegd dat een van de laatste netelige kwesties die de
betrekkingen tussen de minister van Justitie en de Rechterlijke
Macht had kunnen verstoren, gerezen was naar aanleiding van de
uitwerking van het pilootproject van een audit in de rechtbanken
van eerste aanleg. In dat verband heb ik u met genoegen eraan
herinnerd dat de minister van Justitie reeds bij de eerste reactie
van de Rechterlijke Macht een zeer positief antwoord had gegeven;
zo heeft hij niet aileen in woorden maar ook in daden bevestigd dat
hij niet van plan was zich te mengen in de rechtsprekende functie
of in de uitoefening van de strafvordering, en heeft hij een
constructieve discussie aangegaan over andere dan zijn eigen
voorstellen.
Misschien is het wel die openheid, die aanvaarding en vaak de
uitnodiging tot dialoog die mij uit de voorbije maanden vooral is
bijgebleven. Zij is vaak uitgegaan van de minister van Justitie. Hoe
vaak heeft hij mij niet gezegd : "We zouden erover moeten praten,
erover discussieren, samen aan de gesprekstafel gaan zitten." Dat
is, volgens mij, een nieuwe taal, die soms ook gebruikt werd door
de meest eminente en gezaghebbende leden van de Wetgevende
Macht.
Vertegenwoordigers van de drie machten "aan de gesprekstafel",
met de wil om de gemeenschappelijke problemen op te lossen in
een geest van wederzijds respect, dat is volgens mij de toekomst en
een belangrijke bron van hoop. De formule is niet zonder gevaar;
ik ben mij ervan bewust. Een van de grootste gevaren zou de spoed
kunnen zijn waarop de publieke opinie en degenen die haar eisen
vertegenwoordigen, aandringen. Hoe rechtmatig die eisen ook zijn,
men mag volgens mij niet vergeten dat de klassieke wijsheid, die
ons in onze jeugdjaren werd ingeprent, ons leerde dat we ons
"langzaam moesten haasten". We moeten onophoudelijk vorderingen maken, maar ons niettemin de tijd gunnen om nate denken.
Het is niet altijd eenvoudig; misschien is het een uitdaging. Elke
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toestand heeft zijn voor- en nadelen, positieve en negatieve kanten,
licht- en schaduwzijden. We moeten kiezen en het risico van onze
keuzes aanvaarden. Wat mij betreft, ik heb er vertrouwen in. Moge
de toekomst uitwijzen dat deze geloofsbelijdenis de juiste was!
In de loop van vorig jaar hebben twee van onze meest geliefde,
gewaardeerde en gerespecteerde collega's ons verlaten voor, naar
we hopen, een betere wereld.
Het gerechtelijkjaar was am per aangevangen in de woelige sfeer
na de drama's van de voorbije zomer, toen het nieuws van de
plotselinge dood van onze dierbare ere-eerste advocaat-generaal
Guido D'HOORE ons bereikte.
U die hem hebt gekend, u hebt geleidelijk aan de onvermoede
rijkdommen van zijn zo innemende persoonlijkheid leren
ontdekken. U hebt ongetwijfeld enige moeite gehad om door de
gesprekken en de ontmoetingen heen de eminente kwaliteiten te
ontdekken die hij met de hem kenmerkende gereserveerdheid en
discretie bewust verborgen hield. Zij spoorden hem ertoe aan
uitdrukkelijk te vragen dat er geen rouwhulde zou plaatshebben
en u weet dat zijn wil uiteraard is geeerbiedigd.
Die weloverwogen bescheidenheid van onze dierbare collega
verleent des te meer glans aan zijn nagedachtenis.
Najaren van zowel onbekend en ondankbaar als efficient labeur
werd de jonge substituut-procureur des Konings te Brussel Guido
d'Hoore verzocht zich kandidaat te stellen voor het moeilijke ambt
van procureur des Konings te Veurne. Zonder aarzelen nam hij een
taak op zich die zwaar leek te zullen worden, en mijn eminente
voorganger, emeritus procureur-generaal baron Velu, op dat ogenblik procureur des Konings te Brussel en dus korpschef van onze
vriend Guido, schreef het volgende over hem : "De sollicitant mag
als een bijzonder uitstekend magistraat beschouwd worden. Zowel
op menselijk vlak als op professioneel gebied heeft hij herhaaldelijk het bewijs geleverd van zijn uitzonderlijke kwaliteiten. Hij is
begaafd met een schrandere geest en mede met een zeer evenwichtig oordeel."
Die intelligentie, die scherpzinnigheid, zijn evenwichtigheid en
zijn vast oordeel werden bevestigd tijdens de haast veertien jaar
waarin hij zijn ambt van advocaat-generaal, en, op het einde van
zijn loopbaan, van eerste advocaat-generaal bij het Hofuitoefende.
Emeritus eerste voorzitter Legros had hem op 5 november 1982
in bijzonder hartelijke bewoordingen in ons midden verwelkomd.
Hij beklemtoonde de absolute toewijding, het voorbeeld van
gerechtigheid, de bekwaamheid, het gezag en de waardigheid van
de nieuwe advocaat-generaal.
Die lovende bewoordingen zijn nooit gelogenstraft. Integendeel,
zij werden gaandeweg nog bevestigd en elke dag raakten wij meer
en meer gehecht aan onze waarde collega.
Om gezondheidsredenen vroeg hij om vroegtijdig uit zijn ambt
te worden ontheven. Wij hebben hem vele lange gelukkige jaren
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rust toegewenst, aan de zijde van zijn jonge teerbeminde echtgenote en in het gezelschap van de zoete muziek die hij met zoveel
plezier en virtuositeit uit zijn orgel toverde.
Onze wens is niet in vervulling gegaan. Een jaar en enkele
weken na zijn vertrek uit dit Hof ging hij tijdens het orgelspelen
voorgoed van ons heen.
N auwelijks een maand later vervoegde onze dierbare emeritus
raadsheer Henri BOSLY zich bij hem in de andere wereld.
U hebt een postume huldezitting aan hem gewijd op
30 januari jongstleden. AI het goede dat we van hem dachten, werd
er plechtig, met veel droefheid en in de aanwezigheid van zijn
familie gezegd.
De maanden zijn voorbijgegaan en de leegte is niet opgevuld. Hij
had ons gewend aan trouwe bezoeken, waardoor de scheiding die
zich na een inrustestelling zo vaak laat gevoelen, ons minder zwaar
viel. Toen misten wij zijn actieve en efficiE'mte medewerking. Nu
missen wij ook zijn glimlach, zijn vriendelijkheid, zijn gemoedelijkheid, zijn beminnelijkheid, zijn zin voor humor, kortom, zijn
aanwezigheid.
Enkele dagen geleden ontvingen wij het trieste nieuws van het
overlijden van een van onze meest bevoegde en toegewijdste
medewerkers. De heer ere-hoofdgriffier Oscar Reyntens is op
14 augustus 1997 overleden. Hij was 93 jaar oud, zodat slechts
weinigen onder u hem nog hebben gekend.
Dat voorrecht was mij gegund en ik denk met ontroering aan
hem terug.
Bijna dertig jaar geleden schreef mijn eminente voorganger, de
heer procureur-generaal Ganshof van der Meersch, over hem het
volgende aan de minister van Justitie : "Hij beschikt over een
levendig verstand en een uitzonderlijk geheugen. Hij is uitermate
gewetensvol. Wanneer hem gevraagd wordt een probleem te onderzoeken, zal hij niet rusten vooraleer het volledig is opgelost nadat
hij eerst aile aspecten ervan tot in de kleinste geledingen heeft
onderzocht. Hij heeft zich ontpopt tot (... ) een uitstekende baas :
welwillend maar vastberaden, een kostbare hulp voor zijn medewerkers die nooit vergeefs een beroep doen op zijn lange ervaring
en zijn doorzicht (... ). De levensloop van de heer Reyntens, die
vader is van twee kinderen, mag voorbeeldig worden genoemd."
Zijn kinderen en kleinkinderen hebben hem op 22 augustus ten
grave gedragen. Hun verdriet was, beter dan woorden vermogen,
een tastbaar bewijs van de mate waarin de heer ere-hoofdgriffier
Reyntens, die grote dienaar van de Staat en van het Gerecht, met
een opmerkelijke terughoudendheid en een onmetelijke discretie,
erin was geslaagd een aanbeden grootvader te zijn.
Dat is de gang van het Ieven en van de wereld. Mensen gaan
voorbij, hun werk volgt hen en hun nagedachtenis blijft bestaan.
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Het werk van Guido D'Hoore, Henri Bosly en Oscar Reyntens
volgt hen en blijft een voorbeeld voor ons allen; hun nagedachtenis
blijft voor altijd in ons hart gegrift.Voor de Koning vorder ik dat
het Hof tijdens het nieuwe gerechtelijk jaar zijn werkzaamheden
voortzet.
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NOTEN

(1) MONTESQUIEU, voorlaatste lid van het voorwoord bij "L'Esprit des lois".
"Maar, wanneer ik mijn beginselen heb ontdekt, werd alles waarnaar ik zocht mij
duidelijk; en in de loop van twintig jaar, heb ik mijn werk zien beginnen, groeien,
vooruitgaan en voleindigd worden. ,
(2) WODON Louis, vermeld door REMY Edouard, in "Une offensive contre Ia
separation des pouvoirs", Belg. judie., 1928, p. 2, 2de kol.
(3) "La separation des pouvoirs", plechtige openingsrede van proc.-gen. Ch.
FAIDER, voor het Hof van Cassatie, op 15 oktober 1875, nr. VIII (gepubliceerd in
Bull., 1875).
(4) REMY Edouard, verwijzing vermeld in de noot 2, supra, p. 4, 2de kol.
(5) DEBEYRE" Le droit public fran9ais" vermeld door ORBAN (Gedr. St., Senaat,
185, zitting 1964-1965, 11 maart 1965, p. 3).
Bij ons hanteert professor ALEN een analoge formulering wanneer hij de scheiding
van de machten omschrijft als een "regel van het politiek bedrijf die uit de ervaring is
ontstaan" (ALEN Andre "Separation au collaboration des pouvoirs?", rede uitgesproken op 17 november 1990 voor de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van Belgie, in vertaling gepubliceerd in Adm. Publ. T.
1990, p. 221 e.v., inz. p. 234, lste kol. en noot 167).
(6) WODON Louis, vermeld door REMY Edouard, verwijzing in de noot 2, supra,
p. 4, 1ste kol.
(7) Idem.
(8) Uitdrukking gebruikt door de heer RISOPOULOS op het spreekgestoelte van de
Kamer van volksvertegenwoordigers op 27 april 1978 (Parl. Hand., Kamer, p. 1828).
(9) CORVILAIN Jean "M. VAN GLABBEKE au Senat- Impressions de seance", J. T.,
1946, p. 393, 3de kol.
(10) GANSHOF van der MEERSCH, vermeld door de heer procureur-generaal
KRINGS in "Enkele beschouwingen betreffende rechtsstaat, scheiding der machten
en Rechterlijke Macht", plechtige openingsrede voor het Hofvan I september 1989, nr.
9, noot 28 (gepubliceerd in A.C., 1989-90; Bull., 1990; R.W., 1989-1990, p.159; J.T.,
1989, p. 521).
(11) Zie de verwijzing in de voorgaande noot.
(12) ALEN Andre, zie de verwijzing vermeld in noot 5, supra, p. 235, lste kol. En in
zijn rede vermeld in noot 10, supra, voegt de heer procureur-generaal KRINGS eraan
toe dat binnen de Rechterlijke Macht, "de onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie (. .. ) een hoeksteen vormt van de onafhankelijkheid van de leden van hoven
en rechtbanken" (nr. 23 in fine).
(13) ALEN Andre, verwijzing vermeld in noot 5, supra, p. 230, 2de kol.
(14) Gedr. St., Senaat, 113, zitting 1964-1965, 11 februari 1965, toelichting, p.1
(15) Advies van de Raad van State, weergegeven in de parlementaire stukken die in
de vorige noot zijn vermeld, p. 4 en 5.
(16) Verslag van de heer Orban in naam van de Commissie voor Buitenlandse Zaken
van de Senaat, zie de verwijzing in noot 5, supra, p. 2.
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Verslag van de heer senator ORBAN, op. cit., p 5.
Zelfde verslag, p.6.
Zelfde verslag, p. 5.
Zelfde verslag, p. 6.
Zelfde verslag, p. 7.

(22) Zelfde verslag, p. 4; de twee vermelde wetten werden in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd, respectievelijk op l januari 1953 en 6 augustus 1953.
(23) Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989, art. 26, § l, 3°; zie de
arresten 443 van 7 december 1993 en 483 tot 486 van 20 januari 1994 van het
Arbitragehof, die op respectievelijk 28 december 1993 en 10 februari 1994 in het
Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd; het eerste arrest werd eveneens gepubliceerd in J.T., 1994, p. 208.
(24) Cass., 15 december 1983,A.R. 6871 (A. C., 1983-84, nr. 207), en Rechtspraak der
haven van Antwerpen, 1983-1984, met een noot van professor L. Delwaide waarin hij
zich bij het arrest aansluit : "De aansprakelijkheid voor de fouten van een loads bij
aanvaring", p. 235-263).
(25) Cass., 26 januari 1990, AR.6713 (A. C., 1989-90, nr. 327).
(26) Arrest nr. 36/90, rol nr. 171, Belgisch Staatsblad van 28 december 1990, p.
24.403.
(27) Cass., 6 oktober 1966 (A. C., 1967, 147).
(28) Koninklijk besluit van 9 december 1968 tot goedkeuring van het bijzonder plan
van aanleg nr. 40-20, Belgisch Staatsblad van 17 december 1968, p. 12.191.
(29) DELPEREE Francis "La separation des pouvoirs aujourd'hui", in Adm. Publ.,
T. 1990, p.126 e.v., inz. p. 129, 1ste kol.
(30) DELPEREE Francis, zie de verwijzing in de vorige noot; ALEN Andre, op. cit.,
zie de verwijzing in noot 5, supra, inz. p. 228; zie ook de rede van de heer procureurgeneraal KRINGS, vermeld in de noot 10, supra, inz. nr. 33 en noot 79.
(31) A. C., 1993; Bull., 1994; J.T., 1993, p. 589; R.W., 1993-1994, p.20.
(32) DELPEREE Francis, in "La Libre Belgique" van 25 april 1997, onderhoud
onder de titel : "Delperee : la commission ne peut etre une belle-mere".
(33) Cass., 6 mei 1993, A.R. 6416 (A.C., 1993, nr. 225).
(34) "La Lanterne" van 16 mei 1997.
(35) "La Nouvelle Gazette" van 25 april1997.
(36) DELPEREE Francis, op. cit., zie de verwijzing in noot 29, supra, inz. p. 129,
2de kol.
(37) De wettelijke grondslag van artikell25 van het reglement op de gerechtskosten
in strafzaken ligt in artikel1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan
het arrest 54/97 van het Arbitragehof van 18 juli 1997 (nog niet gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad) voor recht heeft gezegd dat het de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt "doordat het in geen enkel jurisdictioneel beroep voorziet tegen de
beslissing over het verzoek van de burgerlijke partij om toegang te verkrijgen tot het
strafdossier tijdens het vooronderzoek".
Het zelfde arrest beslist dat genoemd artikel1380, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt "doordat het de toegang
tot het strafdossier van iedere andere persoon dan de gedetineerde verdachte aan
bepaalde voorwaarden onderwerpt".
(38) A.R. 20.671 en 20.672, (Arr. R.v.St., 1980, p. 1318).
(39) Zie supra, nr. 25 en noot 33.
(40) Zie infra, nr. 58, noot 57.
(41) Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1997.
(42) A.R. 7836 (A. C., 1987-88, nr. 567).

(43) Ret arrest A.R. D.97.0015.N van 20 juni 1997, dat nog niet is gepubliceerd,
lijkt impliciet te beslissen dat een dergelijk verzoekschrift ontvankelijk is, niettegenstaande de enigheid van het rechtscollege waaraan men de zaak wil onttrekken.
Dat arrest zal op zijn datum worden gepubliceerd in de Arresten van het Hof van
Cassatie, in het Bulletin des arrets de la Cour de cassation en in de Pasicrisie, eerste
dee!.
(44) A. C., 1978-79, 628.
(45) Verslag door de heren Thierry Giet en Franz Lozie in naam van de Kamercommissie voor de Justitie (Gedr. St., Kamer, 867/6- 96/97, van 17 februari 1997).
(46) Verslag vermeld in de vorige noot, p. 3 en 4.
(47) Zelfde verslag, p. 4.
(48) Verslag door de heren Coveliers en Vandenberghe in naam van de Commissie
voor de Justitie (Gedr. St., Senaat, 1-447/4, zitting 1996-1997, 14 december 1996, p.
41).
(49) Verslag vermeld in noot 43, supra, p. 3.
(50) Idem.
(51) Artikell40, Gerechtelijk Wetboek.
(52) Verslag vermeld in noot 46, supra, p. 19.
(53) Zie de Franse dagbladpers van 20 juni 1997, bijvoorbeeld "Le Figaro" van die
datum, p. 6 .... "vanafheden zal 'garde des Sceaux' geen enkele onderrichting betreffende individuele zaken meer geven, die de loop van bet gerecht kan bernvloeden ( ... ).
De verantwoordelijkbeid voor een billijke en onbevooroordeelde uitoefening van de
strafvordering wordt aldus aan de procureurs-generaal en aan de procureurs gegeven,
die daarvan aan de burgers rekenschap zullen verschuldigd zijn. »
(54) Dat rondetafelgesprek werd op 16 november 1996 in bet provinciepaleis te Luik
gehouden op initiatief van de eerste voorzitter van het Arbeidshof te Luik, van de
stafhouder van de Orde van advocaten te Luik en van de decaan van de rechtsfaculteit
van de Universiteit te Luik.
(55) J. PRADEL en J-P. LABORDE : ''Du ministere public en matiere penale -A
l'heure d'une eventuelle autonomie?" (Recueil Dalloz 1997, 19e cahier, chronique, p.
141 tot 144).
(56) datum waarop de wet van 4 maart 1997 tot instelling, van het college van
procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat in werking
is getreden; die datum van inwerkingtreding werd vastgesteld bij een koninklijk
besluit van 2 mei 1997 dat in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1997 is gepubliceerd.
(57) Zie de plechtige openingsrede voor het Hof van de beer procureur-generaal
Krings van 1 september 1989, vermeld in noot 10, supra, nr. 26; ALEN Andre, zie de
verwijzing vermeld in noot 5, supra, p. 229.
(58) Zie de verwijzing vermeld in noot 53, supra, p. 143.
(59) Zie supra, nr. 48.
(60) Zie de plechtige openingsrede voor het Hof van de beer procureur-generaal
Krings van I september 1989, vermeld in noot 10, supra, nr. 26.
(61) Baron VELU J. : "Vertegenwoordiging en Rechterlijke Macht", plechtige
openingsrede voor het Hofvan 2 september 1996, nrs. 23 e.v. (A.C, 1997; Bull., 1997;
J.T., 1996, p. 625; R. W, 1996-1997, p. 585).
(62) Zie de plechtige openingsrede voor bet Hof van de beer procureur-generaal
Krings van I september 1989, vermeld in noot 10, supra, nrs. 22 tot 27.
(63) Het Nieuwe Testament, Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8, vers 1 tot 11,
inz. vers 7 en 9.
(64) AR. 8970 (A. C. 1991-92, nr. 215) en de cone!. van proc.-gen. baron Velu, toen
eerste adv.-gen., in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 215; zie ook Cass., 8 dec. 1994, AR.
C.93.0303.F (ibid. 1994, nr. 541).
(65) Krings E. :"Role et position du magistrat par rapport aux autres pouvoirs de
l'Etat et de Ia societe. Uindependance de Ia magistrature. La responsabilite du

-42roagistrat vis-a-vis de l'Etat et de l'individu", verslag voorgesteld door de auteur als
voorzitter van de eerste Comroissie ingesteld in bet kader van het congres van de
Internationale Unie van de Magistraten, te Macao van 22 tot 28 oktober 1989 (Revue
de droit international et de droit compare, deel LXVII, 1990, p. 141 e.v., inz. p. 149 en
150).
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Lijst van de belangrijkste afkortingen
A.A.:

Arresten Arbitragehof.

A.C.:

Arresten Hof van Cassatie.

A.P.R.:

Algemene Praktische Rechtsverzameling.

A.R.:

Algemene Rol.

Arr.R.v.St. :

Arresten Raad van State.

art., artt. :

artikel, artikelen.

aug.:

augustus.

Ben.GH.:

Benelux-Gerechtshof.

Ben.Jur.:

Benelux-Gerechtshof-Jurisprudentie.

B.J.:

Belgique Judiciaire.

Bosw.:

Boswetboek.

B.R.H.:

Belgische Rechtspraak in Handelszaken.

B.S.:

Belgisch Staatsblad.

Bull.:

Bulletin des arrets de la Gaur de cassation.

B.V.:

besloten vennootschap (naar Nederlands recht).

B.V.B.A.:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

B.W.:

Burgerlijk Wetboek.

C.A.O.:

collectieve arbeidsovereenkomst.

Cass.:

cassatiearrest - arret de la Cour de cassation.

Com.V.:

commanditaire vennootschap.

Com.V.Aand. :

commanditaire vennootschap op aandelen.

concl. :

conclusie.

C.V.:

cooperatieve vennootschap.

dec.:

december.

Deer.:

decreet.

Decr.D.Gem.:

decreet Duitstalige Gemeenschapsraad.

Decr.Fr.Gem. :

decreet Franse Gemeenschapsraad.

Decr.Vl.:

decreet Vlaamse Raad.

Decr.W.Gew.:
De Verz.:

decreet Waalse Gewestraad.
De Verzekering.
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en litisconsorten, en anderen.

E.E.G.:

Europese Economische Gemeenschap (oude benaming).

E.G.:

Europese Gemeenschappen.

e.v.:

en volgende.

E.V.R.M.:

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

feb.:

februari.

Gec.W.:

gecoiirdineerde wetten.

Gedr.St.:

Gedrukte Stukken (Kamer, Senaat, ...).

Gem.regl.:

gemeentereglement.

Ger.W.:

Gerechtelijk Wetboek.

Gw.:

Grondwet.

Hand.:

Handelingen (Kamer, Senaat, ... ).

H.v.J.:

Hof van Justitie E.G.

I.V.B.P.R. :

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke
Rechten.

jan.:

januari.

J.T.:

Journal des Tribunaux.

J.T.T. :

Journal des Tribunaux du Travail.

Jur.H.v.J. :

Jurisprudentie Hofvan Justitie E.G.

K.B.:

koninklijk besluit.

Kh.:

zie: W.Kh.

L.V.:

landbouwvennootschap.

M.B.:

ministerieel besluit.

Mil.Sv.:

Wetboek Militaire Strafvordering.

Mil.Sw.:

Militair Strafwetboek.

nov.:

november.

N.V.:

naamloze vennootschap.

O.C.M.W.:

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

o.g.v.:

op grond van.

okt.:

oktober.

o.m.:

onder meer.

O.M.:
Ord.Br.H.G. :

openbaar ministerie.
ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-47Pand.:

Pandectes Belges.

Pand.per.:

Pandectes periodiques.

Pas.:

Pasicrisie.

Pasin.:

Pasinomie.

Prov.regl. :

provinciereglement.

P.V.B.A.:

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oude benaming).

Rb.E.G.:

Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese
Gemeenschappen.

R.C.J.B.:

Revue critique de jurisprudence belge.

Rev.dr.pen. :

Revue de droit penal et de criminologie.

R.G.A.R.:

Revue generale des assurances et des responsabilites.

R.P.D.B.:

Repertoire pratique du droit belge.

R.W.:

Rechtskundig Weekblad.

R.v.St.:

Raad van State.

sept.:

september.

S.E.W.:

Sociaal-economische Wetgeving Europees en economisch recht.

Sv.:

Wetboek van Strafvordering.

Tijdschrift voor

Sw.:

Strafwetboek.

t.:

tegen.

T.B.H.:

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht.

T.B.P. :

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek
Recht.

T.P.R.:

Tijdschrift voo.r Privaatrecht.

Veldw.:

Veldwetboek.

Verz.Arr. R. v.St. :

zie: Arr.R.v.St.

vgl.:

vergelijk.

V.O.F.:

vennootschap onder firma.

Vr. enAntw.:

Vragen en Antwoorden.

V.T.Sv.:

voorafgaande titel wet 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.

v.z.w.:

vereniging zonder winstoogmerk.

W.:

wet.

W.B.T.W.:

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.

-48W.I.B.:

Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

W.I.G.B.:

Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen
Gelijkgestelde Belastingen.

W.Kh.:

Wetboek van Koophandel.

W.Reg.:

Wetboek van Registratierechten.

W.Succ.:

Wetboek van Successierechten.

W.Zeg.:

Wetboek van Zegelrechten.

-49-

Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten
en hun volledige benaming
Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd
Alcoholwet

Wet van 12 juli 1978 betre:ffende het accijnsregime
van alcohol.

Apothekerswet

Koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Apothekers.

A.R.A.B.

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Arbeidsartsenwet

Wet van 28 december 1977 tot bescherming van de
arbeidsgeneesheren.

Arbeidsongeschiktheidsbesluit
Zelfstandigen

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.

Arbeidsongevallenwet

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel

Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Arbeidsovereenkomstenwet

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden

Wetten inzake het bediendencontract, samengeordend bij koninklijk besluit van 20 juli 1955.

Arbeidsovereenkomstenwet
Sportbeoefenaars

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden

Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsreglementenwet

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Arbeidswet

Arbeidswet van 16 maart 1971.

Architectenwet

Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
der Architecten.

Arts enwet

Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der
Geneesheren.

Auteurswet

Wet van 26 juni 1981 tot vastelling van de Nederlandse tekst van de auteurswet van 22 maart
1886.
Wet van 24 juli 1973 tot instelling van een
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en
dienstverlening.

Avondsluitingswet
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Wet van 20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven.

Benelux-Merkenwet

Eenvormige Beneluxwet op de merken.

Benelux-Tekeningen- of Modellenwet

Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen
(wet 1 december 1970).

Beroepsziektenwet

Wetten betreffende de schadeloosstelling voor
beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970.

Bestaansminimumwet

Wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het
recht op een bestaansminimum.

Bijzondere Wet Arbitragehof

Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari
1989.

C.A.O.-wet

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites.

Chequewet

Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in
de nationale wetgeving van de eenvormige wet
op de cheque en de inwerkingtreding van deze
wet.

C.I.M.-Verdrag

Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van
internationaal spoorwegvervoer van goederen
(C.I.M.).

C.M.R.-Verdrag

Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen
over de weg (C.M.R.).

Dienstplichtwet

Koninklijk besluit van 30 april1962 tot coordinatie
der dienstplichtwetten.

Douane en Accijnzenwet

Koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coordinatie van de algemene bepalingen inzake
douane en accijnzen.

Dronkenschapwet

Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de
beteugeling van de dronkenschap.

Drugwet

Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica.

Dwangsomwet

Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet
betreffende de dwangsom, ondertekend op 26
november 1973 en goedgekeurd bij wet van 31
januari 1980.

E.E.G.-Verdrag

Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap.

E.E.G.-verordening 1408/71
Sociale Zekerheid

Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen.
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Sociale Zekerheid

Verordening Raad E.G. nr. 574172 van 21 maart
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing
van verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende
de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

Executieverdrag

Verdrag van 27 september 1968 tussen de LedenStaten van de E.E.G. betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Faillissementswet

Wet van 18 april1851 houdende herziening van de
wetgeving op het faillissement, het bankroet en
het uitstel van betaling.

Feestdagenwet

Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Financieringshuurwet

Koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot
regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur.

Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen

Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

Geluidshinderwet

Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van
de geluidshinder.

Gemeentewet

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Geneeskundewet

Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de geneeskunst,
de verpleegkunde, de paramedische beroepen en
de geneeskundige commissies.

Gewetensbezwaardenwet

Wet houdende het statuut van de gewetensbezwaarde, gecoiirdineerd op 20 februari 1980.

Gezinsbijslagenwet Zelfstandigen

Wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag
voor zelfstandigen.

Gezondheid en Veiligheidswet

Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen.

Handelshuurwet

Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.

Handelspraktijkenwet

Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken.

Handelsvertegenwoordigerswet

Wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers.

Hormonenwet

Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik van
stoffen met hormonale of anti-hormonale
werking bij dieren.

Huurwet 1975

Wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen
van woningen.

-52Huurwet 1991

Wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van
de bepalingen van het Burgerlijke Wetboek
inzake huishuur.

Hypotheekwet

Hypotheekwet van 16 december 1851.

IJkwet

Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden,
de meetstandaarden en de meetwerktuigen.

Jachtwet

Wet van 28 februari 1882 houdende de jachtwet.

J eugdbeschermingswet

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.

Kinderbijslagwet Werknemers

Samengeordende wetten van 19 december 1939
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Krankzinnigenwet

Wet van 18 juni 1850 op de krankzinnigen.

Leerlingwezenwet

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor
beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst.

Leurhandelwet

koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939
houdende regeling van de leurhandel.

Luchtvaartwet

Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de
wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart.

Mijnwet

Gecoordineerde wetten van 15 september 1919 op
de mijnen, groeven en graverijen.

Minder-validenwet Sociale
Reclassering

Wet van 16 april1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen.

Minder-validenwet Tegemoetkomingen

Wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan de minder-validen.

O.C.M.W.-wet

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Onteigeningswet

Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake de
onteigeningen ten algemenen nutte.

Onteigeningswet Autosnelwegen

Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen
ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen.

Pachtwet

Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende
het recht van voorkoop ten gunste van huurders
van landeigendommen.

Pensioenwet Werknemers

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers.

Pensioenwet Zelfstandigen

Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen.
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Wet van 2 mei 1956 op de postcheque.

Probatiewet

Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie.

Programmawet 1976

Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1975-1976.

Programmawet 1977

Wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978.

Provinciewet

Wet van 30 april 1836.

Racismewet

Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Sluitingswet

Wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij
de sluiting van ondernemingen.

Sluitingsfondswet

Wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in
Geval van Sluiting van Ondernemingen
Ontslagen Werknemers.

Sociale-Documentenwet

Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten.

Sociale-Zekerheidswet Mijnwerkers

Besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers
en de ermee gelijkgestelden.

Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen

Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Taaldecreet

Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het
gebruik der talen voor de sociale betrekkingen
tussen de werkgevers en de werknemers,
alsmede van de door de wet en de verordeningen
voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen.

Taalwet Bestuurszaken

Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 18 juli
1966.

Taalwet Gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.

Uitleveringswet

Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.

Vakantiewet

Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, gecoordineerd op 28 juni 1971.

Vakbondswet Overheidspersoneel

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel.

-54Vennootschappenwet

Gecoordineerde wetten van 30 november 1935
houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.

Verdrag Benelux-Gerechtshof

Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.

Verdrag Rechten van de Mens

Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden.

Vervoerwet

Wet van 25 augustus 1891 houdende herziening
van de titel van het Handelswetboek betreffende
de vervoerovereenkomsten.

Verzekeringswet

Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen.

Vreemdelingenwet

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.

V.T.Sv.

Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering.

W.A.M.-wet

Modelcontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, in voege gebracht bij de wet
van 1 juli 1956.

Wapenwet

Wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van,
de handel in en het dragen van wapens en op de
handel in munitie.

Wegverkeersreglement

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Wegverkeerswet

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.

Werkloosheidsbesluit 1963

Koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.

Werkloosheidsbesluit 1991

Koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid.

WetAdministratieve Geldboeten

Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van
inbreuk op sommige sociale wetten.

Wet Bescherming Loon

Wet van 12 april1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers.

Wet Bescherming Maatschappij

Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers.

Wet Economische Herorientering

Wet van 4 augustus
herorientering.

Wet Gerechtelijk Akkoord

Wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd
bij Regentsbesluit van 25 september 1946.

1978 tot economische

-55Wet Giftige Afval
Wet Kleine Nalatenschappen

Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval.
Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine
nalatenschappen.

Wet Prestaties Algemeen Belang

Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties
van algemeen belang in vredestijd.

Wet Prive-milities

Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities
verboden worden.

Wet Raad van State

Wetten op de Raad van State, gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 12 januari 1973.

Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw

Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw.

Wet Sociale Promotie

Wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een
vergoeding voor sociale promotie.

Wet Verzachtende Omstandigheden

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden.

Wet Voorlopige Hechtenis

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.

Wisselbriefwet

Gecoordineerde wetten van 31 december 1955 op de
wisselbrieven en de orderbriefjes.

Zeewet

Wet van 21 augustus 1879 op de zee- en binnenvaart.

Ziekenhuiswet

Wet van 7 augusuts 1987 op de ziekenhuizen.

Z.I.V.-wet

Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

ARRESTEN
VANHET

HOF VAN CASSATIE
MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

BEZORGD DOOR RAADSHEREN
IN HET HOP VAN CASSATIE

1998
(ARRESTEN JANUARI TOT EN MET DECEMBER)

Nr. 1

HOF VAN CASSATIE

Nr. 1

3e KAMER - 5 januari 1998

1° GEZINSBIJSLAG-

GEWAARBORGDE
GEZINSBIJSLAG- 'IDEKENNINGSVOORWAARDE
-TEN LASTE NEMEN VAN KIND- BIJDRAGE
IN ONDERHOUD- OMVANG- WETTELIJK VERMOEDEN- BEWIJS VAN TEGENDEEL- BEOORDELING VAN HET RECHT- EIGEN INKOMEN KIND - INKOMEN- AARD - GEVOLG.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS- GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
-TEN LASTE NEMEN VAN KIND - BIJDRAGE
IN ONDERHOUD- OMVANG- WETTELIJK VERMOEDEN- BEWIJS VAN TEGENDEEL- BEOORDELING VAN HET RECHT- EIGEN INKOMEN KIND - INKOMEN- AARD- GEVOLG.

1o en 2° Het wettelijk vermoeden dat een op

gewaarborgde kinderbijslag aanspraak
makende ouder geacht wordt voor meer
dan de helft bij te dragen in het onderhoud van het rechtgevend kind, indien uit
de inschrijving in het bevolkingsregister blijkt dat het kind deel uitmaakt van
het gezin, geldt tot het bewijs van het tegendeel dat geleverd wordt aan de hand
van een vergelijking tussen de kosten van
het onderhoud van het kind en de bijdrage van de betrokkene in die kosten,
mede gelet op de eigen inkomsten van het
kind; de aard van die inkomsten maakt
daarbij geen verschil. (Art. 1, eerste lid,
Kinderbijslagwet Werknemers; art. 2,
eerste lid, K.B. 25 oktober 1971.)
(RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS T. VERCAUTEREN)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0091.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 april 1997 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1, inzonderheid eerste lid en 3, inzonderheid eerste lid,
a, van de Wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag
(artikel1, eerste lid, zoals aangevuld bij wet
van 20 juli 1991; artikel 3, eerste lid zoals vervangen bij koninklijk besluit nr. 6
van 11 oktober 1978) en van artikelen 2, in-

1

zonderheid eerste lid en 6, inzonderheid
vierde lid en zevende lid, 2° van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag
(artikel 6, vierde lid zoals vervangen bij koninklijk besluit van 11 oktober 1978 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 mei
1984 en bij wet van 15 juli 1992),

doordat het arbeidshof het hoger beroep afwijst als ongegrond en de oorspronkelijke vordering, ertoe strekkend te horen zeggen voor recht dat eiser ten onrechte
de als gewaarborgde kinderbijslag uitgekeerde vergoedingen voor de maanden mei
en juni 1995 terugvorderde, inwilligt, op
volgende gronden: "De wet van 20.7.1971
tot instelling van de gewaarborgde kinderbijslag (... ) vereist in artikel 1 nog wel dat
het kind, waarvoor aanspraak gemaakt
wordt op kinderbijslag, uitsluitend ofhoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke
persoon, en dit waar het gaat om personen die bij onderstelling geen of een zeer
laag (beroeps-)inkomen, resp. bestaansmiddelen, hebben. Luidens artikel 2 van
het K.B. van 25.10.1971 tot uitvoering van
artikel1 van de wet van 20.7.1971, wordt
het kind geacht hoofdzakelijk ten laste te
zijn van een natuurlijke persoon indien
deze voor meer dan de helft bijdraagt in het
onderhoud van het kind. 'lbt bewijs van het
tegendeel wordt vermoed dat die persoon
deze voorwaarde vervult wanneer uit de inschrijving in het bevolkingsregister, het
vreemdelingenregister of het rijksregister
blijkt dat het kind deel uit maakt van het
gezin. Een letterlijke toepassing van de
.voorwaarde van de 'hoofdzakelijke last' zou
er toe leiden dat de gewaarborgde gezinsbijslag moet geweigerd worden aan een natuurlijk persoon die in feite kinderen ten
laste heeft, maar geen (of geen toereikend)
eigen inkomen om voor meer dan de helft
in het onderhoud van zijn/haar kinderen bij
te dragen. De wet bepaalt geen beoordelingscriteria betreffende het begrip 'hoofdzakelijk ten laste'. De toepassing van de criteria die golden voor artikel51 (oud) heeft
geen enkele wettelijke basis. Dit artikel is
immers grondig gewijzigd doordat het begrip 'hoofdzakelijke last' daaruit verdwenen is. ( ... ) De regel van artikel2 van het
K.B. van 25.10.1971 betreffende de gewaarborgde gezinsbijslag moet gei'nterpreteerd
worden in zijn context en in de zin van de
wet, nl. een minimuminkomen waarborgen om natuurlijke personen die kinderen ten laste hebben te helpen in het onderhoud van deze kinderen te voorzien.
Zelfs als de criteria van het oude artikel51
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van de gecoordineerde wetten, voorheen
gehanteerd door de R.K.W., zouden worden aangehouden, moet gesteld worden dat
het vroegere begrip 'tegemoetkomingen van
openbare onderstand' ten aanzien van de
beoordeling van de eigen inkomsten van het
kind niet fundamenteel gewijzigd wordt
door het feit dat de wet van 7.8.1974 het
recht op een bestaansminimum heeft ingevoerd. De reele situatie, nl. ontoereikende eigen bestaansmiddelen hebben, verandert niet door aan de tegemoetkoming
die door het OCMW wordt verleend een
wettelijk statuut ('een recht') en een andere benaming te geven. (. .. ) Blijkbaar ontstaat er bij de toepassing van de wettelijke voorschriften op de situatie van
mevrouw Vercauteren tegenspraak tussen de toepassing van de wet op de gewaarborgde gezinsbijslag en de wet op het
bestaansminimum, die zich beide situeren in dezelfde context: een levensminimum waarborgen. Meer bepaald wordt gesteld door de R.K.W. dat de gewaarborgde
gezinsbijslag aan mevrouw Vercauteren
dient geweigerd wegens de toekenning van
het bestaansminimum als eigen inkomen
aan haar zoon, die daarom als niet meer
hoofdzakelijk ten laste van zijn moeder zou
moeten worden beschouwd. Deze interpretatie heeft tot gevolg dat het inkomen van
het gezin van mevrouw Vercauteren, tengevolge van het feit dat haar zoon meerde:rjarig werd, maar voor het overige op dezelfde wijze deel blijft uitmaken van haar
gezin, verminderd wordt van 26.805 Fr. (bestaansminimum alleenstaande met kinderlast) + 5.613 Fr. (gewaarborgde gezinsbijslag) tot 13.403 Fr. + 13.403 Fr.
(bestaansminimum samenwonenden). (. .. )
Aangezien men hier te maken heeft, in dezelfde context, met een samenloop van voorzieningen die bedoeld zijn om een minimuminkomen te verzekeren, en een
samenloop van wetgevingen, waartussen
schijnbaar enige contradictie bestaat en in
elk geval geen duidelijke coordinatie, dient
nagegaan welke regeling dient toegepast bij
voorrang op de andere. De stelling van de
R.K.W. komt erop neer dat de toepassing
van de bestaansminimumwet v66rgaat op
de wet op de gewaarborgde gezinsbijslag.
Deze zienswijze kan niet gevolgd worden.
Artikel 1, in combinatie met artikel 6, van
de bestaansminimumwet van 7.8.1974,
geeft een duidelijke aanwijzing om de vraag
van de voorrang te beantwoorden. Artikel 1, § 1, bepaalt dat iedere Belg die geen
toereikende bestaansmiddelen heeft of niet
in staat is deze door eigen inspanningen of
op een andere manier te verwerven, recht
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heeft op een bestaansminimum. Artikel6.
B.M.-wet bepaalt: 'Voor de toekenning en
het behoud van het bestaansminimum
moet de betrokkene : (. .. ) 2° zijn rechten laten gelden op de uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving'. De wetgeving op
de gewaarborgde kinderbijslag valt zeker
onder de term 'Belgische sociale wetgeving'. (. .. ) Een dergelijke tekst komt in de
wet van 20.7.1971 op de gewaarborgde
gezinsbijslag niet voor. Integendeel zegt artikel 3, eerste lid, vervangen door het K.B.
nr. 6 van 11.10.1978: 'De gezinsbijslag
wordt toegekend na een onderzoek naar de
bestaansmiddelen. De gezinsbijslag wordt
evenwel toegekend zonder onderzoek naar
de bestaansmiddelen : a) indien de persoon die het kind ten laste heeft een uitkering geniet toegekend krachtens de wet
van 7 augustus 1974 tot instelling van het
recht op een bestaansminimum; (. .. )'Anderzijds zegt artikel6, zevende lid, van het
K.B. van 25.10.1971, dat voor de raming
van de bestaansmiddelen geen rekening
wordt gehouden met : '2° de uitkeringen die
verband houden met de openbare of private bijstand'. Deze tekst, die tot stand
kwam v66r de B.M.-wet, werd door noch na
deze wet, expliciet (noch impliciet), gewijzigd. Ook het bestaansminimum, al is het
een uitkering krachtens een recht op openbare bijstand, valt hieronder. Anderzijds
worden volgens artikel5 B.M.-wet de kinderbijslagen, die de aanvrager van het bestaansminimum voor zichzelf ontvangt,
aangerekend als bestaansmiddelen van de
aanvrager; de kinderbijslagen die de
bestaansminimumaanvrager ontvangt voor
zijn/haar kinderen, zijn daarentegen vrijgesteld van aanrekening. (. .. ) Wanneer het
bestaansminimum niet wordt in aanmerking genomen als bestaansmiddel voor het
vaststellen van het recht op gewaarborgde
gezinsbijslag in hoofde van de persoon die
de kinderen ten laste heeft, moet dit ook
niet in aanmerking genomen worden als inkomen van de kinderen om na te gaan of zij
ten laste zijn. (... ) Dit leidt tot het besluit
dat het recht op gewaarborgde gezinsbijslag
moet onderzocht worden v66r het recht op
een bestaansminimum. (. .. ) Er is geen betwisting over dat het rechtgevend kind Michel Petit ingeschreven was en woonde bij
zijn moeder, mevrouw Vercauteren, die hem
in feite ten laste had, en dat de voorwaarde
van het ten laste zijn van artikel 2 van het
K.B. van 25.10.1971 bijgevolg bewezen
moet geacht worden; dat noch de moeder,
noch de zoon v66r de toekenning van het
bestaansminimum enig inkomen hadden
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dat diende aangerekend als bestaansmiddelen voor de toepassing van de
wet-gewaarborgde gezinsbijslag. Er wordt
niet betwist dat erkend werd, v66r de toekenning van het bestaansminimum, dat de
zoon ten laste van de moeder was. Bij de
beoordeling van het recht op de gewaarborgde gezinsbijslag in hoofde van mevrouw Vercauteren dient het bestaansminimum buiten beschouwing gelaten, zowel
dat wat de zoon (rechtgevende) ontvangt als
dat wat aan mevrouw Vercauteren (rechthebbende) werd toegekend. Aangezien de
toekenning van het bestaansminimum aan
de zoon het enige motiefwas dat de R.K.W.
inriep tot staving van de stopzetting van de
uitbetaling van de gewaarborgde gezinsbijslag en de terugvordering, toont hij dus
niet aan dat de gewaarborgde gezinsbijslag
ten onrechte werd uitbetaald". (arrest p. 5
tot en met 8),

terwijl overeenkomstig artikel 1, eerste
lid van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag,
deze gezinsbijslag wordt toegekend, onder de bij of krachtens deze wet bepaalde
voorwaarden, ten behoeve van het kind dat
uitsluitend ofhoofdzakelijk ten laste is van
een natuurlijke persoon die in Belgie verblijft; overeenkomstig de tweede zin van dit
eerste lid, de Koning dient te bepalen welke
kinderen als hoofdzakelijk ten laste worden aangezien; overeenkomstig artikel 2,
eerste lid van het koninklijk besluit van 25
oktober 1971 tot uitvoering van de wet van
20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, een kind geacht wordt
hoofdzakelijk ten laste te zijn van een natuurlijke persoon in de zin van artikel 1
van de wet, indien deze persoon voor meer
dan de helft bijdraagt in het onderhoud van
het kind; overeenkomstig het tweede lid
van dezelfde bepaling een natuurlijke persoon geacht wordt voor meer dan de helft
bij te dragen in het onderhoud van het kind
indien uit de inschrijving in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het
Rijksregister van de natuurlijke personen, blijkt dat het kind deel uitmaakt van
zijn gezin; dit wettelijk vermoeden evenwei slechts geldt tot bewijs van het tegendeel; de Rijksdienst voor kinderbijslag voor
werknemers, die krachtens artikel 5 van de
genoemde wet van 20 juli 1971 de betreffende kinderbijslag dient te verlenen, derhalve kan bewijzen dat in feite de betreffende natuurlijke persoon niet voor meer
dan de helft bijdraagt in het onderhoud van
het kind; de bijdrage in het onderhoud van
het kind moet worden begrepen als een afweging van financiele middelen ten op-
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zichte van een financiele kostprijs, zoals dit
moge blijken uit de Franstalige tekst van
de wet, waar vereist wordt dat "cette personne supporte plus de la moitie du cout
d'entretien de l'enfant" (artikel2, eerste lid
van het genoemde Koninklijk Besluit); het
arbeidshof te de zen vaststelde dat vanaf 1
mei 1995 verweerster en haar ondertussen meerderjarig geworden zoon elk het bestaansminimum voor samenwonenden genoten en aldus zowel de moeder als het
(meerderjarig) kind over een gelijk inkomen beschikten; aldus niet kan worden
voorgehouden dat de moeder, van wie niet
wordt vastgesteld dat zij over andere inkomsten beschikt of een bestaand vermogen zou kunnen aanspreken, "voor meer
dan de helft bijdraagt in het onderhoud van
het kind", nu de middelen die zij daartoe
ter beschikking heeft de middelen die het
kind zelfter beschikking heeft voor zijn eigen onderhoud, zelfs niet overtreffen; het
arbeidshof bijgevolg niet wettig kon oordelen dat werd voldaan aan de bij artikelen 1 van de genoemde wet van 20 juli 1971
en 2 van het genoemde koninklijk besluit
van 25 oktober 1971 gestelde voorwaarden, en dat aldus het tegenbewijs van het
wettelijk vermoeden, voortspruitend uit de
inschrijving van het kind in de bevolkingsregisters en het deel uitmaken van het gezin, niet werd geleverd; het in dat verband irrelevant is vast te stellen dat
overeenkomstig de, te dezen niet toepasselijke, gemeenrechtelijke regeling van artikel51 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders niet langer vereist is dat het kind
uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste is van
de rechthebbende; de omstandigheid dat de
regel van artikel 2 van het genoemde koninklijk besluit van 25 oktober 1971 moet
gei:nterpreteerd worden in zijn context en
in de zin van de wet, nl. een minimuminkomen waarborgen om natuurlijke personen die kinderen ten laste hebben te helpen in het onderhoud van deze kinderen te
voorzien, er niet kan toe leiden dat de uitdrukkelijk in de wet voorziene voorwaarde,
namelijk dat de op gewaarborgde kinderbijslag aanspraak makende onder voor
meer dan de helft moet bijdragen in het onderhoud van het kind, zou worden opgeheven of niet zou dienen te worden vervuld; de omstandigheid dat verweerster, die
voorheen een bestaansminimum voor alleenstaande met kinderlast genoot, aangevuld met de gewaarborgde kinderbijslag, vanaf 1 mei 1995 nog slechts
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gerechtigd zou zijn op een bestaansminimum als samenwonende, zonder gewaarborgde kinderbijslag, evenmin afbreuk kan
doen aan de wettelijk gestelde voorwaarde
dat de op gewaarborgde kinderbijslag aanspraak makende ouder voor meer dan de
helft moet bijdragen in het onderhoud van
het kind; in dat verband eveneens irrelevant zijn : a) de omstandigheid dat voor de
toekenning van het bestaansminimum de
betrokkene zijn rechten moet laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten
krachtens de Belgische ofbuitenlandse wetgeving, nu dit geen afbreuk doet aan de
wettelijke voorwaarden die gelden voor het
bekomen van deze uitkeringen; b) de omstandigheid dat de voor de toekenning van
de gewaarborgde kinderbijslag in acht te
nemen bestaansmiddelen in hoofde van de
persoon die het kind ten laste heeft (en in
hoofde van zijn echtgenoot of van de perc
soon met wie hij samenwoont) niet het bestaansminimum omvat waarop de persoon die het kind ten laste heeft, recht heeft
(artikel 3, eerste lid, a, van de genoemde
wet van 20 juli 1971), noch de uitkeringen omvatten die verband houden met de
openbare bijstand (artikel6, zevende lid, 2",
van het genoemde koninklijk besluit van 25
oktober 1971), nu het feit dat bepaalde inkomsten niet als dusdanig in aanmerking
dienen te worden genomen bij het onderzoek naar de bestaansmiddelen van de betrokkene, niet tot gevolg heeft dat de voorwaarde dat de betrokkene voor meer dan de
helft moet instaan voor het onderhoud van
het kind ten aanzien waarvan hij aanspraak op gewaarborgde kinderbijslag
maakt, zou worden opgeheven; c) de omstandigheid dat het recht op gewaarborgde
gezinsbijslag zou moeten onderzocht worden v66r het recht op een bestaansminimum, nu dit precies de voorwaarden voor
het bekomen van deze gewaarborgde
gezinsbijslag onverkort laat; d) de omstandigheid dat noch de moeder, noch de zoon
v66r de toekenning van het bestaansminimum enig inkomen hadden dat diende aangerekend als bestaansmiddelen voor de toepassing van de wet op de gewaarborgde
gezinsbijslag, nu het feit dat de op gewaarborgde kinderbijslag aanspraak makende
ouder geen inkomsten genoot die als bestaansmiddelen dienden te worden opgevat, niet tot gevolg heeft dat de voorwaarde
dat de betrokkene voor meer dan de helft
moet instaan voor het onderhoud van het
kind ten aanzien waarvan hij aanspraak op
gewaarborgde kinderbijslag rriaakt, zou
worden opgeheven; noch de genoemde wet
van 20 juli 1971, noch het genoemde
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uitvoeringsbesluit van 25 oktober 1971 bepalen dat bij de beoordeling van het recht
op de gewaarborgde gezinsbijslag, met
name de kinderbijslag, ook het bestaansminimum waarop het kind, ten aanzien
waarvan aanspraak wordt gemaakt op gewaarborgde kinderbijslag, recht heeft, zou
dienen buiten beschouwing te worden gelaten, meer bepaald in het licht van de
vraag in hoeverre de persoon die het kind
ten laste heeft voor meer dan de helft in het
onderhoud bijdraagt,
zodat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat eiser niet aantoonde dat de gewaarborgde kinderbijslag voor de maanden mei en juni 1995 ten onrechte werd
uitbetaald (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen):

Overwegende dat, overeenkomstig
artikel1, eerste lid, van de wet van 20
juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag, deze gezinsbijslag wordt toegekend, onder de bij
of krachtens deze wet bepaalde voorwaardeh, ten behoeve van het kind dat
uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste
is van een natuurlijke persoon die in
Belgie verblijft;
Overwegende dat, krachtens artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de voormelde wet van 20 juli
1971, een kind geacht wordt hoofdzakelijk ten laste te zijn van een natuurlijke persoon in de zin van voormeld
artikel 1 van de wet van 20 juli 1971,
indien deze persoon voor meer dan de
helft bijdraagt in het onderhoud van
het kind; dat krachtens het tweede lid
van dit artikel, indien uit de inschrijving in het bevolkingsregister blijkt
dat het kind deel uitmaakt van het gezin, de in het eerste lid bedoelde natuurlijke persoon geacht wordt deze
voorwaarde te vervullen; behoudens
bewijs van het tegendeel;
Dat dit bewijs geleverd wordt aan de
hand van een vergelijking tussen de
kosten van het onderhoud van het
kind en de bijdrage van de betrokkene in die kosten, mede gelet op de
eigen inkomsten van het kind; dat de
aard van die inkomsten daarbij geen
verschil maakt;
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Overwegende dat het arrest bij het
beoordelen van de bijdrage van verweerster in het onderhoud van haar
kind, weigert rekening te houden met
het bestaansminimum dat aan dit
kind vanaf diens meerderjarigheid
wordt toegekend, op grond dat het bestaansminimum niet in aanmerking
wordt genomen "als bestaansmiddel
voor het vaststellen van het recht op
de gewaarborgde gezinsbijslag in
hoofde van de persoon die (het kind)
ten laste he eft";
Dat het arrest aldus de voormelde
wettelijke bepalingen 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; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
5 januari 1998- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.
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2e KAMER- 6 januari 1998

1° SAMENHANG- STRAFZAKEN- ONDERSCHEIDEN FElTEN- GELIJKTIJDIGE AANHANGIGMAKING- ONAANTASTBARE· BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

2o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- ONDERSCHEIDEN FElTEN- GELIJKTIJDIGE AANHANGIGMAKING- SAMENHANG.

3. BEVOEGDHEID EN AANLEG 0

STRAFZAKEN - BEVOEGDREID - VONNISGERECHT - MEERDERE BEKLAAGDEN VERVOLGD MET EEN AKTE - ONDERSCREIDEN.
FElTEN- FElTEN WAARVOOR RET VONNIS-
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GERECRT BEVOEGD IS EN FElTEN WAARVOOR
HET NIET BEVOEGD IS - ONDERZOEK MATERIELE BEVOEGDREID - ONDERZOEK VOOR
ELKE BEKLAAGDE.

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN - BEVOEGDREID - VONNISGERECRT- ONDERSCREIDEN FElTEN- FElTEN WAARVOOR RET VONNISGERECHT BEVOEGD IS EN FElTEN WAARVOOR RET NIET
BEVOEGD IS -AANHANGIGMAKING MET EEN
AKTE- ONBEVOEGDREID VOOR RET GEHEEL
- BEPERKING.

5° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACRTE- VONNISGERECHT
- ADIERING MET ONDERSCHEIDEN AKTENONDERSCREIDEN FElTEN- FElTEN WAARVOOR RET VONNISGERECRT BEVOEGD IS EN
FElTEN WAARVOOR RET NIET BEVOEGD ISFElTEN ONDEELBAAR VERBONDEN- VERNIETIGING- OUDSTE NIETIGE AKTE.

1a en 2° De rechter in strafzaken bij wie gelijktijdig onderscheiden feiten aanhangig zijn gemaakt, oordeelt in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, over de
onderlinge samenhang tussen deze feiten (1). (Artt. 226 en 227 Sv.)
3° Wanneer meerdere beklaagden met een

akte zijn vervolgd wegens onderscheiden feiten en de rechter die onbevoegd is
om van een dezer feiten kennis te nemen,
de onderlinge samenhang tussen deze feiten niet verwerpt, dient de materiele bevoegdheid van de rechter om van het geheel van de zaak kennis te nemen voor
elke beklaagde afzonderlijk te worden onderzocht, uitsluitend met inachtneming
van de ten laste vari deze beklaagde gelegde feiten (2). (Art. 179 Sv.)
4° Het vonnisgerecht waarbij met een akte
onderscheiden feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel en andere
niet tot zijn bevoegdh'eid behoren, dient
zich voor het geheel van de zaak onbevoegd te verklaren behoudens wanneer het
(1) Zie Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 332 (A. C.,
1986-87, nr. 105).
(2) Zie Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 3530 (A. C.,
1988-89, nr. 632); 12 feb. 1996, A.R. nr.
A.94.0002.F (ibid., 1996, nr. 75, 32°).
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de onderlinge samenhang tussen deze' feiten verwerpt (3). (Art. 179 Sv.)
5° Wanneer het vonnisgerecht vaststelt dat
de feiten wegens eenheid van misdadig
opzet ondeelbaar verbonden zijn, heeft het
geen rechtsmacht om te oordelen over het
geheel van de vermengde feiten waarvan sommige niet en andere, die met afzonderlijke akte aanhangig zijn gemaakt,
wel tot zijn bevoegdheid behoren; het Hof
vernietigt het veroordelend arrest en al
hetgeen op onregelmatige wijze eraan is
voorafgegaan vanaf de oudste nietige
akte, ten deze het bevel tot dagvaarding
dat voor sommige feiten waarop criminele straffen zijn gesteld geen mededeling inhield van de verzachtende omstandigheden of de reden van verse honing;
wat de feiten betreft die met afzonderlijke akte rechtmatig aanhangig zi,jn gemaakt, blijft de adiering van de correctionele rechtbank bestaan (4). (Artt. 65
Sw., 130 en 413 Sv. en 2, tweede lid, wet
4 okt. 1867.)
(COPPIETERS T. RENARDEAU N.V. EA)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0145.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 december 1995 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Aime
Coppieters :

A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van artikel47 van de wet van
11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging,
artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op
(3) DECLERCQ, R, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, nr.
877. Vgl. Cass., 27 jan. 1993, A.R nr. 185 (A. C.,
1993, nr, 58); 17 jan, 1996, AR nr. P95.1396.F
(ibid., 1996, nr. 38).
(4) Vgl. met het arrest van 17 jan. 1996, vermeld in de voorgaande voetnoot.
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de verzachtende omstandigheden, de artikelen 179, 226 en 227 van het Wetboek van
Strafvordering en artikel 150 van de
Grondwet:

Overwegende dat het vonnisgerecht
waarbij met een akte gelijktijdig onderscheiden feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel en sommige niet tot zijn bevoegdheid behoren,
behoudens wanneer het de onderlinge
samenhang tussen deze feiten verwerpt, zich voor het geheel van de
zaak onbevoegd dient te verklaren;
Overwegende dat ingevolge artikel
4 7 van de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging dat
artikel 2 van de wet van 4 oktober
1867 op de verzachtende omstandigheden wijzigt, het openbaar ministerie, indien geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, de beklaagde
rechtstreeks voor de correctionele
rechtbank kan dagvaarden of oproepen met mededeling van verzachtende
omstandigheden of van redenen van
verschoning wanneer het van oordeel
is dat er wegens verzachtende omstandigheden of om redenen van verschoning geen grond is om een hogere straf te vorderen dan een
correctionele straf; dat het vermelde
artikel in werking is getreden op 31
juli 1994;
Overwegende dat eiser wegens de
feiten van de telastleggingen met referte 1, 4, en 5 is vervolgd en deze respectieve zaken met afzonderlijke akten bij de Correctionele Rechtbank te
Gent aanhangig zijn gemaakt;
Overwegende dat eiser in de zaak
met referte 4 is vervolgd wegens onderscheiden feiten, onder meer, valsheid in geschrifte (telastlegging All, 1
tot en met 12), gebruik van valse stukken (telastlegging A/II) en afpersing
met behulp van geweld of bedreiging
(telastlegging B), ingevolge het bevel
tot dagvaarden van het openbaar ministerie van 25 februari 1995 met mededeling dat "er aanleiding bestaat om
in hoofde van (eiser) ten aanzien van
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de tenlastelegging AI, 1 tot 18 (lees
12), slechts correctionele straffen uit te
spreken wegens verzachtende omstap.digheden spruitende uit de afwezigheid van vroegere veroordelingen tot
criminele straffen (artikelen 1 en 2 wet
4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden zoals gewijzigd bij artikel 46 en 4 7 van de wet van 11 juli
1994 betreffende de politierechtbanken
en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging)";
Dat het openbaar ministerie in het
vermelde bevel tot dagvaarden van 25
februari 1995 (referte 4) ten aanzien
van eiser geen mededeling heeft gedaan van verzachtende omstandigheden of redenen van verschoning voor
de feiten All (gebruik van valse stukken) en B (afpersing met behulp van
geweld of bedreiging); dat deze feiten ingevolge de artikelen 196, 197,
468 en 470 StrafWetboek met opsluiting worden gestraft, mitsdien niet tot
de bevoegdheid van de correctionele
rechtbank behoren;
Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het beroepen vonnis vaststellen dat zij "voor alle feiten bevoegd (zijn) gelet op hun onderlinge samenhang'' en zij deze "met het
oog op een goede rechtsbedeling" samenvoegen "ten einde in een en hetzelfde vonnis te worden beoordeeld";
Overwegende voorts dat de appelrechters, met bevestiging van het beroepen vonnis, vaststellen dat "de betichtingen B2 - C4 ref. 1, AI - All - B
- C1 tot en met C12 - D1 tot en met
D4 - E - F1 - F2 ref. 4, A2 - B2 (zoals
verbeterd) ref. 5 de uiting zijn van eenzelfde strafbare gedraging, zodat voor
ze samen slechts een straf moet worden opgelegd" en eiser wegens de vermelde vermengde feiten samen tot gevangenisstraf en geldboete veroordelen;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt dat de appelrechters, eensdeels,
nu zij onderlinge samenhang tussen de
onderscheiden feiten van de zaak met
referte 4 die met een akte bij hen aanhangig zijn gemaakt en waarvan som-
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mige wel (feiten AI, C, D, E en F) en
sommige niet (All en B) tot hun bevoegdheid behoren, niet verwerpen,
niet wettig vermogen te oordelen over
het geheel van deze feiten, anderdeels,
nu zij met toepassing van artikel 65
StrafWetboek vaststellen dat, naar hun
oordeel, de feiten van de hen gelijktijdig overgelegde zaken met referte 4,
waarvoor zij niet bevoegd zijn, en van
de overige zaken met referte 1 en 5,
die regelmatig bij hen aanhangig zijn,
wegens eenheid van misdadig opzet
ondeelbaar zijn verbonden, geen
rechtsmacht hebben om over het geheel van deze vermengde feiten te oordelen;
Dat derhalve de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering wegens de feiten van de zaken met referte 1, 4 en 5 niet naar recht is
verantwoord;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 408 en 413 Wetboek van Strafvordering, het veroordelend arrest en
al hetgeen op onregelmatige wijze eraan is voorafgegaan op grand van de
vermelde wetsschending wordt vernietigd vanaf de oudste nietige akte, te
dezen het bevel tot dagvaarden van 25
februari 1995 in de zaak met referte 4,
in zoverre dit betrekking heeft op eiser;
Overwegende dat hierdoor geen conflict van rechtsmacht ontstaat en het
aan het openbaar ministerie staat, met
betrekking tot de zaak met referte 4,
opnieuw, wat eiser betreft, over het
aan deze zaak te geven rechtsgevolg te
beslissen;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank wat de zaken met referte 1
en 5 ten laste van eiser betreft, op regelmatige wijze is geadieerd ingevolge
de respectieve beschikkingen tot verwijzing van de raadkamer; dat de
hierna uit te spreken gedeeltelijke vernietiging van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent van 17
mei 1995 in zoverre het beslist over de
strafvordering tegen eiser in de zaken met referte 1 en 5, waartussen samenhang lijkt te bestaan, evenmin een
conflict van rechtsmacht doet ontstaan
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Overwegende dat eiser wegens de in
de telastleggingen met referte 1, 2,
3/A, 4, 5 en 6 vermelde feiten is vervolgd en deze respectieve zaken met
afzonderlijke akten bij de Correctionele Rechtbank te Gent aanhangig zijn
B. In zoverre de voorziening gericht gemaakt; dat het alle misdrijven beis tegen de beslissingeh op de burger- treft die strafbaar zijn gesteld met corlijke rechtsvorderingen van de ver- rectionele straffen, mitsdien tot de beweerders tegen eiser :
voegdheid van de correctionele
Overwegende dat eiser geen bijzon- rechtbank behoren;
der middel aanvoert;
Overwegende dat eiser in de zaak
Overwegende evenwel dat de hierna met referte 4 is vervolgd wegens de
uit te spreken vernietiging van de be- feiten van de telastlegging C6 (oplichslissing op de tegen eiser ingestelde ting) ingevolge het bevel tot dagvaarstrafvordering, de vernietiging met den van het openbaar ministerie van
zich meebrengt van de beslissingen op 25 februari 1995; dat de correctiode burgerlijke rechtsvorderingen van nele rechtbank rechtsgeldig van deze
de verweerders tegen eiser die er het feiten waarvoor zij bevoegd is, is gevat;
gevolg van zijn;
Overwegende dat de omstandigII. Op de voorziening van Claude Biheid dat de medebeklaagde Coppieliet:
ters bij dezelfde akte van 25 februari
Gelet op eisers memorie waarvan 1995 gelijktijdig is vervolgd wegens oneen door de griffier van het Hof voor derscheiden feiten waarvan sommige
eensluidend verklaarde kopie aan dit wel - onder meer de telastlegging C6
arrest is gehecht en ervan deel uit- met referte 4 - en sommige niet tot
maakt;
de bevoegdheid van de correctionele
rechtbank behoren - waardoor de
A. In zoverre de voorziening gericht rechter wegens het niet verwerpen van
is tegen de beslissing op de strafvor- onderlinge samenhang, ten aanzien
dering tegen eiser :
van deze medebeklaagde voor het ge1. wegens de zaken met referte 1, 2, heel van de zaak onbevoegd is - hieraan niet afdoet;
3/A, 4, 5 en 6 :
Over het eerste middel :
Dat de appelrechters in zoverre zij
Overwegende dat de rechter in straf" vaststellen dat wat de zaken met rezaken bij wie gelijktijdig onderschei- ferte 1, 2, 3/A, 4, 5 en 6 ten laste van
den feiten aanhangig zijn gemaakt in eiser gelegd betreft, zij "voor alle feifeite, mitsdien op onaantastbare wijze, ten bevoegd (zijn), gelet op hun onde onderlinge samenhang tussen deze derlinge samenhang", de beslissing
naar recht verantwoorden;
feiten vaststelt of deze verwerpt;
Overwegende dat wanneer meer-·
Dat het middel niet kan worden
dere beklaagden gelijktijdig met een aangenomen;
akte zijn vervolgd wegens onderschei. Over het tweede middel :
den feiten en de rechter de onderlinge
Overwegende dat de appelrechters
samenhang tussen deze feiten niet verwerpt, de materiele bevoegdheid van eiser met bevestiging van het beroede rechter om van het geheel van de pen vonnis en met toepassing van arzaak kennis te nemen voor elke be- tikel 65 StrafWetboek wegens de verklaagde afzonderlijk client te worden· mengde feiten van de telastleggingen
onderzocht, uitsluitend met inachtne- C3, D5, D6a-b, D7, D8, D9, DlO, :F,
ming van de ten laste van deze be- Gill tot en met GIIlO, GIIIl tot en
klaagde gelegde feiten;
met GIII5, GN, Hl, H2, met referte 1,
waardoor de rechtspleging, wat de
laatst vermelde zaken betreft, geen
doorgang kan vinden en niet afdoet
aan de bestaande adiering van de correctionele rechtbank;
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de betichting met referte 2, A met referte 3, C6 met referte 4, Al-Bl (zoals verbeterd) met referte 5 en de betichting met referte 6 veroordelen tot
een gevangenisstrafvan vier jaar en
een geldboete van tweehonderd frank
en een vervangende gevangenisstraf
van vijftien dagen;
Dat wanneer wegens meerdere misdrijven een straf is uitgesproken, het
middel dat slechts op een van deze
misdrijven betrekking heeft, niet ontvankelijk is als de uitgesproken straf
verantwoord blijft door het bewezen
verklaren van een ander misdrijf;
Dat de uitgesproken straf naar recht
is verantwoord door het bewezen verklaren van de telastleggingen C3, D5,
D6a-b, D7, D8, D9, DlO, F, Gill tot en
met GIIlO, GIIIl tot en met GIII5,
GN, Hl, H2, met referte 1, de betichting met referte 2, C6 met referte 4,
Al-Bl (zoals verbeterd) met referte 5
en de betichting met referte 6;
Dat het middel dat aileen betrekking heeft op de telastlegging A met
referte 3 niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel in zoverre het verwijst naar de motivering van de straf en de strafmaat in
andere, thans niet ter sprake zijnde
zaken ten laste van eiser, vreemd is
aan de bestreden beslissing, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
het middel ervan uitgaat dat het bestreden arrest "gelijktijdig straffen
(heeft) uitgesproken in twee andere zaken waarvan (het bestreden arrest)
nochtans vaststelt dat zij voortspruiten uit eenzelfde misdadig opzet als de
hier berechte zaak";
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het uittreksel uit het strafregister van eiser meerdere veroordelingen wegens vermogensdelikten vermeldt;
Overwegende voorts dat uit de voor
de motivering van de straf en de strafmaat door de appelrechters en door de
eerste rechter gebruikte bewoordin-
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gen die in het middel zijn vermeld,
niet blijkt dat de rechters, door te verwijzen naar "het zwaar gerechtelijk
verleden inzake vermogensdelikten"
van eiser, met toepassing van artikel
65 Strafwetboek eenheid van opzet
aannemen met andere, thans niet ter
sprake zijnde zaken ten laste van eiser waarin zij gelijktijdig vonnis zouden hebben uitgesproken;
Dat het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
2. wegens de zaak met referte 3/B
enD:
Over het derde middel :
Overwegende dat de appelrechters
bij de veroordeling van eiser wegens de
feiten van de telastleggingen met referte 3, B en D (rijden zonder verzekering) tot onderscheiden geldboete en
tot verval gedurende twee maanden
van het recht een motorvoertuig te besturen, de redenen niet vermelden
waarom de laatstvermelde straf wordt
gekozen, noch de duur ervan rechtvaardigen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de onwettigheid
van de als straf uitgesproken
vervallenverklaring van het recht een
motorvoertuig te besturen, zich uitstrekt tot de gehele veroordeling wegens de misdrijven waarvoor het rijverbod wordt opgelegd;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
III. Op de voorziening van Oscar De
Cuypere:

A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
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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 beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster
tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, ongeacht de door
Aime Coppieters aangevoerde middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het beslist op de tegen Aime Coppieters ingestelde strafvorderingen en op de
hierop gestoelde burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders; vernietigt al hetgeen op onregelmatige
wij ze aan het bestreden arrest is voorafgegaan, inzonderheid het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Gent
van 17 mei 1995, in zoverre het beslist op de tegen Aime Coppieters ingestelde strafvorderingen en de hierop
gestoelde burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders, evenals het
bevel tot dagvaarden van 25 februari
1995 in zoverre dit betrekking heeft op
Aime Coppieters; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist op
de tegen Claude Biliet ingestelde straf
vordering wegens de feiten in de zaak
met referte 3/B en D; verwerpt de
voorziening van Claude Biliet voor het
overige; verwerpt de voorziening van
Oscar De Cuypere; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis; laat de kosten van
de voorziening van Aime Coppieters
ten laste van de Staat; veroordeelt
Claude Biliet in drie vierde van de
kosten van zijn voorziening en laat de
overige kosten ten laste van de Staat;
veroordeelt Oscar De Cuypere in de
kosten van zijn voorziening; verwijst
wat de eiser Aime Coppieters betreft,
de aldus beperkte zaak met referte 4

Nr. 3

naar de procureur des Konings te Gent
en de aldus beperkte zaken met referte 1 en 5 naar de Correctionele
Rechtbank te Gent, anders samengesteld; verwijst de aldus beperkte zaak
met referte 3 wat de ten laste van
Claude Biliet gelegde feiten B en D betreft naar het Hofvan Beroep te Gent,
anders samengesteld.
6 januari 1998 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Delahaye; H.
Adams, Gent.
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ze KAMER- 6 januari 1998
1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- TERMIJN.

zo

BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - MISDRIJF
DOOR RECHTER GEPLEEGD- VOORRECHT VAN
RECHTSMACHT- PROCEDURE- DADEN VAN
ONDERZOEK- DADEN VAN VERVOLGING.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN MISDRIJF DOOR RECHTER GEPLEEGD- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- PROCEDUREDAD EN VAN ONDERZOEK- DAD EN VAN VERVOLGING.

4o MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN OF SLAGEN.

5o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODENOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN OF SLAGEN- BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF- MOREEL BESTANDDEEL- OPZET.

6° MISDRIJF- ALGEMEEN.

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

__ ..=---=-~-==-=-=-==-==-===

-~======--==:-=r
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OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN OF SLAGEN.

7o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DOD ENOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN OF SLAGEN- BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF - MATERIEEL BESTANDDEEL SCHADE.

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- EERBIEDIGING VAN HET PRivE-LEVEN SEKSUALITEITSBELEVING- INMENGING VAN
RET OPENBAAR GEZAG- BIJ DE WET VOORZIEN.

go RECHTEN VAN DE MENS- VEKDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 8- EERBIEDIGING VAN HET PRrvE-LEVEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN OF
SADOMASOCHISME STRAFSLAGEN UITSLUITING- VOORWAARDE.

10° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN - OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DENOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN OF SLAGEN- SADOMASOCHISME- EERBIEDIGING VAN HET PRrvE-LEVEN- STRAFUITSLUITING- VOORWAARDE.

11 o MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEELD. EENHEID VAN OPZET- WANBEDRIJF BEPAALD BIJ
ARTIKEL 380BIS, § 1, 1", SW.- MOREEL BESTANDDEEL - BIJZONDER OPZET.

12° ONTUCHT EN PROSTITUTIE WANBEDRIJF BEPAALD BIJ ARTIKEL 380BIS, § 1,
1 ", SW.- MOREEL BESTANDDEEL- BIJZONDEROPZET.

1o Op stukken die, in strafzaken, na het ver-

strijken van de bij art. 420bis Sv. vastgestelde termijn zijn ingediend, oak indien het andere stukken betreft dan in
deze bepaling vermeld, kan het Hof acht
slaan wanneer ze niet door de eiser worden ingediend (1). (Art. 420bis Sv.) (lmpliciet.)
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streeks tot voorwerp heeft een feit dat de
verdachte zou hebben gepleegd in de periode waarin hij, wegens het vervullen
van een ambt bedoeld in art. 479 Sv.,
"voorrecht van rechtsmacht" genoot; de tot
dan verrichte daden van vervolging of onderzoek zijn regelmatig en blijven geldig (2). (Artt. 47g en 4g0 Sv.)
4 o en 5° Het wanbedrijf opzettelijk toebren-

gen van verwondingen of slagen vereist
als moreel bestanddeel slechts algemeen
opzet, dit is het wetens en willens stellen van de bij de wet verboden handeling die bestaat in het aantasten van de
fysieke integriteit van de persoon aan wie
de verwondingen of slagen worden toegebracht (3). (Artt. 3g2 en 3gg Sw.)
6° en 7° Het materieel bestanddeel van het
wanbedrijf bepaald bij de artt. 392 en 398
Sw. vereist alleen dat verwondingen of
slagen werden toegebracht, d.i. dat defysieke integriteit van een persoon werd
aangetast. (Artt. 3g2 en 3gg Sw.)

go Het strafbaar stellen door de wetgever
van het opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen beantwoordt aan het
begrip wet in de zin van art. 8.2 E. V.R.M.
(Artt. g_2 E.VR.M., 3g2 en 3gg Sw.)
go en 10° Sadomasochistische praktijken
die gepleegd worden ten aanzien van een
persoon die er op wettige wijze mee instemt, en niet van aard zijn de gezondheid van degene aan wie ze worden toegebracht, aan te fasten, moeten worden
geacht te behoren tot het prive-leven,
waarvan de eerbiediging moet leiden tot
uitsluiting van straf oak al zijn de bestanddelen van het wanbedrijf opzettelijke verwondingen of slagen verenigd.
(Artt. g E.VR.M., 3g2 en 3gg Sw.)
11 o en 12° Het moreel bestanddeel vereist
voor het bestaan van het wanbedrijf bepaald bij art. 380bis, § 1, r Sw., is het
bijzonder opzet andermans driften te voldoen; niet vereist is dat de dader bovendien zou handelen met de bedoeling voor
zichzelf of voor anderen winst te verwerven (4). (Art. 3gObis, § 1, 1°, Sw.)

2° en 3° Het voorschrift van art. 480 Sv.
moet worden nageleefd vanaf het ogenblik dat het gerechtelijk onderzoek recht-

(2) Cass., 19 april1983, A.R. nr. 7666 (A. C.,
1982-83, nr. 451).

(1) Cass., 17 okt. 1966 (Bull. en Pas., 1967,
213).

(4) Zie Cass., 18 nov. 1987,A.R. nr. 6288 (A.C.,
1987-88, nr. 166).

(3) Zie Cass., 25 feb. 1987, A.R. nr. 5615 (A. C.,
1986-87, nr. 379).
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ARREST

(A.R. nr. P.97.1353.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1997 door
het Hofvan Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van A. :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 53, 54, 64, 70,
4 79 en 480 van het Wetboek van Strafvordering, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt uit hoofde van de tenlasteleggingen I d, e, f, g en h en IV; de schuldigverklaring berust op de gegevens verkregen bij
de huiszoeking op 17 december 1996 in de
woning van eiser verricht door onderzoeksrechter Bloch in het kader van een onderzoek waarmee hij was gelast, en op de gegevens verkregen als gevolg van deze
huiszoeking; het bestreden arrest besluit tot
de wettigheid van deze huiszoeking op
grond van O.M. de motieven: "dat de feiten zich als volgt hebben voorgedaan :
- de onderzoeksrechter te Gent wordt
geadieerd voor het onderzoek van een aanranding met geweld te Gent tegen de verdachte D., die buitenhuwelijks samenwoont met V. te Wetteren;
- tijdens dit onderzoek doet de onderzoeksrechter op rechtsgeldige wijze de toevallige vaststelling dat de verdachte, die
een recidivist blijkt te zijn, samen met zijn
partner op commerciele wijze een SM-club
uitbaat te Wetteren;
- na kennisgeving hiervan aan de procureur des Konings wordt de onderzoeksopdracht uitgebreid tot de feiten in
verband met de uitbating van de SM-club
te Wetteren; (. .. );
- door foto's, publicaties en de verklaring van de uitbaatster op 16 december
1996 worden aanwijzingen gevonden dat de
genaamde W. in deze commerciele uitbating een belangrijke rol zou kunnen spelen vermits zij er regelmatig optreedt als
slavin en ook als figurante in SM-films tegen vergoeding;
- door een uittreksel uit het rijksregister
alsook door de verklaring van de uitbaatster V. verneemt de onderzoeksrechter dat
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voornoemde de echtgenote is van een rechter, eerste beklaagde, en met hem samenwoont in de echtelijke woonst te Duffel;
-in deze verklaring van de uitbaatster wordt, na de mededeling dat het SMspel in de club geschiedt tegen vastgestelde normen waarbij extreme pijniging of
mishandeling wordt verboden, slechts terloops medegedeeld dat eerste beklaagde
'sporadisch zijn echtgenote vergezelde om
ook eens met zijn vrouw het spel te spelen daar zij dit thuis omwille van de kinderen niet konden doen';
- op 17 december 1996, dit is daags na
de ondervraging van de uitbaatster, beslist de onderzoeksrechter, die ingevolge artikel 62bis Wetboek van Strafvordering bevoegd is voor daden van opsporing buiten
zijn arrondissement, tot een huiszoeking in
de woning van W.;
- deze huiszoeking geschiedt in de aanwezigheid van de bewoonster W. die ondervraagd wordt, doch tijdens deze ondervraging wordt er geen gewag gemaakt van
eerste beklaagde behoudens de enkele
vraag of hij op de hoogte was van haar rol
in de SM-club te Wetteren;
- de plaatsen die uitsluitend gebruikt
worden door eerste beklaagde, zoals zijn bureel, worden niet doorzocht evenmin als de
voorwerpen die hem uitsluitend toebehoren; in de woonkamer worden 33 videobanden aangetroffen die in beslag genomen worden met opdracht aan de
rijkswacht om deze te bekijken en, al naargelang het geval, terug te geven of neer te
leggen ter griffie; op de slaapkamer wordt
een slotvaste valies aangetroffen die in beslag genomen wordt en in een nachtkastje
foto's, naalden e.d. die eveneens in beslag
genomen worden;
- W. wordt uitgenodigd op 19 december 1996 voor verdere ondervraging door de
Rijkswacht;
- nadat de onderzoeksrechter door de
processen-verbaal van de Rijkswacht inverband met het onderzoek van de videocassettes en de ondervraging van W. op 19 december 1996, kennis neemt van het feit dat
ook eerste beklaagde betrokken zou kunnen zijn in misdrijven deelt hij onmiddellijk de afschriften mede aan de procureur
des Konings die uiteindelijk via de
Procureur-generaal te Gent overgemaakt
worden aan de bevoegde Procureurgeneraal te Antwerpen die op 30 januari
1997, overeenkomstig de artikelen 479, 480
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en volgende S.V: vordert dat de Eerste Voorzitter een onderzoeksmagistraat zou aanstellen, hetgeen geschiedt bij beschikking
dd. 30 januari 1997;
Beoordeling. (... ) (... ) dat de onderzoeksrechter in zijn proces-verbaal op een duidelijke wijze zijn doelstelling uiteenzet en
verantwoordt : Het onderzoek heeft betrekking op feiten van slagen en verwondingen die op systematische wijze en tegen
vergoeding in georganiseerd verband worden toegebracht. Het onderzoek heeft eveneens betrekking op het rechtstreeks uitlokken van deze feiten door de openbare
verspreiding in gespecialiseerde tijdschriften van aankondigingen waarbij de mogelijkheid wordt bekendgemaakt om tegen
vergoeding slagen en verwondingen toe te
brengen, zijnde daden van mededaderschap. De beelden die in de C.V. Studio
Crown werden in beslag genomen, bewijzen dat feiten van een bijzondere gewelddadigheid opgenomen worden en verspreid.
De feiten zijn dus emstig. Het onderzoek is
ook dringend, nu een verdachte werd aangehouden en naarmate het onderzoek vordert en in ruimere kringen bekend wordt
dat een onderzoek gaande is, het risico toeneemt dat sporen zullen verdwijnen of afspraken zullen gemaakt worden. De voorwaarden van artikel 62bis Wetboek van
Strafvordering zijn dus verenigd, zodat wij
bevoegd zijn buiten ons arrondissement op
te treden om aile tot onze bevoegdheid behorende daden van opsporing of gerechtelijk onderzoek te stellen. In de werking van
de C.V. Studio Crown, neemt W. een centrale rol in, im zij in publiciteitsfolders
wordt voorgesteld als slavin die tegen vergoeding haar diensten verleent. Op bepaalde foto's die in beslag werden genomen, komt zij voor met een uitdrukking die
het overschrijden van de vrijwillig aanvaarde pijngrens laat veronderstellen. In
die omstandigheden is een huiszoeking in
haar woning, volstrekt noodzakelijk om uit
te maken in welke mate zij instemt met de
praktijken die op haar worden toegepast en
waarin deze juist bestaan, om haar juiste
rol in de werking van de CV Studio Crown
te bepalen en de juiste activiteiten van deze
inrichting te omschrijven; overwegende dat
deze doelstelling en verantwoording door
het hof (van beroep) juist wordt bevonden en dat hieruit geenszins kan afgeleid
worden dat de onderzoeksrechter de intentie zou hebben gehad om enige onderzoeksdaad te stellen tegen eerste beklaagde;
overwegende dat, gezien de verklaring van
V. dd. 16 december 1996, in de meest gunstige hypothese voor de verdediging, hoog-
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stens zou kunnen vooropgesteld worden dat
de onderzoeksrechter moest rekening houden met het feit dat er tijdens de huiszoeking op een wettelijke wijze toevallige vaststellingen en inbeslagnemingen kunnen
geschieden waardoor andere misdrijven
kunnen aan het licht komen; overwegende
dat de onderzoeksrechter zich van deze mogelijkheid bewust moet zijn geweest en in
zijn proces-verbaal volgende verantwoording geeft : Het feit dat W. gehuwd is met
een persoon die voorrecht van rechtsmacht
geniet is dus geen beletsel voor de voorgenomen onderzoeksdaad, nu het onderzoek
geen betrekking heeft op feiten waarvan de
'bevoorrechte' persoon zou kunnen verdacht worden, maar uitsluitend betrekking heeft op de dad en waarbij zij zelf betrokken is. Voorrecht van rechtsmacht kan
ook niet bij samenhang worden ingeroepen, nu daarvoor de strafvervolging tegen de 'bevoorrechte persoon' en de wegens mededaderschap, medeplichtigheid of
verknocht misdrijfvervolgde verdachte gelijktijdig moet geschieden en er hier geen
sprake is van enige strafvervolging tegen
A. Mocht naar aanleiding van de huiszoeking voor feiten waarbij zijn echtgenote betrokken is, tegen deze 'bevoorrechte' persoon toch een misdrijf aan het licht komen,
dan kan daar ten titel van inlichting melding van worden gemaakt in het procesverbaal (Van Hauwaert, W., I.e. 134) en blijven in elk geval de onderzoeksdaden
gesteld ten opzichte van de medeverdachte
geldig tot aan de inverdenkingstelling van
de bevoorrechte persoon (Pand., I.e., nr. 9);
overwegende dat het hof (van beroep) deze
verantwoording bijtreedt en dat de verdediging in conclusie een onjuiste draagwijdte toekent aan de termen 'in elk geval'; dat de regeling van 'voorrecht van
rechtsmacht' geen gunstregime instelt en
geenszins tot gevolg kan hebben dat rechtsgeldige toevallige vaststellingen en inbeslagnemingen geen wettelijke bewijsmiddelen zouden kunnen opleveren tegen
een persoon die valt onder het 'voorrecht
van rechtsmacht'; overwegende dat er dan
ook geen sprake kan zijn dat de onderzoeksrechter zijn bevoegdheid zou hebben misbruikt of zou hebben overschreden doch dat hij integendeel zijn taak op
een wettelijke manier heeft vervuld",

terwijl uit de artikelen 4 79 en 480 van
het Wetboek van Strafvordering volgt dat
een strafvordering tegen een rechter in de
rechtbank van eerste aanleg uitsluitend
kan worden uitgeoefend door de procureurgeneraal bij het hof van beroep; wanneer de
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procureur-generaal een gerechtelijk onderzoek tegen de titularis van een "voorrecht
van rechtsmacht" wenselijk acht, hij de eerste voorzitter van het hofvan beroep dient
te vorderen om een magistraat aan te duiden die het. ambt van onderzoeksrechter zal
waarnemen; dwangmaatregelen zoals een
huiszoeking alsdan enkel kunnen worden
bevolen door de regelmatig aangestelde
raadsheer-onderzoeker; een onderzoeksrechter hiertoe dan niet de bevoegdheid
heeft; deze voorschriften moeten worden
nageleefd vanaf het ogenblik dat een gerechtelijk onderzoek een of meer feiten tot
voorwerp heeft die door een persoon zouden zijn gepleegd in een periode waarin hij,
wegens het vervullen van een ambt bedoeld bij artikel 4 79 van het Wetboek van
Strafvordering, het "voorrecht van rechtsmacht" genoot; de niet-eerbiediging van
deze voorschriften de nietigheid van de verrichte onderzoekshandelingen voor gevolg heeft;

en terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest vaststelt dat nadat de onderzoeksrechter te Gent werd geadieerd betreffende een misdrijf van aanranding van
de eerbaarheid, hij in het kader van dit onderzoek de toevallige vaststelling deed dat
de betrokkene uitbater was van een SMclub, waarna door de procureur des Konings het gerechtelijk onderzoek werd uitgebreid tot "de feiten in verband met de
uitbating van de SM-club" (arrest, blz. ·14);
het arrest vervolgens vaststelt dat de uitbaatster van de club op 16 december 1996
verklaarde dat eiser "sporadisch zijn echtgenote vergezelde om ook eens met zijn
vrouw het spel te spelen" (arrest, blz. 15, 2e
alinea); het arrest anderzijds, met verwijzing naar het proces-verbaal van de huiszoeking, vaststelt dat het onderzoek te Gent
betrekking had op "feiten van slagen en
verwondingen" die op systematische wijze
en tegen vergoeding in georganiseerd verband werden toegebracht (arrest, blz. 17, 3e
alinea), en ook dat het onderzoek betrekking had op de daden waarop W. zelf betrokken is (arrest, blz. 18, 3e alinea); het arrest doorheen deze vaststellingen inhoudt
dat op 16 december 1996 via de verklaring van de uitbaatster van de club noodzakelijk bleek, enerzijds, dat eiser zelf mee
betrokken was bij bepaalde feiten van slagen en verwondingen in de SM-club, en, anderzijds, dat eiser zijn echtgenote heeft
meegenomen met het oog op het plegen van
ontucht of prostitutie in de SM-club; dat
deze feiten het voorwerp uitmaken van de
tenlasteleggingen I en IV uit hoofde waarvan eiser thans werd veroordeeld; het be-
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streden arrest zodoende niet wettelijk kon
beslissen dat het onderzoek te Gent vanaf
16 december 1996 geen betrekking had op
feiten waarvan de "bevoorrechte" persoon
zou kunnen verdacht worden, en dat de
voorschriften van de genoemde art. 4 79 en
480 niet moesten worden gevolgd (schending van de artikelen 479 en 480 van het
Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, de motieven van het
bestreden arrest door tegenstrijdigheid zijn
aangetast; het tegenstrijdig is, enerzijds,
vast te stellen dat de onderzoeksrechter te
Gent werd geadieerd door de procureur des
Konings met het oog op een onderzoek betreffende "de feiten in verband met de uitbating van de SM-club", dat de uitbaatster van deze club op 16 december 1996
verklaarde dat eiser "sporadisch zijn echtgenote vergezelde om ook eens met zijn
vrouw het spel te spelen", en dat het onderzoek te Gent betrekking had op feiten
van slagen en verwondingen in de SMclub waarbij W. betrokken is, en, anderzijds, te oordelen dat het onderzoek geen
betrekking had op feiten waarvan de "bevoorrechte" persoon zou kunnen verdacht
worden; het bestreden arrest derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet);
derde onderdeel, het bestreden arrest
vaststelt dat nadat de onderzoeksrechter te
Gent werd geadieerd betreffende een misdrijf van aanranding van de eerbaarheid,
hij in het kader van dit onderzoek de toevallige vaststelling deed dat de betrokkene uitbater was van een SM-club,
waama door de procureur des Konings het
gerechtelijk onderzoek werd uitgebreid tot
"de feiten in verband met de uitbating van
de SM-club"; de (uitbreidende) vordering tot
gerechtelijk onderzoek van de procureur des
Konings te Gent, gericht tot de onderzoeksrechter, echter niet werd gevoegd bij het
dossier ten laste van eiser; deze vordering tot gerechtelijk onderzoek bepalend is
voor de draagwijdte van de saisine van de
onderzoeksrechter; hieruit dient te worden afgeleid of de feiten die tot voorwerp
van gerechtelijk onderzoek werden gemaakt feiten zijn welke (mede) door de titularis van een voorrecht van rechtsmacht
zouden zijn gepleegd; het ontbreken van het
stuk m.b.t. de saisine van de onderzoeksrechter te Gent in het dossier lastens eiser het hof van beroep in de onmogelijkheid stelde de draagwijdte van deze saisine,
en dus de regelmatigheid van de
onderzoeksdaden die werden gesteld in het
kader van dit onderzoek te Gent, te beoordelen (schending van de artikelen 53, 54,
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64, 70, 4 79 en 480 van het Wetboek van
Strafvordering, en 149 van de Grondwet);
de afWezigheid van dit stuk daarenboven
het Hofin de onmogelijkheid stelt om zijn
wettelijkheidscontrole uit te oefenen met
betrekking tot de beslissing van het bestreden arrest over de draagwijdte van de
saisine en aldus over de regelmatigheid van
de onderzoeksdaden die werden gesteld in
het kader van dit onderzoek te Gent (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);
vierde onderdeel, het bestreden arrest,
door te oordelen dat het onderzoek te Gent
geen betrekking had op feiten waarvan de
"bevoorrechte" persoon zou kunnen verdacht worden, de (uitbreidende) vordering van de procureur des Konings te Gent
gericht tot de onderzoeksrechter interpreteert op een wijze die onverenigbaar is met
de inhoud en de bewoordingen ervan; deze
vordering, volgens het bestreden arrest, betrekking had op "de feiten in verband met
de uitbating van de SM-club te Wetteren";
eiser vervolgd wordt uit hoofde van feiten van slagen en verwondingen OM in de
betreffende SM-club en, teneinde eens anders driften te voldoen, het wegbrengen of
meenemen van een meerde:rjarige, zelfs met
haar toestemming, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie in de betreffende SM-club; het bestreden arrest derhalve schending inhoudt van de bewijskracht van de (uitbreidende) vordering tot
gerechtelijk onderzoek van de procureur des
Konings te Gent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat alle onderdelen betreft :
Overwegende dat voor de feitenrechter de omvang van de adiering van
de onderzoeksrechter te Gent niet
werd betwist;
Overwegende dat tot de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
behoort het op 5 januari 1998 ter griffie van het Hofneergelegde, voor eens~
luidend verklaarde afschrift van de
"aanvullende vordering" door de procureur des Konings te Gent op 18 november 1996 aan de onderzoeksrechter gericht;
Dat het Hof zijn wettigheidscontrole
kan uitoefenen met betrekking tot de
beslissing van het bestreden arrest
over de draagwijdte van de adiering;
Overwegende dat het bestreden arrest constateert dat de onderzoeks-
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rechter te Gent, naar aanleiding van
een gerechtelijk onderzoek ten laste
van D., verdacht van aanranding van
de eerbaarheid, vernam dat deze ook
betrokken zou zijn bij de uitbating van
een SM-Club gevestigd te Wetteren en
dit samen met de genaamde V., en dat
de procureur des Konings te Gent,
hiervan in kennis gesteld, de uitbreiding van het onderzoek vorderde tot
"de feiten in verband met de uitbating van de SM-Club";
Overwegende dat het middel in zijn
diverse onderdelen aan het arrest verwijt wettig te hebben geacht de
onderzoeksdaden door de onderzoeksrechter te Gent opgedragen of verricht nadat, ingevolge de uitbreiding
van het onderzoek, uit het proces- verbaal van 16 december 1996, houdende
de verklaringen van V., medeuitbaatster van bedoelde SM -Club,
bleek dat daarbij ook eiser betrokken was op wie van toepassing zijn de
artikelen 479 en 480 Wetboek van
Strafvordering, zodat de onderzoeksrechter ratione personae onbevoegd
was om verdere onderzoeksdaden te
verrichten of te bevelen;
Dat eiser de onwettigheid aanvoert
van de huiszoeking welke op 17 december 1996 werd verricht in de woning van W. welke zij, samen met eiser, haar echtgenoot, betrekt, en van
de daarop volgende processen-verbaal
in opdracht van de onderzoeksrechter te Gent opgesteld;
Overwegende dat uit het procesverbaal van 16 december 1996 blijkt
dat door de rijkswacht, in opdracht
van de onderzoeksrechter te Gent en
in het kader van de vordering tot uitbreiding van het reeds bij hem aanhangig zijnde onderzoek ten laste van
D., werd overgegaan tot de ondervraging van V. "met betrekking tot het
ontstaan en de algemene werking van
(de) SM-Studio Crown";
Overwegende dat deze ondervraging het vermoeden deed rijzen dat de
echtgenote van eiser in deze inrichting zich tegen vergoeding overleverde
aan SM-praktijken, en dat tijdens deze
ondervraging ook terloops gewag werd
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gemaakt van eiser, -die" zijn vrouw
's avonds kwam afhalen en "sporadisch (. .. ) ook al eens langsgekomen is
(. .. ) om samen met zijn vrouw (. .. ) een
spel te spelen";
Overwegende dat de onderzoeksrechter - zoals blijkt uit zijn procesverbaal van onderzoek ter plaatse na kennis te hebben genomen van het
vermelde proces-verbaal van 16 december 1996, oordeelde dat, teneinde
de verdwijning van bewijselementen te
voorkomen, met toepassing van artikel 62bis Wetboek van Strafvordering onverwijld en bij hoogdringendheid huiszoeking diende te
worden verricht in de waning van eisers echtgenote van wie hij verklaarde
te vermoeden dat zij "in de werking
van de C.V. Studio Crown (. .. ) een centrale rol (inneemt)"; dat de onderzoeksrechter in zijn proces-verbaal releveert dat door deze huiszoeking niet de
inverdenkingstelling van eiser wordt
beoogd, doch alleen het opsporen van
gegevens van aard om de rol te bepalen die eisers echtgenote in de uitbating van de SM-Studio Crown zou hebben gespeeld; dat de onderzoeksrechter
er echter rekening mee hield dat de
huiszoeking bij eisers echtgenote eventueel bezwaren zou kunnen aan het
licht brengen omtrent strafbare feiten welke door eiser zelf waren gepleegd, in welk geval daarvan "ten titel van inlichting melding (kan)
worden gemaakt in het procesverbaal";
Overwegende dat het voorschrift van
artikel480 Wetboek van Strafvordering moet worden nageleefd vanaf het
ogenblik dat het gerechtelijk onderzoek rechtstreeks tot voorwerp heeft
een feit dat door de verdachte zou zijn
gepleegd in een periode waarin hij, wegens het vervullen van een ambt bedoeld in artikel 479 Wetboek van
Strafvordering, het "voorrecht van
rechtsmacht genoot"; dat de daden van
vervolging of onderzoek die tot op dat
ogenblik werden gesteld, regelmatig
zijn en geldig blijven;
Overwegende dat de rechters, die
oordelen dat de door de onderzoeks-
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rechter te Gent verrichte of bevolen
daden van onderzoek ingevolge de uitbreidende vordering van het openbaar ministerie alleen rechtstreeks betrekking hebben op de werking van de
SM-Studio Crown en op de rol daarin
gespeeld door eisers echtgenote, en
geenszins op eventueel strafbare feiten welke desgevallend hierdoor ten
laste van eiser zouden kunnen aan het
licht komen, de beslissing dat "het onderzoek te Gent vanaf 16 december
1996 geen betrekking had op feiten
waarvan de 'bevoorrechte' persoon (eiser) zou kunnen worden verdacht, en
dat de voorschriften van de genoemde
artikelen 4 79 en 480 niet moesten
worden gevolgd" niet laat steunen op
een tegenstrijdige motivering; dat zij
door hun beslissing evenmin de bewijskracht miskennen van de vordering tot uitbreiding van het onderzoek;
Overwegende dat de rechters met de
in het middel aangehaalde consideransen vaststellen dat v66r 30 januari
1997, datum waarop door de eerste
voorzitter van het Hof van Beroep te
Antwerpen een magistraat werd aangeduid om het ambt van onderzoeksrechter uit te oefenen, geen daden van
onderzoek werden gesteld door de onderzoeksrechter te Gent welke rechtstreeks waren gericht op de inverdenkingstelling van eiser;
Dat zij derhalve de in het middel
vermelde wetsbepalingen niet scherrden en eisers schuldigverklaring wettig laten steunen op de daden van onderzoek die v66r 30 januari 1997 door
de onderzoeksrechter te Gent werden verricht of bevolen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 392 en 398
van het Strafwetboek, 149 van de Grandwet, en 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,
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doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt uit hoofde van de tenlastelegging I, d, e, f, g en h, op grand va~ .de motieven "dat, alhoewel er geen bhJvende
letsels zijn behoudens een paar te verwaarlozen littekens de aangewende gewelddadigheid en de toege?rachte pijn, :;ngst en
vernedering, geen hchte slagen mtmaken
doch van een bijzonder ernstige aard en
grensoverschrijdend ~ijn met ee:r: potentieel gevaar voor emstlge verwondingen en
verminkingen; (... ) overwegen~e d.at deze
aangehouden feiten al de constltutleve bestanddelen van het misdrijfvan artikel398
Sw. opleveren : slagen en/of verwondingen toebrengen aan een ander levend persoon en dit opzettelijk, met name met het
oogmerk om een bepaalde levende persoon aan te randen; overwegende dat dit in
artikel 392 Sw. omschreven opzet, geen bijzonder opzet doch slechts een gewoon algemeen opzet is, dat te dezen verwezenlijkt is doordat de bekl~agden wetens en
willens de strafrechtehJk verboden daad
stellen; overwegende dat het bijgevolg: ~et
vereist wordt dat de beklaagden blJkomend nog de bedoeling zouden gehad hebben om schade toe te brengen en dat dit algemeen opzet niet verdwijnt zelfs al zouden
de beklaagden gehandeld hebben met een
'goede' bedoeling, zoals het verschaffen van
sexueel genot; overwegende dat de voltrekking van het misdrijf van. ~rti~el 398 S~.
evenmin vereist dater tljdehJke of bhJvende lichamelijke schade zou veroorzaakt
worden, doch dat in voorkomend geval de
misdrijven van artikel 399 Sw. en volgen.de
toepasselijk worden; overwegende dat de illstemming van de geslagene te dezen geen
schulduitsluitingsgrond oplevert omdat de
strafwet van openbare orde is en omdat het
beschermde rechtsgoed van artikel398 Sw.,
met name lichamelijke integriteit een ongeclausuleerd grondrecht is waarin aileen de wetgever kan tussenkomen in bepaalde gevallen; \ ... ) .overweg~nde dat de
instemming wel mc1denteel m aan~er
king zou kunnen genomen w?rde;n blJ de
beoordeling van de strafwaard1ghe1d en alleszins bij de straftoemeting; (... ) overwegende dat het niet uitg~~loten is dat.ee~ gedraging, ook allevert ZlJ al de constltut1eve
bestanddelen van artikel 398 Sw. en volgende op, tach niet strafv~:aardig is; overwegende dat tot dit beslmt kan gekomen
worden langs twee invalshoeken :
- ofwellaat de interne wet deze gedraging uitdrukkelijk (het geen te dezen niet
het geval is) ofimpliciet to~, het.geen ~et geval is ondermeer voor ch1rurg1sche mgrepen, bepaalde sportactiviteiten, het
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tuchtigingsrecht van ouders, tatoeage, piercing (L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, nr. 393);
- ofwel worden deze sadomasochistische
gedragingen beschouwd ~~ e~n private ?eleving van de sexuele vrlJheid tussen mstemmende meerderjarige partners en vallen zij binnen de beschermingssfeer van
artikel8.1. E.V.R.M., met name het recht
op eerbiediging van het prive-leven, waaraan dan volgens artikel 8.2 van het
E.V.R.M. slechts beperkingen kUlillen worden opgelegd door de nationale wetgever,
zoals te dezen door artikel 398 Sw., wanneer deze in een democratie noodzakelijk
zijn voor de bescherming van de openbare
gezondheid en/of de openbare moraal; overwegende dat artikel8.1 E.V.R.M. de sexualiteitsbeleving slechts als een aspect van het
prive-leven be~~h~rmt zodat d~ b~scher
ming van de vr1Jhe1d van sex,ua.htmtsbel~
ving begrensd wordt door een plicht tot pnvacy' en zich niet uitstrekt tot de openbare
sexualiteitsbeleving; dat hierdoor vooreerst de vraag zou kunnen gesteld worden of deze 'plicht tot privacy' hier wel in
acht is genomen, althans voor dit gedeelte
van de feiten die zich niet voordeden in de
echtelijke woonst; overwegende evenwel dat
het hof (van beroep) deze vraag buiten beschouwing laat om de gestelde problematiek niet te ontwijken; overwegende dat zowel het onderzoek van de eventuele
impliciete toelating door de inter~e wetgever als van de inmengingsbepe~king van
de interne wetgever van artlkel 8.2.
E.V.R.M. in een geval zoals te dezen aan
dezelfde maatstaven kunnen getoetst worden· overwegende dat vanuit het oogpunt
van' de openbare moraal, de eerbied voor de
waardigheid van de menselijke persoon hoe
dan ook een grens blijft, die niet met het argument van 'zelfbeschikking' (- bepaling')
of van 'consensuele sexualiteit' kan worden overschreden ('Over zichzelfbeschikken ? Juridische en ethische bijdragen over
het leven het lichaam en de dood'- Maklu
in het algemeen en in het bijzonder: Jan
Velaers Het menselijk lichaam en zijn
grondr~chten, blz. 176-179) (E. Dirix:
'Grondrechten en overeenkomsten' in 'De
toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen' blz. 79 - Kluwer Antwerpen);
1. overwegende dat ook in de huidige tijd
van hyper-individualisme met een verhoogde morele tolerantie, ook en vooral inzake de sexualiteitsbeleving, de specifieke feiten onder de tenlasteleggingen I, d,
I, e, I, f, I, g en I, h in de .~m~tandighe
den en op de wijze zoals ZlJ z1eh hebben

18

HOF VAN CASSATIE

voorgedaan, zo emstig, schokkend, gewelddadig en gruwelijk zijn dat zij de menselijke waardigheid aantasten en geenszins
maatschappelijk aanvaardbaar zijn; dat
hieraan niet in de weg wordt gestaan door
het feit dat de beklaagden blijven voorhouden dat deze feiten slechts een vorm van
sexualiteitsbeleving zouden zijn binnen het
ritueel van het SM-spel tussen instemmende meerderjarigen in een afgesloten
ruimte; (zie wat de strekking betreft : Koen
Raes, Seksuele bevrijding en ethiek- Over
normvervaging, permissiviteit en emancipatorisch engagement- in Jaarboek Seksualiteit, Relaties, Geboorteregeling 97)
(Mark Elchardus, 'Een tijd voor waarden en
normen' - Koning Boudewijnstichting,
Brussel 1991) (Frans De Wachter: Mensenrechten: De moraal van de 21ste eeuw
- in 'Een nieuw wereldbeeld voor een
nieuwe mens?'- Universitaire Pers Leuven); overwegende dat de emst van de slagen en het potentieel gevaar voor letsels en
verminkingen verbonden aan het feit onder I, d, I, e, I, f, I, g en I, h, eveneens de
tussenkomst van de wetgever verantwoordt
vanuit het oogpunt van de openbare gezondheid (Arrest Laskey dd. 19 februari
1997 van het Europees Hofvan de Rechten van de Mens te Straatsburg); overwegende dat om dezelfde redenen er te dezen evenmin sprake kan zijn van een
impliciete toelating door de wetgever.

2. overwegende dat gezien de merkelijk lichtere aard van de feiten, alsook de
wijze waarop en de omstandigheden waarin
zij zich hebben voorgedaan de feiten onder I, a, in de echtelijke woonst uitsluitend tussen eerste beklaagde en zijn echtgenote goed te onderscheiden zijn van de
andere aangehouden feiten en te dezen niet
strafwaardig worden bevonden; overwegende dat deze feiten zoals zij zich in concreto hebben voorgedaan, inderdaad niet
grensoverschrijdend worden geacht, temeer daar de wetenschap met o.m. de
gedragskunde, aanvaardbaar maakt dat het
inzicht in de eigen sexuele geaardheid, de
zelfacceptatie en een redelijk begrip van de
partner, gedragstherapeutisch een gunstige weerslag zouden kunnen hebben op
het psychisch evenwicht van de betrokkene en op de relatievorming, waardoor
meteen verdere escalatie en ontsporing zou
kunnen voorkomen worden en zelfs het inzicht zou kunnen bereikt worden dat dergelijk deviant gedrag uiteindelijk niet de
aangewezen oplossing is; overwegende dat
deze feiten bijgevolg kunnen gesitueerd
worden op de grens tussen gedragskunde
en strafrecht; (Dick Visser : Sadomaso-
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chisme en hulpverlening; Handboek sexuele
hulpverlening 12/11/1986; D. VanBeek: De
cognitief gedragstherapeutische behandeling van parafilieen in Tijdschrift voor Seksuologie 1994/18; 33, 45)",
terwijl, eerste onderdeel, luidens de artikelen 392 en 398 van het StrafWetboek,
als opzettelijke slagen en verwondingen in
de zin van de strafWet moeten worden verstaan, de slagen of verwondingen welke
werden toegebracht met het oogmerk om
een persoon aan te randen; dit oogmerk van
aanranding veronderstelt dat de dader
heeft gehandeld met een kwaadwillige ingesteldheid; aldus bepaalde aantastingen
van andermans lichamelijke integriteit, zoals tatoeage, piercing ofbesnijdenis, buiten de toepassing van de strafWet vallen,
wanneer zij geschieden met toestemming
van de persoon op wie zij worden verricht;
bij de beoordeling van de opzetvereiste derhalve rekening is te houden met de ingesteldheid van de betrokken personen; het
bestreden arrest vaststelt dat de feiten
plaatsvonden met instemming en zelfs op
verzoek van de betrokkene (arrest, blz. 43);
in de specifieke context van een SM-sexuele
relatie, waaraan het v66rkomen van een zekere vorm van "slagen" inherent is, hierbij tevens in het bijzonder rekening is te
houden met de vraag of de ge'incrimineerde
handelingen werden gesteld met de bedoeling om het psychofysisch welzijn te bevorderen van de persoon ten aanzien van wie
de SM-handelingen werden gesteld; het bestreden arrest, door bij de ten laste van eiser bewezen verklaarde feiten met deze aspecten geen rekening te houden, schending
inhoudt van de opzetvereiste vervat in de
artikelen 392 en 398 van het Strafwetboek;
tweede onderdeel, de wettelijke begrippen "slagen" en "verwondingen" evolutief
moeten worden gei:nterpreteerd, rekening
houdend met de veranderende maatschappelijke en culturele opvattingen; aldus bepaalde aantastingen van andermans lichamelijke integriteit, zoals tatoeage, piercing,
esthetische chirurgie, sterilisatie ofbesnijdenis, buiten de toepassing van de strafwet vallen, wanneer zij geschieden met toestemming van de persoon op wie zij worden
verricht; in de specifieke context van een
SM-sexuele relatie, waaraan het v66rkomen van een zekere vorm van "slagen" inherent is, hierbij tevens in het bijzonder rekening is te houden met de vraag of de
gei:ncrimineerde handelingen tussen toestemmende meerderjarigen verwondingen of schade hebben veroorzaakt, en of
deze een irreversibel karakter hebben; het
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bestreden arrest oordeelt dat de vervolgde
gedragingen weliswaar een potentieel gevaar inhielden voor ernstige verwondingen en verminkingen, doch dat er geen blijvende letsels (arrest, blz. 30) of schade
(arrest, blz. 43) zijn; het bestreden arrest, door bij de ten laste van eiser bewezen verklaarde feiten met deze aspecten
geen rekening te houden, in de specifieke
context van een SM-sexuele relatie scherrding inhoudt van de wettelijke begrippen
"slagen" en "verwondingen", vervat in de
artikelen 392 en 398 van het Strafwetboek;
derde onderdeel, het bestreden arrest
aangetast is door een tegenstrijdigheid in
de motivering op het vlak van de invloed
van een toestemming van het slachtoffer bij
de totstandkoming van een misdrijfvan opzettelijke slagen en verwondingen; het bestreden arrest, enerzijds, op theoretisch
vlak, oordeelt dat de instemming van de geslagene geen schulduitsluitingsgrond oplevert, doch, anderzijds, aangeeft dat de instemming wel in aanmerking zou kunnen
worden genomen bij de beoordeling van de
strafwaardigheid (arrest, blz. 35); het arrest vervolgens, in concreto, oordeelt dat de
'1ichtere" feiten die zich in de echtelijke woning hebben voorgedaan, niet strafwaardig
zijn omwille van het niet grensoverschrijdend karakter ervan, terwijl dit
wel het geval is voor de andere feiten; het
bestreden arrest derhalve, enerzijds, op
theoretisch vlak uitgaat van het openbare orde-karakter van het strafrecht en de
gelding van de lichamelijke integriteit als
een ongeclausuleerd grondrecht waarin alleen de wetgever kan tussenkomen (arrest, blz. 35), en, anderzijds, bij de beoordeling van de feiten een "gradatie" hanteert
met betrekking tot de strafbaarheid van
SM-handelingen en aldus de toestemming
van het slachtoffer wel een strafuitsluitende
werking toekent, welke strijdig is met het
op theoretisch vlak geformuleerde beginsel; het bestreden arrest, gelet op deze tegenstrijdigheid in de motivering, niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de Grandwet);
vierde onderdeel, luidens artikel 8.1 van
het E.V.R.M., eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn prive-leven en zijn gezinsleven; overeenkomstig artikel 8.2 van
het E.V.R.M. een inmenging van de overheid in de uitoefening van deze rechten enkel toegestaan is wanneer deze bij de wet
is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van o.m.
de bescherming van de openbare orde en
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het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden; de beleving van sexuele relaties behoort tot het prive-leven en in voorkomend
geval tot het gezinsleve,n; zo het aan de nationale wetgever toekomt om via het strafrecht regelend op te treden met betrekking tot praktijken die potentieel ernstige
lichamelijke schade kunnen veroorzaken,
ook wanneer deze zich in een sexuele context afspelen, dit evenwel vereist dat een
"wet" bestaat die voldoende toegankelijk en
precies is; een dergelijke wet, in de mate zij
vage begrippen inhoudt, voor de doelstellingen van artikel8.2 kan worden aangevuld door een vaste rechtspraak; zodoende
de rechtsonderhorige voldoende kan ge'informeerd worden over de juridische normen welke toepasselijk zijn op een bepaalde
situatie; de Belgische wet enkel de algemene strafbaarstelling inhoudt van het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen; het bestreden arrest vaststelt
dat de verdediging terecht aanmerkte dat
er tot nog toe geen schrikafwekkend voorbeeld van bestraffing van dergelijke feiten in de rechtspraak in ons land voorkomt (arrest, blz. 44, 2e alinea); het
bestreden arrest aldus niet op wettige wijze
kon beslissen dat de strafbaarstelling van
de SM-handelingen ten laste van eiser via
de kwalificatie van "opzettelijke slagen of
verwondingen" op het ogenblik van de feiten beantwoordde aan de vereisten van een
"wet" in de zin van artikel 8.2 van het
E.V.R.M. (schending van artikel 8 van het
Europees Verdrag over de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat sadomasochisme
een vorm is van seksualiteitsbeleving
waarbij, v66r oftijdens de seksuele bevrediging, bewust en gewild door de
ene partner lichamelijke vernederingen en pijnigingen worden toegebracht
aan de andere partner die daarmee instemt of er zelfs om verzoekt;
Overwegende dat sadomasochistische praktijken door de strafwet niet als een autonome strafbare
gedraging worden omschreven; dat zij
echter wegens hun aard zelf beantwoorden aan de delictsomschrijving
van opzettelijke verwondingen of slagen, zoals bepaald bij de artikelen 392,
398 en volgende van het Strafwetboek;
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Overwegende dat krachtens deze artikelen strafbaar is hij, die met het
oogmerk om een bepaald persoon of
een persoon die zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te randen, opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt;
Overwegende dat voor het tot stand
komen van dit misdrijf als moreel bestanddeel slechts algemeen opzet is
vereist, dit is het wetens en willens
stellen van de bij de wet verboden
handeling, welke krachtens de artikelen 392 en 398 Strafwetboek bestaat in het aantasten van de fysieke
integriteit van de persoon aan wie de
verwondingen of slagen worden toegebracht;
Dat het oogmerk om een persoon
aan te randen, niet betekent - zoals het onderdeel betoogt- dat de dader handelt met een ''kwaadwillige ingesteldheid", doch aileen dat hij
wetens en willens een daad stelt welke
de fysieke integriteit aantast; dataldus de subjectieve bedoelingen of motieven die hij daarbij zou kunnen hebben, irrelevant zijn;
Dat de rechters derhalve, voor het
vaststellen van het bestaan van het
moreel element van de aan eiser ten
laste gelegde feiten sub I, er niet toe
gehouden waren "tevens in het bijzonder rekening (. .. ) te houden met de
vraag of de gei:ncrimineerde handelingen werden gesteld met de bedoeling om het psycho-fysisch welzijn te
bevorderen van de persoon ten aanzien van wie de SM-handelingen werden gesteld";
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het misdrijf van
opzettelijke verwondingen of slagen
strafbaar stelt de aantasting van het
door de wet beschermde recht van een
persoon op zijn fysieke integriteit;
Overwegende dat dit misdrijf aldus behoort tot de groep van de zogenaamde schadedelicten, in tegenstelling tot de groep van de zogenaamde
gevaarzettingsdelicten waarbij strafbaar worden gesteld gedragingen
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waardoor een door de wet beschermd
recht dreigt te worden aangetast;
Overwegende dat het begrip schade
met betrekking tot het misdrijfvan opzettelijke verwondingen of slagen betekent de aantasting van het door de
wet beschermde recht op fysieke integriteit van een persoon, ongeacht andere schade die desgevallend uit deze
aantasting van de fysieke integriteit
kan voortvloeien en in de artikelen 399
tot 401 Strafwetboek wordt omschreven - niet als een constitutief bestanddeel van het misdrijf van opzettelijke verwondingen of slagen- maar
als een verzwarende omstandigheid ervan;
Overwegende dat voor het bestaan
van het materieel bestanddeel van het
wanbedrijfbepaald bij de artikelen 392
en 398 Strafwetboek aileen de vaststelling is vereist dat verwondingen of
slagen werden toegebracht, vaststelling welke inhoudt dat de fysieke integriteit van een persoon werd aangetast en zodoende de bij de wet
bedoelde schade werd toegebracht;
Overwegende dat de rechters, door
de feitelijke vaststelling dat eiser wetens en willens verwondingen of slagen toebracht aan zijn echtgenote,
vaststellen dat haar fysieke integriteit werd aangetast, mitsdien de
schade bedoeld bij de artikelen 392 en
398 Strafwetboek werd verwezenlijkt
en dus het materieel bestanddeel van
het hem ten laste gelegde misdrijfvoltrokken is;
Dat de rechters, nu eiser niet was
vervolgd noch werd veroordeeld wegens andere schadelijke gevolgen van
de toegebrachte verwondingen of slagen welke een van de verzwarende
omstandigheden opleveren bepaald bij
de artikelen 399 en volgende Strafwetboek, niet hoefden "tevens in het bijzonder rekening (. .. ) te houden of de
gei:ncrimineerde handelingen tussen
toestemmende meerderjarigen verwondingen of schade hebben veroorzaakt en of deze een irreversibel karakter hebben";
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Dat zij, door vast te stellen dat eiser in de context van sadomasochistische seksuele relaties aan
zijn echtgenote opzettelijk verwondingen of slagen toebracht, de wettelijke
begrippen "slagen" of "verwondingen" niet miskenp.en;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechters considereren, enerzijds, dat "de instemming van de geslagene (. .. ) geen
schulduitsluitingsgrond oplevert omdat de strafwet van openbare orde is
en omdat het beschermde rechtsgoed
van artikel 398 Sw., met name lichamelijke integriteit een ongeclausureerd grondrecht is waarin aileen de
wetgever kan tussenkomen in bepaalde gevallen", anderzijds, dat "de
instemming wel incidenteel in aanmerking zou kunnen genomen worden bij de beoordeling van de strafwaardigheid en alleszins bij de
straftoemeting";
Dat zij hierdoor te kennen geven
dat, wat de sub I ten laste gelegde feiten betreft, de instemming van het
slachtoffer het wederrechtelijk karakter van deze feiten noch de schuld van
dedaderopheft,derhalvegeenrechtvaardigingsgrond oplevert, doch desgevallend van aard kan zijn de strafwaardigheid van de feiten te
verminderen of zelfs uit te sluiten, derhalve een verschoningsgrond kan opleveren;
Overwegende dat de rechters, na te
hebben beslist dat de aan eiser ten
laste gelegde feiten sub I door de instemming van het slachtoffer niet gerechtvaardigd zijn, oordelen dat, enerzijds, om de redenen die het arrest
vermeldt, eiser dient te worden vrijgesproken op grond van twijfel van de
telastleggingen I, b en c, anderzijds,
"gezien de merkelijk lichtere aard (. .. )
alsook de wijze waarop zij zich hebben voorgedaan (. .. )in de echtelijke
woonst uitsluitend tussen (eiser) en
zijn echtgenote (. .. ) niet strafwaardig
worden bevonden" hetgeen inhoudt dat
zij verschoonbaar zijn;
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Dat de motivering van het arrest,
welke steunt op het onderscheid tussen rechtvaardiging en verschoning,
met andere woorden op het onderscheid tussen wederrechtelijkheid en
schuld, eensdeels, en strafwaardigheid,
anderdeels, geen tegenstrijdigheid bevat;
,
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat de seksualiteitsbeleving tussen meerderjarige personen die ermee instemmen, zelfs al gaat
deze gepaard met sadomasochistische
praktijken, in de regel behoort tot het
prive-leven waarvan het recht op eerbiediging door artikel8.1 E.V.R.M. is
gewaarborgd;
Overwegende evenwel dat krachtens artikel 8.2 E.V.R.M. inmenging in
het prive-leven - de seksualiteitsbeleving niet uitgezonderd- door de
wetgever toegelaten is voor zover deze
inmenging in een democratische samenleving nodig is in het belang van
onder meer de bescherming van de gezondheid of de goede zeden;
Overwegende dat het strafbaar stellen door de wetgever van het opzettelijk toebrengen van verwondingen of
slagen, strafbaarstelling welke ook betrekking heeft op sadomasochistische
handelingen, gerelateerd aan artikel
8.2 E.V.R.M. geen vaag begrip is en beantwoordt aan het begrip "wet", zoals begrepen door de voormelde verdragsbepaling;
Overwegende dat opzettelijke verwondingen of slagen, indien ze weliswaar door de instemming van het
slachtoffer niet gerechtvaardigd worden, ook niet wanneer ze gepleegd
worden in de context van sadomasochistische seksualiteitsbeleving,
niettemin krachtens artikel 8.1
E.V.R.M. verschoonbaar kunnen zijn;
dat zulks het geval is wanneer ze niet
van aard zijn de gezondheid van degene aan wie ze worden toegebracht,
aan te tasten en wanneer ze gepleegd
worden ten aanzien van een persoon
die er op wettige wijze mee instemt;
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dat onder deze voorwaarden sadomasochistische praktijken moeten worden geacht te behoren tot het priveleven, waarvan de eerbiediging vereist
dat, hoewel ze beantwoorden aan de
constitutieve elementen van opzettelijke verwondingen of slagen, ze tot
uitsluiting van straf moeten leiden;
Overwegende dat de rechters, na de
sadomasochistische praktijken tussen eiser en zijn instemmende echtgenote te hebben beschreven, releveren: "dat het niet uitgesloten is dat
een gedraging, ook allevert zij al de
constitutieve bestanddelen van artikel 398 Sw. en volgende op, toch niet
strafwaardig is; (... ) tot dit besluit kan
gekomen worden langs twee invalshoeken : ofwellaat de interne wet deze
gedraging uitdrukkelijk (hetgeen te dezen niet het geval is) of impliciet toe,
hetgeen het geval is onder meer voor
chirurgische ingrepen, bepaalde sportactiviteiten, het tuchtigingsrecht van
ouders, tatoeage, piercing( ... ) ofwel
worden deze sadomasochistische gedragingen beschouwd als een private
beleving van de sexuele vrijheid tussen instemmende meerderjarige partners en vallen zij binnen de
beschermingssfeer van artikel 8.1
E.VR.M., met name het recht op eerbiediging van het prive-leven, waaraan dan volgens artikel 8.2 van het
E.V.R.M. slechts beperkingen kunnen worden opgelegd door de nationale wetgever, zoals te dezen door artikel 398 Sw., wanneer deze in een
democratie noodzakelijk zijn voor de
bescherming van de openbare gezondheid en/of de openbare moraal; (... )
vanuit het oogpunt van de openbare
moraal, de eerbied voor de waardigheid van de menselijke persoon hoe
dan ook een grens blijft, die niet met
het argument van 'zelfbeschikking'
(-bepaling') ofvan 'consensuele sexualiteit' kan worden overschreden (... ) ook
in de huidige tijd van hyperindividualisme met een verhoogde morele tolerantie, ook en vooral inzake de
sexualiteitsbeleving, de specifieke feiten onder de tenlasteleggingen I, d, I,
e, I, f, I, g en I, h, in de omstandighe-
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den en op de wijze zoals zij zich hebben voorgedaan, zo ernstig, schokkend, gewelddadig en gruwelijk zijn
dat zij de menselijke waardigheid aantasten en geenszins maatschappelijk
aanvaardbaar zijn; dat hieraan niet in
de weg wordt gestaan door het feit dat
de beklaagden blijven voorhouden dat
deze feiten slechts een vorm van
sexualiteitsbeleving zouden zijn binnen het ritueel van het SM-spel tussen instemmende meerderjarigen in
een afgesloten ruimte; (... ) de ernst van
de slagen en het potentieel gevaar voor
letsels en verminkingen verbonden
aan de feiten onder I, d, I, e, I, f, I, g
en I, h, eveneens de tussenkomst van
de wetgever verantwoordt vanuit het
oogpunt van de openbare gezondheid
(Arrest Laskey dd. 19 februari 1997
van het Europese Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg); (... )
om dezelfde redenen er te dezen evenmin sprake kan zijn van een impl iciete toelating door de wetgever";
Overwegende dat de rechters op
grond van hun ontleding van het onderling verband tussen, enerzijds, de
artikelen 392 en 398 Strafwetboek, anderzijds, artikelen 8.1 en 8.2 E.VR.M.,
wettig beslissen dat "de strafbaarstelling van de SM-handelingen ten laste
van eiser via de kwalificatie van 'opzettelijke slagen of verwondingen' op
het ogenblik van de feiten beantwoordde aan de vereisten van een 'wet'
in de zin van artikel 8.2 van het
E.V.R.M.", en de schuldigverklaring
van eiser naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, luidend als volgt :
schending van artikel 380bis, § 1, 1", van
het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt uit hoofde van de tenlastelegging IV, op grond van de motieven "dat uit
de feitenuiteenzetting blijkt dat eerste beklaagde zelf aan de houders van een huis
van ontucht of prostitutie, met name de
SM-club te Wetteren het voorstel deed dat
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zijn echtgenote als slavin aldaar zou optreden en dit tegen vergoeding; dat eerste beklaagde zich niet verzette doch impliciet instemde dat ten dien einde
contactadvertenties met foto werden gepubliceerd; dat hij vervolgens materiele
hulp verstrekte door haar enkele keren weg
te brengen en door haar iedere keer af te
halen en dit gedurende maanden; overwegende dat beklaagde zeer goed op de hoogte
was van de aard van de feiten waaraan zijn
echtgenote zich overleverde met talloze
vreemde personen met name extreem
harde SM; dat deze te beschouwen zijn als
ontucht en prostitutie (Brussel, 15 december 1994- R.D., 1996, 3, 342)",
terwijl artikel 380bis, § 1, 1°, van het
Strafwetboek diegene bestraft die, teneinde eens anders driften te voldoen, een
meerderjarige zelfs met zijn toestemming
aanwerft, meeneemt, wegbrengt ofbij zich
houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie;
en terwijl, eerste onderdeel, de wetgever tot doel had om via deze bepaling de
handel in mensen met het oog op ontucht
of prostitutie te beteugelen; aldus in elk geval voor de toepassing van 380bis, § 1, r,
vereist is dat de dader de bedoeling had om
via het aanwerven, meenemen, wegbrengen ofbij zich houden van een meerderjarige ofwel zelf winst te hal en ofwel via zijn
daad aan een derde toe te Iaten om winst
te halen uit de ontucht of prostitutie van
het slachtoffer; het bestreden arrest heeft
vastgesteld dat eiser geenszins enig voordeel heeft beoogd of genoten van de inkomsten van zijn echtgenote in de SM-club te
Wetteren en voor haar optreden in de SMfilms (arrest, blz. 41, 2e alinea); het bestreden arrest nergens de vaststelling inhoudt dat derden voordeel hebben beoogd
of genoten uit de handelingen gesteld door
de echtgenote van eiser; het bestreden arrest aldus uit de enkele vaststelling dat eiser zijn echtgenote enkele keren materieel heeft weggebracht en afgehaald, niet op
wettige wijze kon besluiten tot de toepasselijkheid van artikel 380bis, § 1, 1°, van
het Strafwetboek (schending van artikel
380bis, § 1, 1°, van het Strafwetboek);
tweede onderdeel, artikel380bis, § 1, r,
een bijzonder opzet vereist, met name de
bedoeling om eens anders driften te voldoen; het voor de toepassing van deze bepaling niet volstaat dat de beklaagde de
driften wil voldoen van de persoon die
wordt aangeworven, meegenomen, weggebracht of bij zich gehouden; vereist is dat
de bedoeling bestaat om de driften te voldoen van de persoon met wie het slacht-
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offer ontucht ofprostitutie bedrijft, ofvan
derden; uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de handelingen in
casu steeds geschiedden met de instemming van de echtgenote van eiser en met
het oog op het voldoen van haar driften (arrest, biz. 23-24 en 43, 2e alinea); het bestreden arrest niet de vaststelling inhoudt
dat eiser de bijzondere bedoeling had om de
driften te voldoen van andere personen dan
zijn echtgenote; het bestreden arrest aldus uit de enkele vaststellingen dat eiser
het voorstel deed dat zijn echtgenote als
"slavin" zou optreden en dat hij zijn echtgenote enkele keren materieel heeft weggebracht en afgehaald, niet op wettige wijze
kon besluiten tot de toepasselijkheid van
artikel 380bis, § 1, 1°, van het Strafwetboek (schending van artikel 380bis, § 1, 1°,
van het Strafwetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het moreel bestanddeel vereist voor het bestaan van
het wanbedrijf bepaald bij artikel
380bis, § 1, 1", Strafwetboek het bijzonder opzet is andermans driften te
voldoen; dat niet is vereist dat de dader bovendien zou handelen met de bedoeling voor zichzelf of voor anderen
winst te verwerven;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de omstandigheid dat een persoon die zich overlevert aan ontucht of prostitutie teneinde zijn eigen driften te voldoen, niet
belet dat hij ook kan handelen met de
bedoeling andermans driften te voldoen;
Overwegende dat het arrest releveert : "uit de feitenuiteenzetting blijkt
dat (eiser) zelf aan de houders van een
huis van ontucht of prostitutie, met
name de SM-club te Wetteren het
voorstel deed dat zijn echtgenote als
slavin aldaar zou optreden en dit tegen vergoeding; (. .. ) (eiser) zich niet
verzette doch impliciet instemde dat
ten dien einde contactadvertenties met
foto werden gepubliceerd; (. .. ) hij vervolgens materiele hulp verstrekte door
haar enkele keren weg te brengen en
door haar iedere keer af te halen en
dit gedurende maanden; (. .. ) (eiser)
zeer goed op de hoogte was van de
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aard van de feiten waaraan zijn echtgenote zich overleverde met talloze
vreemde personen, met name extreem
harde SM; dat deze te beschouwen zijn
als ontucht en prostitutie";
Overwegende dat de rechters met
deze redengeving wettig vaststellen
dat eiser ook handelde met het oog"
merk om de driften te voldoen van degenen met wie zijn vrouw bereid was
ontucht te plegen, mitsdien de beslissing dat hij schuldig is aan het wanbedrijf bepaald bij artikel 380bis, § 1,
1", Strafwetboek naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voor~
geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
6 januari 1998 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. Verstraeten, Brussel.

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- HOF VAN ASSISENVOORZITTER - AAN GETUIGE GESTELDE
VRAAG- GRIEVEN NIET OPGEWORPEN VOOR
HET HOF VAN ASSISEN.

1o Noch het mondeling karakter van de de-

batten, noch de artt. 372, tweede lid, en
318 Sv. staan eraan in de weg dat, zelfs
buiten de hypothese van art 318 Sv., aantekening wordt gehouden van de verklaring van een getuige, die het bewijs inhoudt dat hi} zijn vroegere valse
verklaring heeft ingetrokken. (Art. 372
Sv.)
2° De beschuldigde kan niet voor het eerst
voor het Hof van Cassatie de miskenning van zijn recht op een eerlijk proces
aanvoeren op grond van feiten die hi} ter
kennis had kunnen brengen van het hof
van assisen en die het Hof van Cassatie
niet bevoegd is te onderzoeken (1). (Art.
6.1 E.V.R.M.)
3° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het cassatiemiddel dat de door de voorzitter van het hof van assisen aan een getuige gestelde vragen bekritiseert wanneer niet blijkt dat tegen het stellen van
die vragen bezwaar is gemaakt voor het
hof van assisen (2).
(GRISEZ E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1574.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest (nr. 7/97), op 4 november
1997 gewezen door het Hofvan Assisen van de Provincie Vlaams-Brabant;
Nr. 4
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1° HOF VAN AS SIS EN

~ BEHANDELING

TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING- INHOUD VAN GETUIGENIS- AANTEKENING.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCESHOF VAN ASSISEN- FElTEN NIET TER KENNIB GEBRACHT VAN HET HOF VAN ASSISEN.

I. Op de voorziening van Gilbert
Grisez:
Over het middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 317, 318 en
372 van het Wetboek van Strafvordering,
(1) Zie Cass., 12 aug. 1985, A.R. nr. 4445 (A. C.,
1984-85, nr. 664); 25 feb. 1987, A.R. nr. 5632
(ibid., 1986-87, nr. 380); 10 jan. 1996, A.R. nr.
P.95.1335.F (ibid., 1996, nr. 25).
(2) Zie Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0422.F
(A.C., 1995, nr. 243).
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doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot 30 jaar opsluiting, hem ontzet uit de rechten vermeld in artikel31 van
het Strafwethoek, en tegen hem de afzetting uitspreekt van de titels, graden,
openhare amhten, hedieningen en hetrekkingen waarmee hij eventueel zou hekleed
zijn,
terwijl de rechtspleging voor het hof van
assisen mondeling is, en de getuigen, naar
luid van artikel 317 van het Wethoek van
Strafvordering, mondeling gehoord worden; artikel372 van het Wethoek van Strafvordering hepaalt dat in het proces-verhaal
van de terechtzitting geen melding mag gemaakt worden van de antwoorden der heschuldigden of van de inhoud van de getuigenissen, "onverminderd evenwel de
toepassing van artikel318 aangaande de
veranderingen, verschillen en tegenstrijdigheden in de verklaringen van de getuigen"; naar luid van artikel 318 van het
Wetboek van Strafvordering, de voorzitter de griffier aantekening doet houden van
de toevoegingen, veranderingen ofverschillen die in het getuigenis mochten voorkomen ten opzichte van de vorige verklaringen van de getuige; artikel 318 enkel
toelaat op het proces-verhaal van de terechtzitting aantekening te houden van de
ter zitting door de getuige afgelegde verklaringen, in de mate deze veranderingen, verschillen of tegenstrijdigheden hevatten, in vergelijking met wat door de
getuige verklaard werd tijdens het vooronderzoek; op 31 oktoher 1997 op het
Proces-verhaal van de terechtzitting (P.V.
311097/2) vermeld wordt dat "Als eerste getuige verschijnt opnieuw K. (P.V. 301097/
11) nog steeds onder eed, zoals haar wordt
opgemerkt door de voorzitter. De getuige
legt haar verdere verklaring in het Nederlands af en specificeert : 'Ik heh gisteren gelogen. Thans wil ik zeggen dat hetgeen de
heschuldigde Wein Luc zegt over onze seksuele verhouding, de waarheid is"'; uit het
Proces-verhaal van de terechtzitting, geenszins hlijkt dat het gedeelte van de verklaring van getuige K., dat in dit Procesverhaal werd opgenomen, geacteerd werd
in toepassing van artikel318 van het Wethoek van Strafvordering; uit de door de
weergegeven bewoordingen "Ik heh gisteren gelogen. Thans wil ik zeggen (. .. )"integendeel hlijkt dat de getuige haar verklaring louter wijzigde ten opzichte van de
door haar daags voordien ter zitting afgelegde verklaring, en niet ten opzichte van
de door haar in het vooronderzoek afgelegde verklaringen; dergelijke wijziging in
de verschillende mondeling ter terechtzit-
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ting afgelegde verklaringen van een getuige, niet heschouwd kan worden als een
toevoeging, verandering of verschil in het
getuigenis, waarvan de griffier op grond
van artikel318 van het Wethoek van Strafvordering aantekening mocht houden; het
Proces-verhaal van de terechtzitting derhalve melding maakt van de inhoud van
een getuigenis, hoewel de toepassingsvoorwaarden van artikel318 van het Wethoek van Strafvordering niet vervuld zijn;
het Proces-verhaal aldus de op stra:ffe van
nietigheid voorgeschreven verhodshepaling van artikel 372 van het Wethoek van
Strafvordering miskent, naar luid waarvan in het proces-verhaal van de terechtzitting geen melding gemaakt wordt van de
inhoud van de getuigenissen; het Procesverhaal hijgevolg aangetast is door nietigheid; deze nietigheid de nietigheid tot gevolg heeft van de dehatten, van de
verklaring van de jury en van het arrest
van veroordeling; het hestreden arrest derhalve een schending inhoudt van de artikelen 318 en 372 van het Wethoek van
Strafvordering; het hestreden arrest eveneens de fundamentele, in artikel 317 van
het Wethoek van Strafvordering vastgelegde regel miskent, volgens dewelke de getuigen voor het hof van assisen mondeling worden gehoord :

Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van het hofvan
assisen van 30 oktober 1997 betreffende het verhoor van de getuige K.,
die de in artikel 317 Wetboek van
Strafvordering bepaalde eed had afgelegd, vermeldt : "De getuige legt
haar verklaring in het Nederlands af.
In de loop van deze verklaring maant
de voorzitter de getuige aan de waarheid te zeggen. Hij verwijst naar de
bewoordingen van de eed en verwittigt de getuige met betrekking tot de
mogelijke gevolgen ingeval van valse
verklaringen, waarna de terechtzitting wordt geschorst. Bij het hememen van de terechtzitting vraagt het
openbaar ministerie bij monde van de
heer M. Verbeelen, substituutprocureur-generaal, het verdere verhoor van deze getuige voorlopig te verdagen. Door zijn toedoen zal deze
getuige ter beschikking worden gesteld van de heer procureur des Konings te Leuven, ten einde nadere informatie met betrekking tot de inhoud
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van haar verklaring in te winnen. Ret
getuigenverhoor wordt verder gezet";
Dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 31 oktober 1997 vermeldt : "Ret openbaar ministerie legt
alsdan twee processen-verbaal over nl.
107496/97 de dato 30.10.97 en
107497/97 de dato 31.10.97 van de
Rijkswacht te Leuven. Ingevolge zijn
discretionaire macht voegt de voorzitter deze stukken bij het dossier onder de nummers 15 en 16, en laat aan
alle partijen een kopie van deze stukken overhandigen. Als eerste getuige
verschijnt opnieuw K. (p.v. 301097/
11) nog steeds onder eed, zoals haar
wordt opgemerkt door de voorzitter. De
getuige legt haar verklaring in het Nederlands af en specificeert : 'Ik heb gisteren gelogen. Thans wil ik zeggen, dat
hetgeen de beschuldigde Wein Luc zegt
over onze seksuele verhouding, de
waarheid is'. Na de getuigenis van
deze getuige volbrengt de voorzitter al
de pleegvormen van art. 319 van het
Wetboek van Strafvordering, namelijk ten opzichte van de getuige en van
de beschuldigden. N a haar getuigenis krijgt deze getuige, met instemming van al de partijen, van de voorzitter toestemming om de gehoorzaal
te verlaten";
Overwegende dat artikel 330, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de voorzitter, indien valgens het verloop van de debatten een
verklaring van een getuige vals schijnt
te zijn, op vordering van de procureurgeneraal, van de burgerlijke partij of
van de beschuldigde en zelfs ambtshalve, de getuige terstond kan doen
aanhouden en zelf het ambt van onderzoeksrechter tegenover hem kan
waarnemen, of hem in staat van aanhouding naar de bevoegde onderzoeksrechter verwijzen;
Dat artikel 330 Wetboek van Strafvordering toepasselijk is bij elke vals
lijkende verklaring, onverschillig of de
getuigenis verschilt ten opzichte van
vorige verklaringen van de getuige tijdens het vooronderzoek dan wel of de
getuige voor het eerst wordt gehoord
op het hof van assisen;

Nr. 4

Dat de voorzitter van het hof van assis en zich ook ermee mag vergenoegen de getuige te waarschuwen over
de verdenking die zijn verklaring doet
rijzen;
Dat hij, in het geval van een vals lijkende verklaring - afgezien van het
feit dat het bewijs van vals getuigenis niet aan bijzondere regelen is onderworpen - proces-verbaal van de
getuigenverklaring mag doen opstellen met het oog op het bewijs van de
valsheid ervan;
Overwegende dat artikel 372,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering voorschrijft dat in het procesverbaal van de terechtzitting van het
hof van ass is en geen melding wordt
gemaakt van de antwoorden van de
beschuldigden of van de inhoud van de
getuigenissen, onverminderd evenwei de toepassing van artikel 318 Wethoek van Strafvordering; dat artikel
318, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de voorzitter de
griffier aantekening doet houden van
de toevoegingen, veranderingen of verschillen die in het getuigenis machten voorkomen ten opzichte van de vorige verklaringen van de getuige; dat
met dit laatste aileen worden bedoeld
de verschillen ten opzichte van vorige verklaringen van de getuige tijdens het vooronderzoek;
Dat noch het mondelinge karakter
van de debatten, noch de artikelen
372, tweede lid, en 318 Wetboek van
Strafvordering eraan in de weg staan
dat- zelfs buiten de hypothese van
artikel 318 Wetboek van Strafvordering - aantekening wordt gehouden
van een verklaring van een getuige die
als grond kan dienen voor een latere
strafvervolging; dat derhalve hetzelfde
geldt voor de aantekening van een verklaring van een getuige die het bewijs inhoudt dat hij zijn vroegere valse
verklaring heeft ingetrokken;
Dat bovendien het proces-verbaal
van het verhoor waarin de getuige K.
erkent een valse verklaring te hebben afgelegd, ingevolge discretionaire
beslissing van de voorzitter van het hof

------------~~~~~-
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van assisen bij het dossier werd gevoegd, zonder verzet van de beschuldigden of hun raadslieden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;

27

crete elementen het vermoeden wekken dat
een jurylid via een derde persoon, in casu
haar echtgenoot, bei:nvloed is geweest in
haar objectief oordeel ten overstaan van eiser en diens verdediging, de mogelijkheid
reeel is dat de ganse jury in haar besluitvorming bei:nvloed is geweest door de houding van het betreffende jurylid :

Overwegende dat eiser in de toelichting bij zijn middel uiteenzet dat
zijn raadsman en ook andere raadsII. Op de voorziening van Luc Wein : lieden, op ogenblikken dat de terechtzittingen waren geschorst, een aanOver het eerste middel gesteld als volgt : tal malen werden ge'interpelleerd door
schending van het artikel6 van het Eu- een man; dat deze zich voorstelde als
ropees Verdrag ter bescherming van de zijnde de echtgenoot van een werkend
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; recht op een onafhankelijk en on- jurylid en door de inhoud van zijn interpellaties en zijn contacten met een
partijdig rechter,
bepaalde pers de indruk verwekte dat
doordat het tweede jurylid in casu blijk het betrokken jurylid bevooroordeeld
heeft gegeven van vooringenomenheid tijdens de debatten ten aanzien van de per- was; dat tenslotte deze persoon zich
soon, minstens de verdediging van eiser, daags na het arrest kenbaar maakte
middels het optreden van haar echtge- in een brief aan de voorzitter van het
noot, zoals blijkt uit het bij het strafdossier hofvan assisen, waarin hij- naar eigevoegde schrijven van deze laatste aan de sers memorie- "de loftrompet opheer Voorzitter van het hofvan assisen en (stak) over de werking van een
zoals zal blijken uit het strafonderzoek ge- Assisenzaak in het algemeen en het
volg aan de klacht vanwege eiser tegen het optreden van de heer Voorzitter in het
tweede jurylid, voormeld; en dat de mogelijkheid bestaat dat het strafonderzoek, bijzonder, onder meer verwijzende
voormeld, uitwijst dat het tweede jurylid tij- naar het zittingsincident";

dens de debatten haar mening, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, publiekelijk geventileerd heeft of heeft laten
ventileren,
terwijl in de procedure voor het hofvan
assisen de juryleden de status van volksrechter verkrijgen en door de afgelegde eed
gebonden zijn aan het rechterlijk beroepsgeheim, zodat de subjectieve onpartijdigheid - i.e. de afwezigheid van elke subjectieve vooringenomenheid ten aanzien
van de zaak - verondersteld wordt ter
waarborging van de rechten van verdediging van de beschuldigde zoals vermeld in
artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, en waardoor
zelfs een schijn van partijdigheid in hoofde
van een rechter dient te worden gezien als
een schending van de rechten van verdediging van de beschuldigde; dat in het bijzonder ten aanzien van nietberoepsrechters de totale onthouding van
blootstelling aan invloeden van buitenaf die
een weerslag kunnen hebben op de uiteindelijke beoordeling van de zaak absoluut
vereist is, en dat indien zoals in casu con-

Overwegende dat het aan het hof
van assisen staat erover te waken dat
de leden van de jury de eed bepaald bij
artikel 312 Wetboek van Strafvordering gestand doen; dat een jurylid dat
hieraan afbreuk doet, overeenkomstig artikel125 Gerechtelijk Wetboek
moet worden vervangen;
Dat eiser de aan zijn raadsman bekende feiten had kunnen ter kennis
brengen van het hof van assisen; dat ·
hij niet voor. het eerst voor het Hof van
Cassatie een miskenning van zijn
recht op een eerlijk proces kan aanvoeren op grond van feiten die het Hof
niet bevoegd is te onderzoeken;
Overwegende dat uit de brief die de
echtgenoot van het tweede jurylid aan
de voorzitter van het hofvan assisen
heeft toegezonden, geen enkel feit ten
laste van dit jurylid kan worden afgeleid;

-=
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Overwegende tenslotte dat uit de
stukken waarop het Hofvan Cassatie vermag acht te slaan, niet blijkt dat
eiser effectief bij de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Brussel
klacht heeft neergelegd tegen het
tweede jurylid "hoofdens schending
van de eed als jurylid";
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

vate levenssfeer vereist dat dit noodzakelijk is in een democratische samenleving en
niet verder reikt dan wat strikt noodzakelijk is (Europees Hof voor de Rechten van
de Mens, 30 maart 1989, Publ. E.C.H.R.,
Serie A, vol. 152, Chappell v. VK); dat de
rechter zich overeenkomstig artikel 6 van
het E.V.R.M. nochtans dient te onthouden van enig moreel waardeoordeel waardoor zijn subjectieve onpartijdigheid in het
gedrang komt en de rechten van de verdediging geschonden worden :

Over het tweede middel gesteld als uolgt :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvan Cassatie vermag
acht te slaan, niet blijkt dat eiser bezwaar heeft aangetekend tegen de door
de voorzitter van het hofvan assisen
aan de getuige K. gestelde vragen;
Dat hij dit niet voor het eerst voor
het Hof van Cassatie kan doen;
Overwegende dat uit de enige omstandigheid dat de voorzitter van het
hofvan assisen de bij artikel330 Wethoek van Strafvordering bepaalde
maatregel toepast, geen partijdigheid valt af te leiden;
Dat tenslotte uit het verhoor van de
getuige, betreffende haar seksuele verhouding met eiser, geen waardeoordeel valt af te leiden;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;

schending van de artikelen 10 en 22 van
de Belgische Grondwet, van de artikelen 6
en 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, van het artikel 17
van het BUPO-verdrag; recht op eerbiediging van de private levenssfeer, recht op
een onpartijdig rechter,
doordat op de vierde zittingsdag op 30
oktober 1997 de getuige genaamd Klinck
Carine ter zitting door toedoen van de heer
substituut-procureur-generaal M. Verbelen ter beschikking van heer procureur des
Konings te Leuven werd gesteld gevolg aan
haar weigering informatie te verschaffen
over de seksuele betrekkingen welke zij zou
onderhouden hebben met eiser (zittingsblad, P.V. 301097/11 en P.V. 311097/2); dat
door in casu in te gaan op de vraag van het
openbaar ministerie de rechtsprekende instantie openbaar uiting heeft gegeven aan
de morele afkeuring van eiser in cassatie,
terwijl de informatie in kwestie niet de
minste relevantie had met betrekking tot
de grond van de zaak en, gelet op het feit
dat de in te winnen informatie geen enkele betrekking had op enig strafbaar feit,
de wijze waarop ze werd afgedwongen
geenszins in proportie is met het belang
van het moraliteitsonderzoek, waar de artikelen 10 en 22 van de Grondwet, het artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, en het artikel 17 van het BUPO-verdrag, het recht
waarborgen op eerbiediging van de private levenssfeer, dewelke krachtens de bewoordingen van artikel8 E.V.R.M. slechts
kan worden beperkt onder de cumulatieve
voorwaarden van legaliteit, legitimiteit en
proportionaliteit, en de beperking moet voldoen aan de in artikel 8 E.V.R.M. geformuleerde doeleinden, en waarbij de
proportionaliteitsvereiste inhoudt dat elke
beperking op de eerbiediging van de pri-

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
6 januari 1988- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Huybrechts - Grotendeels gelijkluidende conclusie (3) van de h.
(3) Het openbaar ministerie was eveneens van
mening dat het middel dat de eerste eiser voordroeg, niet kon worden aangenomen, maar zag als
reden voor het falen de omstandigheid dat het opgetekende antwoord van de (moraliteits-)getuige
op zich niet toeliet enig verband te leggen met de
feiten der beschuldiging (S. SASSERATH, La cour
d'assises, in Les Novelles, Procedure penale, t. II,
V. I, Larcier, 363, nr. 1872).
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Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten : mr. H. Van Bavel, Brussel; I. Vonck en
A. Sachem, Dendermonde.
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de onderzoeksrechter te wijten handelingen kunnen het verzoek steunen. (Art. 542
Sv.)
2° Het verzoek tot onttrekking van een zaak
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1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN
DE VERDACHTE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK
GERICHT TEGEN ANDERE PERSONEN- ONTVANKELIJKHEID.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN
DE VERDACHTE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER- GRONDENONTVANKELIJKHEID.

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN
DE VERDACHTE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER- OPTREDEN
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- TIJD- OMYANG- BEOORDELING DOOR HET HOF.

4o ONDERZOEKSRECHTER-

OPTREDEN- TIJD- OMVANG- ONTTREKKING VAN
DE ZAAK- VERZOEKVAN DE VERDACHTEGEWETTIGDE VERDENKING- BEOORDELING
DOOR HET HOF.

5° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
-ALLERLEI- STRAFZAKEN- ONTTREKKING
VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER
- VERZOEK VAN DE VERDACHTE- GEWETTIGDE VERDENKING- OPTREDEN VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- TIJD- OMVANG- BEOORDELING DOOR HET HOF.

1o Het verzoek tot onttrekking van een zaak

aan een onderzoeksrechter op grand van
gewettigde verdenking en verwijzing naar
een andere onderzoeksrechter is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen leden van het openbaar ministerie of [eden van de belasting- of politiediensten;
alleen in verband hiermee staande, aan

aan een onderzoeksrechter op grand van
gewettigde verdenking en verwijzing naar
een andere onderzoeksrechter is niet ontvankelijk in zoverre het steun moet vinden in veronderstellingen, mogelijkheden of waarschijnlijkheden of gestoeld is
op niet-waarachtigheid van de aan de
verzoeker ten laste gelegde feiten, met inbegrip van de bewijswaarde van feitelijke gegevens, waaronder de verklaringen van getuigen, waarop de verdenking
berust en op de strafbaarheid desomtrent
van de verzoeker. (Art. 542 Sv.)
3°, 4° en 5o De gepastheid van het optre-

den, naar tijd en omvang, van de onderzoeksrechter, die in het licht van de noodzaken voor zijn onderzoek onafhankelijk
oordeelt aan wie hi} opdrachten toevertrouwt, staat niet ter beoordeling van het
Hof, waaraan een verzoek om hem de
zaak te onttrekken wegens gewettigde verdenking is gericht. (Art. 542 Sv.)
(DE GEETERE)
ARREST

(A.R. nrs. P.97.1199.N en P.97.1524.N))

RET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 9 december 1997
waarbij de beide verzoeken werden samengevoegd;
Overwegende dat door de behandeling van de zaak ter terechtzitting van
het Hof van 9 december 1997 en door
het vermelde arrest de debatten werden gesloten, behoudens wat het door
Tom de Geetere op 24 november 1997
ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift betreft, waaromtrent de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent om een aanvullend advies werd verzocht;
Dat het Hof derhalve geen acht
slaat op de op 26 december 1997 namens de verzoeker Hans De Geetere
ter griffie van het Hof neergelegde
"memorie met aanvulling van de middelen";
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Gelet op : 1. het op 21 augustus
1997 namens de verzoeker Hans De
Geetere ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift, ertoe strekkende "alle (in het verzoekschrift aangeduide) dossiers, aanhangig bij
onderzoeksrechter Alain Bloch, onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent (we gens gewettigde verdenking) aan laatsgenoemde
magistraat te onttrekken en de zaken te verwijzen naar een onderzoeksrechter van een ander arrondissement"; 2. het arrest van het Hof van
23 september 1997 (1), waarbij, alvorens recht te doen, de mededeling
wordt bevolen van het verzoekschrift
met zijn bijlagen en van het dossier
aan de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Gent en deze magistraat wordt gelast de stukken binnen de termijn van een maand weer te
zenden aan de griffie van het Hof, onder bijvoeging van een met redenen
omkleed advies over het verzoek tot
verwijzing; 3. het met redenen omklede advies van 21 oktober 1997, ter
griffie van het Hof ontvangen op 22
oktober 1997, van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Gent; 4. het verzoekschrift op 24 november 1997 namens de verzoeker
Tom De Geetere ter griffie van het
neergelegd, ertoe strekkende "te statueren dat de zaak gekend onder het
notitienummer 78.97.524/96 en in gerechtelijk onderzoek bij onderzoeksrechter Alain Bloch, rechter in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
(86/97) aan deze laatste wordt onttrokken op grond van gewettigde verdenking. Te statueren dat hoger vermelde zaak zal worden toegewezen
aan een onderzoeksrechter in een ander arrondissement"; 5. het arrest van
het Hofvan 9 december 1997, waarbij de beide verzoeken worden samengevoegd en de mededeling wordt bevolen van het verzoekschrift van Tom
de Geetere en van het dossier aan de
procureur-generaal bij het Hofvan Be(1) Dit arrest is hierboven gepubliceerd sub nr.
365.
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roep te Gent en deze magistraat wordt
gelast de stukken binnen een termijn
van vijftien dagen weer te zenden aan
de griffie van het Hof, onder bijvoeging van zijn met redenen omklede advies, beperkt tot de door Tom De Geetere in zijn verzoekschrift aangevoerde
reden tot verwijzing van de zaak; 6.
het met redenen omklede aanvullende
advies van 15 december 1997, ter griffie van het Hof ontvangen op 19 december 1997, van de proceur-generaal
bij het Hof van Beroep te Gent; 7. de
op 26 december 1997 ter griffie van
het Hof namens de verzoeker Tom De
Geetere neergelegde memorie;
Overwegende dat de gronden van de
verzoeken als volgt kunnen worden samengevat:
- er werd verder beroep gedaan,
wat blijk geeft van vooringenomenheid en partijdigheid van de onderzoeksrechter, op onderzoekers die "partij zijn, vermits tegen hen, anterieur,
een strafklacht werd neergelegd" en
die subjectief optreden teneinde zichzelf van alle schuld vrij te pleiten;
- een getuige werd gemanipuleerd
en het verhoor van belangrijke getuigen werd vertraagd;
- er werd overgegaan tot aanhoudingen die niet door de feiten worden verantwoord;
-door de onderzoeksrechter gestelde onderzoeksdaden, onder meer
van beslag en verzegeling, miskennen elke proportionaliteit; de onderzoeksrechter geeft blijk van een totaal gebrek aan objectiviteit en
redelijkheid, waarbij hij "onmachtig is
gebleken om de juiste en noodzakelijke (schade beperkende) maatregelen en modaliteiten aan zijn beslag te
koppelen" en "eenvoudigweg verder te
laten bestaan en een faillissement zo
mogelijks te vermijden";
- hetzij het openbaar ministerie,
hetzij de onderzoeksrechter heeft het
dossier gemanipuleerd en essenWHe
stukken niet bij het dossier gevoegd
waardoor deze stukken aan de verdediging werden onthouden;
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Overwegende dat de verzoeken niet
ontvankelijk zijn in zoverre zij gericht zijn tegen leden van het openbaar ministerie ofleden van belastingofpolitiediensten: "overijver" en "subjectiviteit" van bepaalde verbalisanten; dat aileen in verband hiermee
staande, aan de onderzoeksrechter te
wijten handelingen de verzoeken kunnen steunen;
Dat de verzoeken ook niet ontvankelijk zijn in zoverre zij steun moeten vinden in veronderstellingen of
mogelijkheden of waarschijnlijkheden, evenmin in zoverre zij gestoeld
zijn op niet-waarachtigheid van de aan
de verzoekers ten laste gelegde feiten, met inbegrip van de bewijswaarde
van feitelijke gegevens, waaronder de
verklaringen van getuigen, waarop de
verdenkingen berusten, en op de strafbaarheid desomtrent van de verzoekers en op deals "autoritair" gekwalificeerde wijze waarop de onderzoeksrechter zich van zijn taak kwijt
en op de organisatie van het onderzoek, meer bepaald wat beweerde vertragingen of leemten van het onderzoek betreft of wat het nut voor het
onderzoek van bepaalde aanhoudingen en onderzoeksverrichtingen betreft; dat het door de verzoekers naar
tijd en omvang als ongepast aangewezen optreden van de onderzoeksrechter Bloch zich in dit kader situeert
en niet ter beoordeling staat van het
Hof; dat de onderzoeksrechter in het
licht van de noodzaken voor zijn onderzoek onafhankelijk oordeelt aan wie
hij opdrachten toevertrouwt; dat de
verdere opdrachten aan de door de
klachten van de verzoekers geviseerde
onderzoekers kunnen getuigen van een
goed beleid, gezien het technisch karakter van de zaak die reeds vanaf de
aanvang van het opsporingsonderzoek van de procureur des Konings
door die zelfde onderzoekers werd behandeld;
Overwegende dat de omstandigheid dat het wellicht opportuun ware
geweest dat, enerzijds, de onderzoeken van de door de verzoekers gedane
klachten met stelling van burgerlijke

31

partij tegen een gerechtelijk inspecteur van de Centrale Dienst voor de
Bestrijding van de Georganiseerde
Economische en Financiele Delinkwentie te Brussel en tegen een eerstaanwezend inspecteur van de gerechtelijke politie te Gent, anderzijds, het
onderzoek waarin de verzoekers in
verdenking werden gesteld, niet door
dezelfde onderzoeksrechter zouden zijn
gevoerd - waarbij is vast te stellen
dat de toewijzing van de zaak geen
handeling is van de onderzoeksrechter- hieraan geen afbreuk doet; dat
de desbetreffende onderzoeken naar
luid van het advies van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Gent, die van geen desbetreffende
onderzoekstekortkomingen gewag
maakt, geen schuldaanwijzingen tegen de aangeklaagde onderzoekers wegens de hen ten laste gelegde scherrding van beroepsgeheim en laster
blijken te hebben opgeleverd; dat bovendien een klacht op zichzelf (buiten de reeds vermelde klachten was er
ook een klacht met burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter te Brugge tegen twee ambtenaren van de Bijzondere Belastingsinspectie, die de aangifte van de BBI
aan de procureur des Konings hebben opgesteld en die instaan voor de
verdere afhandeling van de ATC zaak
op fiscaal gebied) geen instrument mag
zijn om wegens "vermoeden van partijdigheid" een onderzoeker uit te schakelen; dat de onderzoeksrechter in
functie van de noodwendigheden van
het onderzoek vrij oordeelt over de verdere inschakeling van de gezegde onderzoekers;
Overwegende dat uit de in de verzoekschriften vermelde omstandigheden niet kan worden afgeleid dat de
onderzoeksrechter Bloch niet in staat
zou zijn de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te
behandelen en dat ten aanzien van de
verzoekers of bij de openbare opinie
gewettigde twijfel zou kunnen rijzen
aan zijn geschiktheid om de zaak op
die wijze te behandelen;
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Dat de verzoeken in zoverre niet gegrond zijn;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot en met 552 Wetboek van
Strafvordering, verwerpt de verzoeken; veroordeelt de verzoekers in de
kosten.
6 januari 1998- 2• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. W. Van Steenbrugge, H. Rieder, Gent.

Nr. 6

2• KAMER -7 januari 1998
WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 55- INTREKKING VAN HET RIJBEWIJS -AARD.

De intrekking van het rijbewijs is geen sanetie, maar een preventieve maatregel die
ertoe strekt gevaarlijke bestuurders, voor
een bepaalde tijd, uit het verkeer te verwijderen (1). (Art. 55 Wegverkeerswet.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL
T. BALLAUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0979.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 25 juni 1997 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele rechtbank te Nijvel;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering uit hoofde van de tenlastelegging A:

(1) Ged1: St., Senaat, 1962-1963, nr. 68, p. 9, nr.
209, p. 6.
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B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering uit hoofde van de tenlastelegging B:
Over het enige middel : schending van de
wet,
doordat het bestreden vonnis beklaagde
heeft vrijgesproken van de tenlastelegging B, bepaald in de artikelen 30, § 1 - 2°
en 38, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - koninklijk
coordinatiebesluit van 16 maart 1968, op
grond: "dat de onmiddellijke intrekking
van het rijbewijs, die op grond van artikel 55 van het koni.nklijk coordinatiebesluit
van 16 maart 1968 is bevolen, nu de betrokkene verdacht wordt van overdreven
snelheid, die met toepassing van artikel 29
van voornoemd besluit en van het koninklijk besluit van 7 april 1976 als een zware
overtreding wordt omschreven, te dezen
geen politiemaatregel (tot bescherming van
de veiligheid van derden en van de betrokkene, wanneer hij kennelijk niet in staat is
om een voertuig te besturen) lijkt te zijn,
doch een sanctie die wordt opgelegd op het
ogenblik van de vaststelling van de aan de
betrokkene verweten overtreding; dat de
betrokkene, nu het gaat om een sanctie te weten het feit dat hem de middelen zijn
ontnomen om zich voor zijn beroepswerkzaamheden of zijn prive-leven te verplaatsen - voordat een dergelijke sanetie wordt opgelegd, de mogelijkheid moet
worden geboden om zijn verweermiddelen voor te dragen (zie artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden)",
terwijl de maatregel tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, die bepaald is in
artikel 27 van de wet van 18 juli 1990 tot
wijziging van artikel 55 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - koninklijk coordinatiebesluit van 16 maart
1968 -, in geen geval kan worden beschouwd als een sanctie, nu die maatregel, krachtens artikel 28 van de wet van 18
juli 1990 tot wijziging van artikel 56 van de
voomoemde wet betreffende de politie over
het wegverkeer, moet worden bevestigd
door de rechtbank, en het rijbewijs moet
worden teruggegeven "2° indien de rechter geen verval van het recht tot sturen uitspreekt"; voornoemd artikel56 bovendien
bepaalt dat, v66r ieder vonnis, hoger beroep tegen de maatregel tot onmiddellijke
intrekking van het rijbewijs kan worden ingesteld, nu voomoemd rijbewijs "door het
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openbaar ministerie dat de intrekking ervan heeft bevolen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de houder, mag teruggegeven worden"; uit de parlementaire
voorbereiding van de wet van 18 juli 1990
blijkt "dat de artikelen 27 en 28 de bestuurder dan ook voldoende rechtsbescherming beogen" (Gedrukte Stukken van de
Kamer van volksvertegenwoordigers - zitting 1989-1990- 106217, p. 121); er bijgevolg geen sprake kan zijn van een schending van artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden; de procureur des Konings bijgevolg oordeelt dat de
Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep, in haar vonnis van 25 juni 1997, de artikelen 27 en 28
van de wet van 18 juli 1990 tot wijziging
van de artikelen 55 en 56 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer koninklijk coordinatiebesluit van 16 maart
1968 - geschonden heeft, nu ze de in die
bepalingen voorziene maatregel tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs beschouwt als een sanctie, waarop voorafverweer moet kunnen worden gevoerd in de
zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden;
Overwegende dat de intrekking van
het rijbewijs, die met toepassing van
artikel 55 van de wet van 16 maart
1968 betreffende de politie over het
wegverkeer is bevolen, geen sanctie is,
maar een preventieve maatregel die
ertoe strekt gevaarlijke bestuurders,
voor een bepaalde tijd, uit het verkeer te verwijderen; ,
Dat het middel gegrond is;
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afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
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2e KAMER- 7 januari 1998
HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZING TOT
HERZIENING- ONVERENIGBARE VEROORDELINGEN- GEVOLG.

Wanneer het Hof van Cassatie, waarbij op
regelmatige wijze een verzoek tot herziening aanhangig is gemaakt, oordeelt dat
veroordelingen van verschillende beklaagden wegens dezelfde feiten in kracht van
gewijsde zijn gegaan en onderling onverenigbaar zijn, vernietigt het Hof die veroordelingen en verwijst het de zaken naar
een hof van beroep dat er geen kennis van
heeft genomen (1). (Artt. 443, eerste lid,

445, eerste lid, Sv.)

(DUQUESNE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1194.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de tenlastelegging B;
verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in drie
vierde van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Brussel,
zitting houdende in hager beroep.

HET HOF; - Gelet op de aanvraag
tot herziening, die door meester Thomas Delahaye, advocaat bij het Hof, is
ondertekend en op 20 augustus 1997
op de griffie van het Hof is neergelegd, en waarin Jacques Duquesne,
(. .. ), verzoekt om herziening van het op
3 januari 1992 door de Correctionele
Rechtbank te Brussel te zijnen aanzien op tegenspraak gewezen vonnis,
waarbij hij tot een enkele gevangenisstrafvan drie jaar wordt veroordeeld,
uit hoofde van het feit dat hij in het
gerechtelijk arrondissement Brussel,
en, in samenhang, elders in Belgie, als
dader of mededader, "A. (. .. ) te Liedekerke, in de nacht van 10 op 11 maart
1991, door mid del van geweld of bedreiging, een hen niet toebehorende

7 januari 1998 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,

(1) Zie Cass., 16juni 1975,A.C., 1975, 1099).
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handtas en de inhoud ervan, waaronder een bedrag van 15.000 frank persoonlijke documenten, cheques e~ een
bankkaart, waarvan de totale waarde
niet nader is bepaald, ten nadele van
Deneve Annick op bedrieglijke wijze
heeft ontvreemd, met de omstandigheid dat de diefstal bij nacht, door
twee of meerd~re personen is gepleegd,
dat de schuld1gen gebruik hebben gemaakt van een voertuig of enig ander al of niet met een motor aangedreven tuig om de diefstal te
vergemakkelijken of hun vlucht te verzekeren en dat zij gebruik hebben gemaakt van een gestolen voertuig of
enig ander al of niet met een motor
aangedreven, gestolen tuig om de diefstal te vergemakkelijken of hun vlucht
te verzekeren; B.( ... ) te Liedekerke, in
de nacht van 10 op 11 maart 1991
door middel van geweld of bedreiging'
op bedrieglijke wijze een hen niet toe~
behorende wagen van het merk Mercedes en de inhoud ervan, waarvan de
totale waarde niet nader is bepaald,
ten nadele van Ackou Pascal heeft ontvreemd, met de omstandigheid dat de
diefstal bij nacht, door twee of meerdere personen is gepleegd, dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen zijn gebruikt of getoond, of dat de
schuldigen hebben doen geloven dat zij
gewapend waren en gebruik hebben
gemaakt van een voertuig of enig ander al of niet met een motor aangedreven tuig om de diefstal te vergemakkelijken of hun vlucht te
verzekeren; D. ( ... ) in het gerechtelijk arrondissement Brussel, in de
nacht van 10 op 11 maart 1991, zonder bevel van het gestelde gezag en
buiten de gevallen waarin de wet de
aanhouding of de gevangenhouding
van bijzondere personen toelaat of
voorschrijft, een persoon, te dezen Deneve Annick, heeft aangehouden of
doen aanhouden, gevangengehouden of
doen gevangenhouden, met de omstandigheid dat de aangehouden of gevangen gehouden persoon met de dood
is bedreigd; F. ( ... ) te Jumet, in de
nacht van 10 op 11 maart 1991, door
middel van braak, inklimming of valse
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sleutels, op bedrieglijke wijze een bedrag van 10.000 frank, dat hen niet
toebehoorde, ten nadele van Deneve
Annick en Ackou Pascal heeft ontvreemd; G. (... ) te Liedekerke, in de
nacht van 10 op 11 maart 1991 opzettelijk verwondingen of slagen heeft
toegebracht aan Ackou Pascal welke
verwondingen of slagen een ziekte of
ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hadden", en waarbij hij, bij de uitspraak
~;rer de tegen heJ!l ingestelde burgerhJke rechtsvordenngen, hoofdelijk met
een medebeklaagde, veroordeeld wordt
om aan de burgerlijke partijen Pascal Ackou en Annick Deneve het bedrag van honderdnegenenzestigduizend vierhonderd en twee frank te
betalen, verhoogd met de compensatoire interest met ingang van 11 maart
1991, de gerechtelijke interest en de
kosten, alsook om aan de burgerlijke
partij, de naamloze vennootschap Axa
Belgium, het provisionele bedrag van
honderdeenenveertigduizend honderd negentien frank te betalen op een
schade die onder voorbehoud is geraamd op tweehonderdduizend frank
verhoogd met de compensatoire inte~
rest met ingang van 29 april 1991 de
gerechtelijke interest en de reeds ~er
V:l;lllen ko~~en, en om aan de burgerhJke partiJ, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, het provisionele
bedrag van een frank te betalen, verhoogd met de gerechtelijke interest en
de reeds vervallen kosten;
·
Gelet op het gunstige schriftelijk advies van meesters Georges de Kerchove d'Exaerde, Noelle De Visscher en
Jacques Fierens, advocaten bij de balie te Brussel, die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel van de Orde;
Gelet op de aanmaningen tot tussenkomst, die bij deurswaardersexploot op 20 augustus 1997 aan de
naamloze vennootschap Axa Belgium
en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, en op 21 augustus 1997
aan de echtgenoten Pascal Ackou- Annick Deneve zijn betekend;
Overwegende dat de burgerlijke partijen niet zijn verschenen;
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Overwegende dat het vonnis waarvan de herziening wordt aangevraagd,
ten aanzien van eiser in kracht van
gewijsde is gegaan;
Overwegende dat de aanvraag gegrond is op artikel 443, eerste lid, 1",
van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat Hasan Chbani,
Oner Karaca, Marc Michaux en Michael Porigneaux, bij het door de Correctionele Rechtbank te Charleroi op
12 oktober 1993 te hunnen aanzien op
tegenspraak gewezen vonnis, zijn veroordeeld, inzonderheid uit hoofde van
het feit dat zij, als daders of mededaders, te Liedekerke, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, in de
nacht van 10 op 11 maart 1991, door
middel van geweld of bedreiging, op
bedrieglijke wijze een voertuig van het
merk Mercedes 250 (CZL 372), de
inhoud ervan en inzonderheid een
Bancontactkaart, een armband, twee
BEL-cheques en een bedrag van vijfduizend frank ten nadele van Pascal
Ackou en Annick Deneve hebben ontvreemd, met de omstandigheid dat de
diefstal bij nacht, door twee of meerdere personen is gepleegd, dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen zijn gebruikt of getoond, of dat de
schuldige heeft doen geloven dat hij
gewapend was en gebruik heeft gemaakt van een gestolen voertuig of
enig ander al of niet met een motor
aangedreven gestolen tuig om de diefstal te vergemakkelijken of zijn vlucht
te verzekeren, (tenlastelegging 2b); dat
voornoemd vonnis, wat Oner Karaca,
Marc Michaux en Michael Porigneaux
betreft, in kracht van gewijsde is gegaan;
Dat voornoemd vonnis op de hogere
beroepen van Hasan Chbani en van
het openbaar ministerie bij het door
het Hof van Beroep te Bergen op 30
december 1993 op tegenspraak gewezen arrest is bevestigd, in zoverre het
de voornoemde tenlastelegging ten
aanzien van die beklaagde heeft bewezen verklaard; dat voormeld arrest, wat de voornoemde beklaagde betreft, in kracht van gewijsde is gegaan;
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Overwegende dat de feiten van die
tenlastelegging 2b, waaraan Hasan
Chbani, Oner Karaca, Marc Michaux
en Michael Porigneaux schuldig zijn
verklaard, dezelfde feiten zijn als die,
welke geleid hebben tot de tegen J acques Duquesne op 3 januari 1992 uitgesproken veroordeling;
Dat de veroordelingen die, enerzijds, tegen Jacques Duquesne en, anderzijds, wegens de tenlastelegging 2b,
tegen Hasan Chbani, Oner Karaca,
Marc Michaux en Michael Porigneaux
zijn uitgesproken, onverenigbaar zijn,
nu op grond van de gedane onderzoeken blijkbaar elke verstandhouding
tussen de eerstgenoemde en de andere beklaagden moet worden uitgesloten;
Dat het bewijs van de onschuld van
een van de veroordeelden, die volgt uit
de tegenstrijdigheid van die beslissingen, de herziening van die veroordelingen overeenkomstig de artikelen
443, eerste lid, 1", en 445, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering
wettigt;
Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het Wetboek
van Strafvordering, verklaart de aanvraag tot herziening ontvankelijk, vernietigt de door de Correctionele Rechtbank te Brussel bij vonnis van 3
januari 1992 tegen Jacques Duquesne uitgesproken veroordeling, alsook de veroordelingen die door de Correctionele Rechtbank te Charleroi bij
vonnis van 12 oktober 1993 tegen
Oner Karaca, Marc Michaux en Michael Porigneaux en door het Hofvan
Beroep te Bergen bij arrest van 30 december 1993 tegen Hasan Chbani zijn
uitgesproken, in zoverre zij betrekking hebben op de tenlastelegging 2 b;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; verwijst de zaken, in die staat, naar het
Hof van Beroep te Luik; laat de kosten ten laste van de Staat.
7 januari 1998- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Fisher - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.

Nr. 8
2e KAMER- 7 januari 1998
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG- MEDEBEKLAAGDE
HANDELSRECHTER

Uit de omstandigheid dat een van de medebeklaagden van de verzoeker tot onttrekking van een zaak op grand van gewettigde verdenking handelsrechter in de
rechtbank van koophandel is geweest,
volgt niet dat het geheel van de magistraten die de rechtbank van eerste aanleg van hetzelfde arrondissement vormen, niet in staat zouden zijn om met de
vereiste sereniteit, onafhankelijkheid en
onpartijdigheid uitspraak te doen, of dat
er dienaangaande gewettigde twijfel zou
kunnen bestaan (1). (Artt. 542 en 545.)
(SOETEWEY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1426.F)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift dat op 14 november 1997 op de
griffie van het Hof is ingekomen en
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat eiser verzoekt om
onttrekking van de zaak met notitienummer 21.71.217/92 aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei op
grond van gewettigde verdenking;
Overwegende dat het verzoekschrift
niet ontvankelijk is, in zoverre eiser
(1) Zie Cass., 5 nov. 1996, A.R. nr. P.96.124 7 .N
(A.C., 1996, nr. 420).

Nr. 8

bezwaren tegen het openbaar ministerie aanvoert;
Overwegende dat, bovendien, uit de
omstandigheid dat een van de medebeklaagden rechter in handelszaken in
de Rechtbank van Koophandel te Hoei
is geweest, niet kan worden afgeleid
dat het geheel van de magistraten van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hoei niet in staat zouden zijn om met
de vereiste sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid over de vorderingen van het openbaar ministerie uitspraak te doen, of dat er bij
verzoeker of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen bestaan aangaande de geschiktheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei om op
die wijze uitspraak te doen;
Dat, wat dat betreft, het verzoek
niet gegrond is;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek van
StrafVordering, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de kosten.
7 januari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. J.
Cruyplants en R. De Baerdemaeker, Brussel.

Nr. 9

1e KAMER -7 januari 1998
BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - UITLEGGING GEGROND OP DE BEDOELING VAN DE PARTIJEN.

Voor de uitlegging van een akte kan de rechter aan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen de voorkeur geven boven de letterlijke betekenis van de
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bewoordingen van de akte (1). (Artt. 1319,
1320, 1322 B.W.)
(CALAY

T. LES ETABLISSEMENTS LEON LHOIST N.V:)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0215.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1997
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
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(dat) de deskundigen hoe dan ook erop wijzen dat de organisatie van de werkplaats,
zoals ze reilde en zeilde, weliswaar rendabeler had kunnen zijn, maar niettemin niet
de oorzaak is van verliezen, maar veeleer
van winstderving wegens de niet-inkorting
van de termijnen voor de uitvoering van de
overeenkomst, welke termijnen voor het
overige werden nageleefd ... ",

terwijl, ...

tweede onderdeel, verweerster in de voor
de Rechtbank van Koophandel te Luik
neergelegde conclusie uitdrukkelijk heeft
toegegeven dat "bij besprekingen, voorafgaande aan de overeenkomst voor de leveOver het middel : schending van de ar- ring van het asfaltmengsel, wel degelijk een
tikelen 1149, 1319, 1320, 1322, 1356, in- leveringstempo van 1.000 ton was overzonderheid tweede lid, van het Burger- eengekomen ... " en dat verweerster troulijk Wetboek en 19, eerste lid, van het wens een aanvullende vordering heeft ingesteld tot vergoeding van de verliezen die
Gerechtelijk Wetboek,
zij geleden heeft ten gevolge van de nietdoordat het bestreden arrest de tegen- naleving van het overeengekomen dagevordering van eiser tot vergoeding van de lijkse tempo van levering; verweerster alschade die hij geleden heeft ten gevolge van dus in de in haar naam neergelegde
de niet-inachtneming van het overeenge- conclusie, die door haar raadsman, houkomen tempo voor de levering van de bij der van een volmacht ad litem, onderteverweerster bestelde koolwaterstof- kend was, in rechte heeft toegegeven dat in
houdende producten niet gegrond verklaart de overeenkomst een leveringstempo van
op grond "dat het arrest van 29 juni 1987, 1.000 ton asfaltmengsel (koolwaterstofin zoverre het de deskundigen, voor de houdende producten) per dag was overeenwerkplaats Offagne-Recogne, de opdracht gekomen; het hofvan beroep, nu het zegt
geeft 'te zeggen of de overeengekomen hoe- dat "de interpretatie van de gebruikte beveelheden van 1.000 ton per dag zijn ge- woordingen eveneens ertoe strekt de beleverd en, zo neen, de oorzaken van die na- doeling nate gaan", en nu het die bewoorlatigheid vast te stellen', in rechte geen dingen aldus uitlegt als de uitdrukking van
uitspraak gedaan heeft over het geschil be- de "oorspronkelijke bedoeling van de partreffende het bestaan van een contrac- tijen om het tempo van de leveringen te
tuele verbintenis van de partijen waaruit doen afhangen van hun goede verstandeen verplichting tot vergoeding kon ont- houding tijdens de uitvoering van de overstaan in geval van schadelijke wanpresta- eenkomst", aan de namens verweerster
tie; dat het woord 'overeengekomen' en- voor de Rechtbank van Koophandel te Luik
kel is gebruikt om de oorspronkelijke neergelegde conclusie een betekenis en een
bedoeling van de partijen te omschrijven draagwijdte geeft die onverenigbaar zijn
(. .. ); dat, bij het bepalen van de bedoeling met de bewoordingen ervan, daar hieruit
van de contracterende partijen gelet moet duidelijk bleek dat een leveringstempo van
worden zowel op de gegevens bij het slui- 1.000 ton producten per dag was overeenten van de overeenkomst als op de wijze gekomen; het bestreden arrest aldus de bevan uitvoering; dat, wat dat laatste be- wijskracht van voornoemde conclusie mistreft, het door het hof bevolen deskundi- kent (schending van de artikelen 1319,
genonderzoek een vereiste was; dat geen 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
bekentenis kan worden afgeleid uit het door het hofvan beroep, nu het de bewijswaarde
(verweerster) voor de eerste rechter inge- van de verklaringen waarin verweerster in
nomen standpunt, daar de interpretatie van rechte toegaf dat voornoemde overeende gebruikte bewoordingen eveneens er- komst betreffende het tempo van levering
toe strekte de bedoeling na te gaan; ( ... ) van de producten wel degelijk bestond, miskent, aan de in die verklaringen vervatte
gerechtelijke bekentenis niet de "voile
bewijswaarde" toekent die ze genieten
(1) Zie Cass., 1 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
336), 24 maart 1988, A.R. nr. 7943 (ibid., 1987- krachtens artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek (schending van dat artikel
88, nr. 466).
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1356, inzonderheid tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek);

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat verweerster in de
door haar voor de eerste rechter neergelegde aanvullende conclusie vermeldde dat er bij de besprekingen,
voorafgaande aan de overeenkomst
voor de levering van asfaltmengsel,
wel degelijk een leveringstempo van
1.000 ton was overeengekomen die in
het voordeel was van beide partijen en
dat heiden zich daaraan dienden te
houden;
Overwegende dat het arrest op de
conclusie waarin eiser aanvoerde dat
het hier een gerechtelijke bekentenis door verweerster betreft van het
bestaan van een overeenkomst betreffende het tempo waarmee de producten dagelijks geleverd zouden worden, antwoordt dat geen bekentenis
kan worden afgeleid uit het door verweerster voor de eerste rechter ingenomen standpunt, nude interpretatie van de gebruikte bewoordingen
ertoe strekt de bedoeling van de contracterende partijen na te gaan, waarbij moet worden gelet zowel op "de gegevens bij het sluiten van de
overeenkomst alsop de wijze van uitvoering";
Dat het arrest, gelet op de omstandigheden die het opsomt, besluit dat
"een gedetailleerd programma voor de
levering van asfaltmengsel ontbrak en
dat (zulks) enkel te verklaren is uit het
feit dat de partijen het tempo van de
leveringen oorspronkelijk wilden doen
afhangen van hun goede verstandhouding tijdens de uitvoering van de overeenkomst";
Overwegende dat, enerzijds, het hof
van beroep, nu het zijn beslissing veeleer grondt op de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen dan op de
letterlijke betekenis van de bewoordingen, aan de in het middel overgenomen passage uit de conclusie van
verweerster geen interpretatie geeft
die onverenigbaar is met de bewoor-

Nr. 10

dingeh ervan eri dus de bewijskracht
van die conclusie niet miskent;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest, nu het beslist dat het door verweerster voor de eerste rechter ingenomen standpunt geen bekentenis van
het bestaan van een dergelijke contractuele verbintenis inhield, de
bewijswaarde van een dergelijke bekentenis niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 10
1e KAMER- 7 januari 1998
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- DESKUNDIGENVERSLAG
- CONCLUSIE DIE DAT VERSLAG BE!ffiiTISEERT.
2° VERWIJZING NA CASSATIE -BURGERLIJKE ZAKEN- VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE EUPEN.

1o Niet regelmatig met redenen omkleed is

het vonnis dat steunt op een deskundigenverslag zonder te antwoorden op een conclusie die dat verslag bekritiseert (1). (Art.
149 Gw.)
2° Wanneer het Hof een in het Duits gewe-

zen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen vernietigt, verwijst
(1) Cass., 28 sept. 1981, A.R. nr. 6351 (A. C.,
1981-82, nr. 74).
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Nr. 11

het de zaak naar dezelfde, anders samengestelde rechtbank (2). (Art. 1110, eerste lid, Ger.W.)

luidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

(VANDER HEIJDEN T. MDLS)
ARREST

(vertaling)
Nr. 11

(A.R. nr. C.97.0220.F)

RET ROF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 10 maart 1997 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen;
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat de verklaringen van
verweerster gegrond zijn op een omstandig verslag van deskundige Crunel van 20 april 1994 en 3 januari
1995, waarvan de vaststellingen tot op
heden door de eisers niet zijn weerlegd;
Overwegende dat het bestreden vonnis in geen enkele overweging antwoordt op de conclusie van de eisers
waarvan de inhoud wordt weergegeven in het middel en waarin die vaststellingen worden betwist;
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
anders samengestelde Rechtbank van
Eerste Aanleg te Eupen, zitting houdende in hoger beroep.
7 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijk(2) Zie Cass., 10 juni 1996, A.R. nr. S.95.0110.F
(A.C., 1996, nr. 226).

18 KAMER -7 januari 1998
1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- VONNIS VAN EEN VREDERECHTER - HOGER BEROEP - GESCHIL TUSSEN
KOOPLIEDEN - VASTSTELLING.

2° VERWIJZING NA CASSATIE -BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- APPELRECHTER- BESLISSINGBEVOEGDHEID - VERNIETIGING- VERWIJZING.

1o Niet naar recht verantwoord is het von-

nis van de rechtbank van koophandel
waarbij in hager beroep uitspraak wordt
gedaan over een vonnis van een vrederechter, wanneer het in hager beroep gewezen uonnis niet duidelijk maakt of het
een geschil tussen kooplieden betreft (1).
(Art. 577 Ger.W.)
2° Wanneer het Hof een vonnis vernietigt

waarbij de rechtbank van koophandel
zich bevoegd verklaart om in hager beroep uitspraak te doen, verwijst het de
zaak naar een andere rechtbank van
koophandel, zitting houdende in hager beroep (2). (Art. 1110, eerste lid, Ger.W.)
(NETENS T. MATCH CHAUSSURES B.V.B.A. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0242.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1997 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Nijvel;
(1) Zie Cass., 5 april1993, A.R. nr. 9604 (A. C.,
1993, nr. 175).
(2) Zie noot 1.
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Over het middel : schending van de artikelen 9, 577, 591, 1°, en, voor zover nodig, 640 van het Gerechtelijk Wetboek, en
van artikel 149 van de gecoiirdineerde
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis het hoger
beroep van eiseres ontvankelijk verklaart,
het afwijst en derhalve in hoger beroep
kennis neemt van het beroepen vonnis, dat
op 28 juli 1995 is gewezen door de vrederechter van het kanton Waver; dat het bestreden vonnis aldus het beroepen vonnis
bevestigt, welk vonnis, door eiseres op
grond van artikel 25.6° van de wet op de
handelshuur (sectie II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wetboek) te veroordelen om aan verweerster sub 1° een uitwinningsvergoeding van 756.000 frank te
betalen, aldus een geschil beslechtte betreffende een tussen eiseres en verweerster
sub 1° gesloten handelshuur,
terwijl, ...
tweede onderdeel, ook al zou moeten worden aangenomen- quod non- dat artikel 577, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek van toepassing kan zijn op het hoger beroep tegen de beslissingen, die door
de vrederechter in eerste aanleg gewezen
zijn op grond van een van zijn bijzondere
bevoegdheden, de bevoegdheid van de
Rechtbank van Koophandel te Nijvel dan
nog niet kan gegrond zijn op dat artikel
577, tweede lid; de algemene bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg om in
hoger beroep kennis te nemen van de door
de vrederechter in eerste aanleg gewezen
vonnissen (artikel 577, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek) immers slechts moet
wijken voor de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel wanneer het door de
vrederechter beslechte geschil een geschil
tussen kooplieden is betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt ofbetreffende wisselbrieven (artikel 577, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek); het te dezen vaststaat en niet wordt betwist dat eiseres de
hoedanigheid van koopman niet meer bezat op het ogenblik dat het geschil tussen
haar en de verweerders is ontstaan; het bestreden vonnis, verre van vast te stellen dat
eiseres die hoedanigheid bezat, vaststelt dat
eiseres in 1975 haar handelszaak heeft
overgedragen eerst aan verweerder sub 2°
en vervolgens aan verweerster sub 1°, en
dat de betrokken handelszaken toebehoorden aan verweerster sub r en de dochter
van eiseres; de Rechtbank van Koophandel te Nijvel derhalve in elk geval niet "ratione materiae" bevoegd was om in hoger
beroep kennis te nemen van het geschil tus-

Nr. 11

sen eiseres en de verweerders; 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; die bevoegdheid derhalve van
openbare orde is en de rechter verplicht is
die bevoegdheid, zelfs bij het stilzwijgen
van de partijen, na te gaan; wanneer de
rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel, rechtdoende in hoger beroep, haar onbevoegdheid ambtshalve moet opwerpen, zij krachtens artikel
640 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht is de zaak naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen; het bestreden vonnis bijgevolg, door het hoger beroep van
eiseres tegen een vonnis van de vrederechter waarbij uitspraak was gedaan over een
geschil tussen een niet-koopman, eiseres, en
de verweerders, ontvankelijk te verklaren, de algemene bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om in hoger beroep kennis te nemen van de beslissingen
van de vrederechter in strijd met de wet
miskent (schending van de in het middel
vermelde bepalingen, inzonderheid van artikel577, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek) en de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om in hoger beroep
kennis te nemen van de beslissingen van de
vrederechter in strijd met de wet uitbreidt
(schending van de artikelen 9, 577, inzonderheid tweede lid, en 591, r, van het Gerechtelijk Wetboek); het bestreden vonnis
althans artikel 640 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt door het geschil niet
ambtshalve naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen opdat die rechtbank uitspraak zou doen over de vraag betreffende
de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel; het bestre<;len vonnis althans, nu
het niet vaststelt dat eiseres de hoedanigheid van koopman bezat in het tussen haar
en de verweerders bestaande geschil, het
Hof in de onmogelijkheid stelt de wettigheid na te gaan van zijn beslissing betreffende de volstrekte bevoegdheid ofbevoegdheid "ratione materiae" van de Rechtbank
van Koophandel te Nijvel om in hoger beroep kennis te nemen van dat geschil en
derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel149 van de
gecoiirdineerde Grondwet); het dictum van
het bestreden vonnis betreffende die volstrekte bevoegdheid of bevoegdheid "ratione materiae" van de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel, bij ontstentenis van
die vaststelling, niet naar recht is verantwoord (schending van alle in het middel

Nr. 12
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vermelde bepalingen, met uitzondering van
artikel149 van de gecoi:irdineerde Grandwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek
de rechtbank van koophandel in hager beroep slechts kennis neemt van
de door de vrederechter in eerste aanleg gewezen vonnissen, als het betrekking heeft op geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die
de wet als dad en van koophandel aanmerkt of op geschillen betreffende wisselbrieven;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt, enerzijds, dat eiseres in
1975 haar handelszaak heeft overgedragen en dat haar dochter "in het
pand een handelsexploitatie begint" bij
het verstrijken van de litigieuze huur,
maar, anderzijds, dat eiseres "onder
meer jeans, hemden ... verkoopt" en
dat zij "zich heeft toegelegd op de verkoop van merkartikelen ... die (verweerster) slechts bij gelegenheid verkocht";
Dat het Hof ten gevolge van die
vaststellingen in de onmogelijkheid
verkeert na te gaan of eiseres de hoedanigheid van koopman bezit en, derhalve, of de rechtbank van koophandel, door het hager beroep ontvankelijk
te verklaren, het hoven aangehaalde
artikel 577 correct heeft toegepast;
Dat het bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is oinkleed;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat : mr. Simont.

Nr. 12
1e KAMER- 8 januari 1998

CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- BEGRIP.

Nieuw is het middel dat geen betrekking
heeft op een wettelijke bepaling van openbare orde of van dwingend recht en dat
gericht is tegen een beslissing van de
appelrechter die conform de beslissing
van de eerste rechter is en waarop de eiser in hoger beroep geen kritiek heeft uitgeoefend (1).
(DAVID T. DE KORTRIJKSE VERZEKERING N.V.)

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

8 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht- Advocaten : mrs. Houtekier en De
Gryse.

Nr. 13

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Koophandel te
Brussel, zitting houdende in hager beroep.
7 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,

1e KAMER- 8januari 1998

1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN - VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- BETWISTING AARD VAN DE FOUTGEEN BETWISTING VAN AFWEZIGHEID OORZAKELIJK VERBAND - ONTVANKELIJKHEID.

(1) Cass., 10 april1986, A.R. nr. 7387 (AC.,
1985-86, nr. 487); 4 jan. 1993, A.R. nr. 8089 (ibid.,
1993, nr. 1).
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2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTOUDERS- VERZEKERING- ZWARE FOUTVAN
MINDERJARIGE- REGRESVORDERING- CONTRACTUELE TEKORTKOMING- GEVOLG.

1o Kan niet tot cas sa tie leiden, en is zo-

doende niet ontvankelijk, het middel dat
uitsluitend op een zogezegde "opzettelijke zware {out" slaat, zo eiser niet opkomt tegen de beslissing dat tussen bedoelde {out en het ongeval geen
oorzakelijk verband bestaat (1).
2° De rechtsvordering van de verzekeraar

tegen de verzekeringsnemer, gestoeld op
haar recht op regres volgend uit de
verzekeringsovereenkomst, tot terugbetaling van de bedragen betaald aan de
slachtoffers van een verkeersongeval veroorzaakt door de zware {out van het minderjarig kind van de verzekeringsnemer
kan geen grand vinden in artikel 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek nu
die vermoede aansprakelijkheid niet geldt
voor contractuele tekortkomingen van de
minderjarige. (Art. 1384, lid 2, B.W.)
(ROYALE BELGE N.V T. MASSEZ)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0224.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van gedeelteliJke vernietiging de vordering van eiseres om tweede verweerder solidair met eerste verweerder te veroordelen tot betaling
van de provisionele sam van 3 miljoen fr.
ongegrond verklaart op de volgende granden: "De vordering van (eiseres) heeft betrekking op een ongeval gebeurd op 27 april
1975 waarvoor zij aan de benadeelden in
het geheel 16.058.202 fr. uitkeerde. (Eerste verweerder) werd bij definitief arrest
van het (Hof van Beroep te Gent) van 13
december 1977 veroordeeld wegens het onopzettelijk veroorzaken van de dood van
Noel Massez en wegens onopzettelijke sla(1) Cass., 23 nov. 1995, A.R. nr. C.94.0303.N
(A. C., 1995, nr. 504).

Nr. 13

gen en verwondingen aan Luc De Moor. De
strafvordering wegens (het sturen onder invloed van strafbare) alcoholintoxicatie en
wegens het rijden zonder rijbewijs ofleervergunning werd vervallen verklaard wegens verjaring. (Tweede verweerder) werd
burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld. Beiden werden in solidum veroordeeld tot het
betalen van provisies aan de burgerlijke
partijen. Cassatieberoep tegen het arrest
werd immers verworpen bij arrest van 11
april1978 van het Hofvan Cassatie. (Eiseres) betaalde voorschotten aan de benadeelden ... De vordering gericht tegen (eerste verweerder) steunt op het feit dat hij op
het ogenblik van de feiten een voertuig bestuurde zonder rijbewijs ofleervergunning,
tevens op de zware fout vermits hij stuurde
onder invloed van drank. Dezelfde granden werden ingeroepen tegen (tweede verweerder) ... De aanspraken van (eiseres),
vooralsnog beperkt tot een provisioneel bedrag van 3 miljoen, zijn tegenover (eerste
verweerder) gegrond. (Tweede verweerder) betwist wel de gronden waarop (eiseres) haar aanspraken steunt ... Vooreerst
dient de algemene bemerking te worden gemaakt dat het verhaal van (eiseres) enkel kan steunen op de verzekeringsovereenkomst, bijgevolg een contractuele
grondslag heeft. Artikel16 (van de wet van
11 juni 1874) kan dus op zich geen grand
zijn voor het regres. Het verduidelijkt wat
de zware fout is in verzekeringen in het algemeen. Artikel25.9° van de modelpolis zou
in aanmerking kunnen komen, maar hier
is geen sprake van opzettelijke zware fout
van (tweede verweerder). De omstandigheid dat (tweede verweerder 'soms' (niet regelmatig zoals (eiseres) vooropstelt) zijn
zoon de auto liet besturen in zijn tegenwoordigheid is alzo op zich geen grand voor
het onderhavig verhaal. Bij deze gelegenheid heeft zich geen ongeval voorgedaan en
werd (eiseres) niet gehouden schadelijders
te vergoeden. Deze foutieve handelswijze
van (tweede verweerder) is echter niet de
oorzaak of de aanleiding van het ten processe bedoelde ongeval. Oak het feit dat hij
na het ongeval zijn zoon aanraadde te verklaren dat hij niet de bestuurder was, is irrelevant",

terwijl, luidens artikel25.9, van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst, het in artikel 24 bepaalde
recht van verhaal op de verzekeringsnemer aan de verzekeraar wordt toegekend
"wanneer het ongeval opzettelijk veroorzaakt werd of te wijten is aan een zware
fout van de verzekerde"; dat dit beding als
toepassingsvoorwaarde stelt ofwel het

Nr. 13
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opzettelijk veroorzaakt ongeval, ofwel de
zware fout; dat het bestreden arrest door
art. 25.9 van de tussen partijen gesloten
verzekeringsovereenkomst niet toe te passen omdat hier geen sprake is van een opzettelijke zware fout, van dit artikel een
uitlegging geeft die met de bewoordingen
ervan niet verenigbaar is en derhalve de
bewijskracht van de polis miskent (scherrding van artt. 1319, 1320 en 1322 BW),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat het arrest de
regresvordering van eiseres verwerpt
omdat geen sprake is van "een opzettelijke zware fout" van verweerder sub
2; dat het vervolgens oordeelt dat er
tussen de fout begaan door die verweerder en het ongeval geen oorzakelijk verband bestaat;
Overwegende dat eiseres niet opkomt tegen dit laatste oordeel;
Dat het middel, al ware het gegrond,
niet tot cassatie kan leiden, mitsdien
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van het artikel 1384, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, v66r de
wijziging bij de wet van 6 juli 1977,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke vernietiging de vordering van eiseres om tweede verweerder solidair met eerste verweerder te veroordelen tot betaling
van de provisionele som van 3 miljoen fr.
ongegrond verklaart op de volgende granden: "De vordering van (eiseres) heeft betrekking op een ongeval gebeurd op 27 april
1975 waarvoor zij aan de benadeelden in
het geheel 16.058.202 fr. uitkeerde. (Eerste verweerder) werd bij definitief arrest
van het (Hof van Beroep te Gent) van 13
december 1977 veroordeeld wegens het onopzettelijk veroorzaken van de dood van
Noel Massez en wegens onopzettelijke slagen en verwondingen aan Luc De Moor. De
strafvordering wegens alcoholintoxicatie en
wegens het rijden zonder rijbewijs ofleervergunning werd vervallen verklaard wegens verjaring. (Tweede verweerder) werd
burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld. Beiden werden in solidum veroordeeld tot het
betalen van provisies aan de burgerlijke
partijen. Cassatieberoep tegen het arrest
werd immers verworpen bij arrest van 11
april1978 van het Hofvan Cassatie. (Eiseres) betaalde voorschotten aan de bena-
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deelde ... De vordering gericht tegen (eerste verweerder) steunt op het feit dat hij op
het ogenblik vap. de feiten een voertuig bestuurde zonder 'rijbewijs of leervergunning,
tevens op de zware fout vermits hij stuurde
onder invloed van drank. Dezelfde granden werden ingeroepen tegen (tweede verweerder) ... De aanspraken van (eiseres),
vooralsnog beperkt tot een provisioneel bedrag van 3 miljoen, zijn tegenover (eerste
verweerder) gegrond. (Tweede verweerder) betwist wel de gronden waarop (eiseres) haar aanspraken steunt ... In strijd met
hetgeen partijen voorhouden is de beslissing van de strafrechter wel degelijk definitieften opzichte van het feit dat (tweede
verweerder) civielrechtelijk verantwoordelijk is voor zijn zoon, dit op strafrechtelijk gebied. Het Hof van Cassatie (arrest
van 11 april 1978) beslist ondubbelzinnig
dat de voorziening uitgaande van (tweede
verweerder) als burgerlijk aansprakelijk gericht tegen de beslissing op de door het
openbaar ministerie ingestelde rechtsvordering niet ontvankelijk is. Het arrest van
het Hof van Beroep van 13 december 1977
krijgt dus op dat punt kracht van gewijsde.
Het feit dat (tweede verweerder) afstand
heeft gedaan van de voorziening gericht tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen brengt
niet mede dat nog in vraag kan worden gesteld dat hij burgerlijk aansprakelijk werd
verklaard, nu het tach uitgesloten is dat op
strafrechtelijk gebied (tweede verweerder) wel civielrechtelijk aansprakelijk wordt
geacht, maar dan niet op burgerrechtelijk gebied, hoewel daarvoor dezelfde beschouwingen in aanmerking moeten genamen worden. (Eiseres) merkt terecht op dat
de aansprakelijkheid van de ouders voor
wederrechtelijke foutieve handelingen van
hun minderjarige kinderen persoonlijk is.
Zij kon (tweede verweerder) niet anders
dan in eigen naam aanspreken. Artikel
1384, aL 3 B.W. (lees al. 2) kan echter geen
grand zijn voor het regres van (eiseres) dat
louter een contractuele basis heeft. Voor
haar is haar verzekeringsnemer geen aansprakelijk derde",

terwijl de ouders op grand van art. 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, ook
aansprakelijk zijn voor de contractuele fouten van hun minderjarige kinderen; dat
wanneer de verzekeraar de bedragen betaald aan de getroffene van een ongeval terugvordert van de verzekerde wegens tekortkomingen van de verzekerde aan zijn
contractuele verplichtingen, dan is die
rechtsvordering gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekerde en dan
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kunnen de ouders van een minderjarige
verzekerde op grond van art. 1384, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn voor die contractuele fout; dat de
rechtsvordering van eiseres tegen eerste
verweerder, zijnde haar verzekerde, tot terugbetaling van de bedragen betaald aan de
getroffenen van het ongeval van 27 april
1975 steunde op het feit dat eerste verweerder op het ogenblik van de feiten een
voertuig bestuurde zonder rijbewijs ofleervergunning en op de zware fout vermits hij
stuurde onder invloed van drank; dat die
regresvordering een contractuele basis
heeft; dat tweede verweerder volgens het
bestreden arrest burgerlijk verantwoordelijk is voor eerste verweerder ingevolge art.
1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek; dat de rechtsvordering van eiseres tegen tweede verweerder steunde op zijn aansprakelijkheid voor eerste verweerder
ingevolge art. 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat art. 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
geen grond kan zijn voor het regres van eiseres louter omdat dit regres een contractuele basis heeft; dat tweede verweerder
inuners krachtens art. 1384, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek ook aansprakelijk kan zijn voor de contractuele tekortkomingen van eerste verweerder (schending van art. 1384, tweede lid, B.W.),

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepaling geschonden heeft :

Overwegende dat de rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekeringsnemer tot terugbetaling van
de bedragen betaald aan de slachtoffers van een verkeersongeval veroorzaakt door de zware fout van het minderjarig kind van de verzekeringsnemer, geen grond kan vinden in artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek nu die vermoede aansprakelijkheid niet geldt voor contractuele tekortkomingen van de minderjarige;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiseres haar vordering tegen de verweerder sub 2, verzekeringsnemer, stoelde op haar recht op regres volgend uit de verzekeringsovereenkomst;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 14

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdrachte - Advocaten : mrs. Houtekier en
De Gryse.

Nr. 14
1e KAMER- 8 januari 1998

1o AFSTAND VAN RECHT- RECHTSHANDELING- NIETIGHEID - WIL TOT CONVERSIE - FEITELIJKE BEOORDELING- VERZAKING- WETTELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2o VORDERING IN RECHTE -

BURGERLIJKE ZAKEN- UITBREIDING- HANDELING,
AANGEVOERD IN DE DAGVAARDING VERZEKERINGSOVEREENKOMST- LATER ONGEVAL.

1o Wanneer een arrest op grand van de fei-

telijke gegevens die het aangeeft, in feite
oordeelt dat het standpunt van eiseres "de
uitdrukking is van de wil om een conversie te doen van een nietige rechtshandeling in een geldige rechtshandeling" en
dat "deze handelwijze (. ..) impliciet maar
zeker de wil (insluit) om te verzaken aan
de zware nietigheidssanctie, voorzien in
de wet van 11 juni 1874", onderzoekt het
arrest en stelt het aldus vast dat de bedoelde feiten voor geen andere uitlegging dan een onvoorwaardelijke verzaking vatbaar waren en heeft het uit de
gebleken wil van conversie van een nietige in een geldige rechtshandeling kunnen afleiden dat eiseres de nietigheidssanctie heeft verzaakt. (Art. 1045 Ger.W.)
2° Berust niet op een handeling aange-

voerd in de dagvaarding, die gebaseerd
was op een verzekeringsovereenkomst op
grand waarvan schadeloosstelling gevorderd werd van een ongeval, de uitbreiding van de vordering strekkende tot de
schadeloosstelling van een later ongeval dat geen verband hield met het eerste. (Art. 807 Ger.W.)
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(ZURICH N.VCT. KELLNER)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0230.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt dient te
worden gei:nterpreteerd en enkel kan afgeleid worden uit feiten die niet voor een
andere uitlegging vatbaar zijn, beginsel
waarvan o.m. artikel1045, Ger.W. een toepassing uitmaakt en van artikel 149 van de
gecotirdineerde Grondwet,
doordat het Hofvan Beroep te Gent, na
beslist te hebben dat "Er geen twijfel (kan)
over bestaan dat (verweerder) de verkeerde
klasse heeft aangestipt", niettemin de tegenvordering van eiseres tot nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst op
grond van verzwijging in de zin van artikel 9 van de Verzekeringswet van 11 juni
1874, ongegrond verklaart op grond van de
volgende overwegingen :
"Waar (eiseres) voorhoudt dat haar tegenvordering moest gegrond verklaard worden omdat de voorwaarden voor toepassing van artikel 9 van de wet van 11 juni
1874 vervuld zijn, gaat ze voorbij aan het
standpunt dat ze na afsluiting van het administratief onderzoek heeft ingenomen en
waarin zij luidens haar brieven van
22.02.1990 en 06.03.1990 is blijven volharden. Dat standpunt is geen uiting van de
wil om een regeling te treffen uit commerciele overwegingen, maar is de uitdrukking van de wil om een conversie te doen
van een nietige rechtshandeling in een geldige rechtshandeling, gebruikmakend van
de contractuele bepaling van artikel 9,
tweede lid van de polis en van het feit dat
(verweerder) bij het voorstel kennis nam
van de tarief, die op elke klasse van toepassing is. Deze handelswijze sluit impliciet maar zeker de wil in om te verzaken
aan de zware nietigheidssanctie, voorzien in de wet van 11 juni 1874. Gelet op
deze onvoorwaardelijke verzaking is de tegenvordering terecht afgewezen als ongegrond.
Uit het hogerstaande, uit het innen van
de haalbare premies en uit het feit dat het
bijvoegsel van 02.07.1991, waarin gezegd
werd dat de verzekering in al haar uitwer-
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king vemietigd werd vanaf 14.01.1991, het
onvoorwaardelijk voortbestaan van het contract zonder meer bevestigt, volgt dat (eiseres) aanvaard heeft het risico te dekken van (verweerder) als iemand die
geregeld aan handenarbeid doet maar dan
met herleiding van de gewaarborgde sommen, gelet op de inachtneming van de verhouding tussen premie van het contract en
de premie die voor klasse 5 moest aangerekend worden",
terwijl afstand van recht niet vermoed
wordt, strikt dient te worden gei:nterpreteerd en enkel kan afgeleid worden uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn; de in het arrest vermelde
omstandigheden, zijnde het dadingsvoorstel
van eiseres dat werd verworpen, de betaling der premies door verweerder op een
moment dat reeds een vordering was ingeleid tussen partijen waarin eiseres in limine litis de nietigverklaring vorderde van
de verzekeringsovereenkomst en tenslotte
"het bijvoegsel van 02.07.91, waarin gezegd wordt dat de verzekering in al haar
uitwerking vernietigd werd vanaf
14.01.1991", allen omstandigheden zijn die
voor een andere interpretatie dan als afstand van recht vatbaar waren; minstens
niet valt te achterhalen of de feitenrechter
heeft nagegaan of er geen andere uitlegging mogelijk was van de betrokken omstandigheden en hij dus heeft vastgesteld
dat de ingeroepen feiten enkel als afstand
konden uitgelegd worden, zodat Uw Hof
haar wettigheidstoezicht op deze beslissing niet kan uitoefenen,
zodat de appelrechters, door de afstand
van recht af te lei den uit omstandigheden die vatbaar zijn voor een andere interpretatie, of minstens, uit omstandigheden waarvan zij niet hebben nagegaan of
deze slechts voor een uitlegging vatbaar
waren, het beginsel hebben geschonden
waar volgens afstand van recht strikt dient
te worden gei:nterpreteerd en enkel kan afgeleid worden uit feiten die niet voor een
andere uitlegging vatbaar zijn en aldus hun
beslissingen niet wettig gemotiveerd hebben (schending van alle hierboven aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat het arrest op
grond van de feitelijke gegevens die
het aangeeft, in feite oordeelt dat het
standpunt dat eiseres heeft aangenomen "de uitdrukking is van de wil om
een conversie te doen van een nietige rechtshandeling in een geldige
rechtshandeling" en dat "deze
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handelswijze (... ) impliciet maar zeker de wil (insluit) om te verzaken aan
de zware nietigheidssanctie, voorzien in de wet van 11 juni 1874";
Dat het arrest aldus onderzoekt en
vaststelt dat de bedoelde feiten voor
geen andere uitlegging dan een onvoorwaardelijke verzaking vatbaar waren en uit de gebleken wil van conversie van een nietige rechtshandeling
in een geldige rechtshandeling heeft
kunnen afleiden dat eiseres de
nietigheidssanctie heeft verzaakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis a quo, de
tussenvordering van verweerder m.b.t. het
tweede schadegeval ontvankelijk verklaart
onder meer op de volgende gronden :
"Ten onrechte meent (eiseres) dat de
tussenvordering m.b.t. tweede schadegeval niet toelaatbaar is.
De wanprestatie van (eiseres) om de in
de polis bepaalde bedragen uit te keren in
geval van ongeval, is het in de dagvaarding aangevoerd feit, dat ten grondslag ligt
van de oorspronkelijke vordering en waarop
de uitbreiding van de vordering berust. Terecht heeft de eerste rechter in toepassing van artikel807 Ger.W. toegelaten dat
(verweerder) zijn vordering uitbreidde",
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 807 Ger.W. een vordering kan worden
gewijzigd ofuitgebreid indien de nieuwe op
tegenspraak genomen conclusie·s berusten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd; overeenkomstig de rechtspraak
van uw Hof, met "feit of akte" in de zin van
artikel 807 Ger.W. wordt bedoeld het geheel van de aan de vordering ten grandslag liggende feiten en handelingen of nog
een handeling in de dagvaarding aangevoerd; het feit in de dagvaarding het ongeval is van 2 oktober 1989 dat verweerder is overkomen en niet eender welk
ongeval in het algemeen; de verzekeringsovereenkomst niet het feit is waarop de eerste vordering is gebaseerd en de
verzekeringsovereenkomst dan ook niet volstaat als feit voor een vordering gebaseerd
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op uit een nieuw ongeval, na het inleiden
van de eerste vordering,
zodat het bestreden arrest dat beslist dat
de uitbreiding van de vordering m.b.t. het
tweede schadegeval toelaatbaar was, hoewei dit feit niet vermeld was in de dagvaarding, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van artikel 807
Ger.W.);
terwijl, tweede onderdeel, uit de uitdrukkelijke bewoordingen van het exploot van
dagvaarding duidelijk blijkt dat de vordering was gebaseerd op een ongeval van
02.10.1989 en niet op eender welk ongeval;
en het arrest, door te beslissen dat de
wanprestatie van eiseres om de in de polis bepaalde bedragen uit te keren in geval van ongeval, het in de dagvaarding aangevoerd feit is, een interpretatie geeft aan
de bewoordingen van de dagvaarding die
daarmee niet te verenigen valt,
zodat het de bewijskracht ervan schendt
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, ingevolge artikel807 van het Gerechtelijk Wetboek,
een vordering kan worden uitgebreid
of gewijzigd indien de nieuwe of op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of op een akte, dit is
een handeling, in de dagvaarding aangevoerd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat het feit dat in de dagvaarding is aangevoerd en waarop de vordering van verweerder is gebaseerd, de
verzekeringsovereenkomst is op grond
waarvan verweerder de schadeloosstelling vroeg van het ongeval van 2
oktober 1989;
Dat hieruit eveneens blijkt dat verweerder zijn vordering uitbreidde voor
de eerste rechter en schadeloosstelling vroeg voor een later ongeval dat
geen verband hield met het eerste on:
geval;
Dat de appelrechters niet vermochten te beslissen, op grond van die gegevens, dat de nieuwe conclusies berustten op een handeling in de
dagvaarding aangevoerd;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Overwegende dat het tweede onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;

4 ° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de verplichtingen van eiseres met betrekking tot de gevolgen van
het ongeval van 13 maart 1991 en 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; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

1o, 2°, 3° en 4 o De vordering tot herstel van
schade die is veroorzaakt door een {out,
ook al maakt zij een misdrijf uit, is niet
onderworpen aan de bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn, aangezien die
bepaling een bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert (1). (Artt. 10
en ll.Gw. 1994; art. 2262 B.W.; art. 26
V.T.Sv.)

8 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 15
1e KAMER- 9 januari 1998

1a BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VORDERING TOT HERSTEL VAN DE DOOR
EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE- VERJARING- TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 26
V.T.SV. - DISCRIMINATIE.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENTERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)VORDERING TOT HERSTEL VAN DE DOOR EEN
MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE - TERMIJN
BEPAALD BIJ ARTIKEL 26 V.T.SV.- DISCRIMINATIE.

3° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ARTT. 1
TOT 99) -ARTIKEL 10- VORDERING TOT HERSTEL VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE- VERJARING- TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 26 V.T.SV.- SCHENDING.

1
TOT 99)- ARTIKEL 11- VORDERING TOT HERSTEL VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE- VERJARING- TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 26 V.T.SV.- SCHENDING.

(HOUART T. CAMAL.)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Gelet op het arrest van het Hof van
26 juni 1997 (2);
Gelet op het arrest nr. 61/97 van het
Arbitragehofvan 14 oktober 1997 (3);
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest de door eiser op 7 augustus 1987
ingestelde rechtsvordering tot vergoeding van de door een verkeersongeval van 8 juni 1982 veroorzaakte
schade ve:rjaard verklaart met toepassing van artikel 26 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het Arbitragehof
in zijn antwoord op de door het Hof
van Cassatie in het arrest van 26 juni
1997 gestelde prejudiciele vraag, in het
arrest van 14 oktober 1997, voor recht
zegt dat "artikel26 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande
(1) Cass., 19 dec. 1996, A.R. nr. C.95.0198.F
(A.C., 1996, nr. 516). ZieArbitragehof, 21 maart
1995 (25/95, B.S., 31 maart 1995, p. 8184).
(2) A.R. nr. C.96.0372.F (A. C., 1997, nr. 304).
(3) B.S., 25 okt. 1997, p. 28503.
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titel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt";
Dat het bestreden arrest, aangezien het de door eiser ingestelde
rechtsvordering ve:rjaard verklaart met
toepassing van het bovenaangehaalde
artikel 26, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet alsook artikel 2262 van
het Burgerlijk Wetboek 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 zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
9 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Hutzler en Simont.

Nr. 16
1e

KAMER-

9 januari 1998

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE - BURGERLLJKE
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)- MIDDELEN -ARGUMENTENVERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN- GRENZEN.

De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op de regelmatig voorgedragen
middelen houdt niet de verplichting in om
te antwoorden op de argumenten welke
tot staving van die middelen zijn aangevoerd en geen afzonderlijke middelen vormen (1). (Art. 149 Gw. 1994.)
(1) Cass., 13 sept. 1990, A.R. nr. 8533 (A. C.,
1990-91, nr. 22).

Nr. 16

(P & V VERZEKERINGEN C.V. E.A. T. DEBUYSER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0467.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 149 van de Grondwe.t, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest voor recht zegt dat de
tweede eiseres volledig aansprakelijk is
voor het litigieuze ongeval en de eiseressen veroordeelt om aan verweerder een
schadevergoeding van in totaall.075.858
frank in hoofdsom te betalen, op grond dat
de eiseressen verweerder verwijten dat hij
de veiligheidshelm niet droeg ofschoon de
bromfiets waarmee hij ten tijde van het ongeval reed volgens hen tot de klasse B behoorde; dat uit het geseponeerde strafdossier, waarvan een regelmatig afschrift
tijdens de debatten is overgelegd, blijkt dat
het gelijkvormigheidsattest van die bromfiets vermeldde dat het tot de klasse A behoorde; dat de testen waaraan het stuk
werd onderworpen geen enkel spoor van bedrog of overschrijving aan het licht hebben gebracht; dat het algemeen bekend is
dat iedere verkoper van bromfietsen gemakkelijk de kenmerken ervan kan wijzigen om het voertuig naar een andere klasse
te doen overgaan; dat het niet is uitgesloten dat de verkoper Preux, van wie verweerder de bromfiets nieuw heeft gekocht,
na hem een bromfiets klasse Ate hebben
gevraagd (cf. zijn verklaring aan de verbalisanten), aldus gehandeld heeft; dat het
dossier in elk geval geen enkele inlichting bevat over de snelheid die de bromfiets van verweerder kon halen; dat de
enige precisering dienaangaande wordt verstrekt door de getuige Felicie Plaisant valgens wie de bromfietser "met een lage snelheid" reed; dat aldus niet is aangetoond dat
de bromfiets tot de klasse B behoorde en
dat derhalve verweerder verplicht was de
helm te dragen; dat bijgevolg de beslissing van de eerste rechter waarbij de eiseressen, die trouwens de aansprakelijkheid van de jonge Dominique Munaretti
niet betwisten, worden veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade van de getro:ffene, dient te worden bevestigd,
terwijl, eerste onderdeel, de eiseressen
in hun appelconclusie uitdrukkelijk
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aanvoerden dat het gelijkvormigheidsattest van verweerders bromfiets de klasse
A vermeldde; het PVA-nummer evenwel
60.255 was en die nummers van de reeks
60.000 gewoonlijk werden toegekend aan de
bromfietsen van de klasse B; die gegevens
door de verbalisanten zijn vastgesteld; zij
van de firma Honda (merk van verweerders bromfiets) de bevestiging kregen dat
de cijfers van de reeks 60.000 betrekking
hadden op bromfietsen van de klasse B; de
verbalisanten opnieuw werden benaderd
door een verantwoordelijke van de firma
Honda die bevestigde dat de gegevens op
het gelijkvormigheidsattest die waren van
een bromfiets van de klasse B en dat de
klasse voordien niet vermeld werd op het
gelijkvormigheidsattest; de verbalisanten
verweerder ervan verdachten de letter A op
dat gelijkvormigheidsattest te hebben aangebracht; verweerder weliswaar ontkende
het attest door bedrog of overschrijving te
hebben vervalst en dat de uitgevoerde testen geen uitsluitsel hebben gegeven; zulks
evenwel niet wegneemt dat verweerders
bromfiets wel degelijk tot de klasse B behoorde; het onvoorstelbaar is dat verweerder zich geen rekenschap zou hebben gegeven van de prestaties van zijn voertuig;
hij aldus op zijn minst ervan bewust moest
zijn dat zijn bromfiets niet tot de klasse A
behoorde; verweerder bijgevolg de toestand had moeten regulariseren, onder
meer door een helm te dragen, wat wettelijk verplicht is voor een bromfiets van de
klasse B; het niet wordt betwist dat verweerder geen helm droeg ten tijde van het
ongeval; verweerder verwondingen aan het
hoofd en een hersenschudding heeft opgelopen; de opgelopen verwondingen door het
dragen van een helm ongetwijfeld badden kunnen worden voorkomen of in elk geval sterk beperkt; het in die omstandigheden billijk lijkt verweerder aansprakelijk te
verklaren voor de helft van zijn schade; de
eiseressen tot staving van hun stelling volgens welke verweerder met een bromfiets van de klasse B reed, zodat hij een
helm had moeten dragen waardoor de opgelopen letsels hadden kunnen worden
voorkomen of sterk beperkt- dus gegevens aanvoerden die door de verbalisanten waren vastgesteld, waaruit volgt dat de
firma Honda, constructeur van de door verweerder bestuurde bromfiets, aan de hand
van de verschillende gegevens op het
gelijkvormigheidsattest, bevestigt dat het
voertuig van verweerder overeenkwam met
een bromfiets van de klasse B; het arrest
nergens antwoordt op dat precieze en omstandige verweermiddel van de eiseres-
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sen, die objectieve en verifieerbare gegevens aanvoerden die bleken uit het
strafdossier; het arrest in dat opzicht niet
regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat uit een geseponeerd strafdossier waarvan een regelmatig afschrift tijdens de debatten is
overgelegd, blijkt dat het gelijkvormigheidsattest (van de) bromfiets
(waarmee verweerder reed) vermeldde
dat het tot de klasse A behoorde; dat
de testen waaraan dat stuk werd onderworpen geen enkel spoor van bedrog of overschrijving aan het licht
hebben gebracht; dat het algemeen bekend is dat iedere verkoper van bromfietsen gemakkelijk de kenmerken ervan kan wijzigen om het naar een
andere klasse te doen overgaan; dat
het niet is uitgesloten dat de verkoper Preux, van wie (verweerder) de
bromfiets nieuw heeft gekocht, na hem
een bromfiets van de klasse Ate hebben gevraagd (zie zijn verklaring aan
de verbalisanten), aldus heeft gehandeld; dat het dossier in elk geval geen
enkele inlichting bevat over de snelheid die (verweerders) bromfiets kon
halen en dat de enige precisering dienaangaande werd verstrekt door de getuige Felicie Plaisant, volgens wie (verweerder) met 'een lage snelheid' reed;
dat aldus niet is aangetoond dat de
bromfiets tot de klasse B behoorde en
dat derhalve (verweerder) verplicht
was de helm te dragen";
Overwegende dat het hof van beroep niet verplicht was verder te antwoorden op de conclusie van de eiseressen ten betoge dat de constructeur
van de bromfiets aan de hand van de
gegevens op het gelijkvormigheidsattest had bevestigd dat genoemd
voertuig tot de klasse B behoorde; dat
die conclusie aldus geen afzonderlijk
middel aanvoerde maar een bijkomend
argument tot staving van de stelling
van de eiseressen;
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Om die redenen, ... vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiseressen veroordeelt om aan verweerder, ter vergoeding van de blijvende
arbeidsongeschiktheid, 140.000 frank
voor morele schade, 29.120 frank en
682.768 frank voor materiele schade te
betalen; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten en houdt
het overige gedeelte aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
9 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Verheyden- Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (2) van de h.
Spreutels, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier tn T'Kint.

Nr. 17
1e KAMER- 9januari 1998
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE- AFTREK VAN DE BELASTINGVERKOOP OF VERHUUR VAN AUTOMOBIELENBEROEPSWERKZAAMHEID - BEGRIP.

De belastingplichtige die voertuigen verhuurt in een gesloten kringloop zonder
werkelijk zelfstandig op te treden, oefent geen echte beroepswerkzaamheid. uit,
bestaande in de verhuur van automobielen, waarop de beperking van de aftrek
van de belasting, bepaald in art. 45, § 2
tweede lid, a, B. T. W. -wetboek, niet va~
toepassing is (1). (Art. 45, § 2, tweede lid,
a, B.T.W.-wetboek, zoals het van toepassing was v66r de wet van 28 dec. 1992.)
(2) Het O.M. had eveneens geconcludeerd tot
verwerping van het tweede middel, daar het naar
zijn oordeel feitelijke grondslag miste.
(1) Zie Cass., 1 feb. 1996, A.R. nr. C.93.0519.N
(A.C., 1996, nr. 65).

Nr. 17

(ETS JEAN MOSTIN ET COMPAGNIE B.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0486.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, inzonderheid § 1, 1° (gewijzigd bij
de wet van 27 december 1977), 4 en 45
§ 1 (gewijzigd bij de wet van 27 decembe;
1977) en § 2 (gewijzigd bij de wet van 22
juni 1972) van het B.T.W-wetboek (voor de
wijziging ervan bij de wet van 28 december 1992),
doordat het arrest, met verwijzing naar
de vaststellingen van de eerste rechter en
op eigen gronden, vaststelt dat het maatschappelijk doel van eiseres bestaat in de
verhuur en de leasing van auto's zonder bestuurder; dat zij acht voertuigen bezit die
alle geregeld en uitsluitend aan de n.v.
Fibeco-Metaltex worden verhuurd; dat de
meerderheid van de aandelen van die vennootschap, ten tijde van de oprichting, in
handen was van Jean Mostin, die daarenboven vennoot-zaakvoerder is van eiseres; dat zij geen enkele reclame maakt in
de handelsgids van de RTT voor de jaren
1988 tot 1992; dat eiseres in geen enkel
onthaal voorziet, de lokalen van haar klant
Fibeco-Metaltex gebruikt en geen eigen telefoonnummer heeft; dat zij geen personeel tewerkstelt, daar zij aileen werk krijgt
door toedoen van haar zaakvoerder Jean
Mostin; dat eiseres zich gerechtigd acht de
bij de aankoop van haar voertuigen betaalde BTW en de BTW op de kosten voor
onderhoud en herstelling van die voertuigen volledig af te trekken krachtens de uitzondering, die is bepaald bij artikel 45 § 2
(tweede lid), a, van het B.T.W.-wetboek ~aar
luid waarvan de beperking van de aftrek
van de betaalde BTW tot 50 pet. niet van
toepassing is op voertuigen, die worden verhuurd door een belastingplichtige wiens beroepswerkzaamheid bestaat in de verhuur
van automobielen; dat het arrest vervolgens, met bevestiging van het beroepen
vonnis, het verzet van eiseres tegen het
door _verweerder uitgevaardigde dwangbevel met gegrond verklaart en beslist dat eiseres de belastingen op de aankoop van
haar auto's en op de leveringen en diensten met betrekking tot die voertuigen
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sleehts mag aftrekken tot beloop van 50
pet., op grond dat artikel45, § 2, (tweede
lid) a, van het B.T.W.-wetboek, "afwijkt van
een beperking, zodat het op beperkende
wijze moet worden uitgelegd en enkel kan
worden toegepast in gevailen waarin het
duidelijk vaststaat dat de voertuigen worden verhuurd door 'eehte' verhuurondernemingen die hun diensten aanbieden aan het publiek in het algemeen, wat
te dezen niet het geval is; ( ... ) dat de verhuur van voertuigen waarop (eiseres) zieh
beroept in werkelijkheid gesehiedt in een
gesloten kringloop, zonder dat zij werkelijk zelfstandig optreedt; dat het, om aanspraak te maken op de wettelijke afwijking, uiteraard niet voldoende is dat zij in
haar statuten gewag maakt van een
handelsbedrijvigheid en evenmin dat zij
enigerlei werkzaamheid uitoefent of, ten
slotte, onderworpen is aan de vennootsehapsbelasting",

terwijl (1) kraehtens artikel45, § 1, van
het B.T.W.-wetboek elke belastingpliehtige op de belasting die hij versehuldigd is
ter zake van de door hem verriehte leveringen en diensten de belasting geheven
van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten in aftrek mag brengen, voor
zover hij die goederen en diensten gebruikt
voor handelingen onderworpen aan de belasting; de aftrek noehtans kraehtens § 2,
eerste lid, van dat artikel, ten aanzien van
de levering van automobielen die voor personenvervoer dienen, en ten aanzien van levering en diensten met betrekking tot die
voertuigen, in geen geval hoger mag zijn
dan 50 pet. van de betaalde belasting; § 2,
tweede lid, van hetzelfde artikel bepaalt dat
die beperking van de aftrek "evenwel niet
van toepassing is : a) op voertuigen bestemd om te worden verkoeht of te worden verhuurd door een belastingpliehtige
die een beroepswerkzaamheid uitoefent die
bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen"; laatstgenoemde bepaling het
reeht op voiledige aftrek van die belastingen aileen onderwerpt aan de voorwaarde
dat "de beroepswerkzaamheid" van de belastingpliehtige bestaat in de verhuur (of de
verkoop) van automobiele.n; de term "beroepswerkzaamheid" in het B.T.W.-wetboek
de betekenis heeft die blijkt uit de artikelen 2 en 4 van dat wetboek; volgens artikel2, § 1, 1o van het B.T.W.-wetboek "deleveringen van goederen en de diensten die
door de belastingpliehtigen in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid worden verrieht" aan de belasting onderworpen zijn; artikel 4 van genoemd wetboek de
belastingpliehtige omsehrijft als "ieder
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wiens werkzaamheid erin bestaat geregeld en zelfstandig ... leveringen van goederen of diensten te verriehten die in dit
wetboek zijn omsehreven"; de in artikel 4
van het B.T.W.-wetboek gebezigde term
"zelfstandige" uitsluitend tot doel heeft,
overeenkomstig artikel 4, § 4, eerste lid,
van de zesde riehtlijn 77/388/EEG van de
Raad van 17 mei 1977 "betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der LidStaten inzake omzetbelasting- Gemeensehappelijk stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde: uniforme grondslag",
van de belastingheffing uit te sluiten "de
loontrekkenden en andere personen, voor
zover die met hun werkgever een arbeidsovereenkomst hebben aangegaan of enige
andere juridisehe band hebben waaruit een
verhouding van ondergesehiktheid ontstaat ten aanzien van de arbeids- en
bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van de werkgever"; (2) uit
de vaststeilingen van de feitenreehters te
dezen blijkt dat eiseres B.T.W.-pliehtige was
en dat haar enige werkzaamheid bestond
in de verhuur van aeht auto's aan een andere vennootsehap; zulks implieeert dat die
werkzaamheid een "beroepswerkzaamheid " was in de zin van artikel 2 van het
B.T.W.-wetboek en derhalve tevens in de zin
van artikel 45, § 2, tweede lid, a, dat wil
zeggen dat ze een "geregelde en zelfstandige aetiviteit" is in de zin van artikel4 van
hetzelfde wetboek; het arrest, nu het de toepassing van artikel 45, § 2, tweede lid, a,
van het B.T.W.-wetboek onderwerpt aan de
voorwaarde niet aileen dat de be roepswerkzaamheid van de belastingpliehtige
"bestaat in de verkoop of de verhuur van
automobielen", maar tevens dat de belastingpliehtige zijn verhuurdiensten aanbiedt aan het publiek in het algemeen en
zieh niet ertoe beperkt voertuigen aan te
bieden aan een enkele vennootsehap die afhangt van een of meer vennoten van eiseres, aan die wetsbepaling voorwaarden toevoegt die ze niet bevat; het arrest door geen
enkele vaststelling de beslissing volgens
welke het reeht van eiseres om de belasting op de aankoop van haar automobielen en op de leveringen en diensten met
betrekking tot die voertuigen afte trekken beperkt is tot 50 pet., naar reeht verantwoordt:

Overwegende dat krachtens artikel 45, § 2, tweede lid, a, van het
B.T.W.-wetboek, zoals het te dezen van
toepassing is, de beperking van de aftrek tot 50 pet. niet van toepassing is
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op de persoon die een beroepswerkzaamheid uitoefent die bestaat
in de verkoop of de verhuur van automobielen;
Dat die beroepswerkzaamheid moet
bestaan in de geregelde en zelfstandige levering van goederen en diensten;
Overwegende dat de appelrechters
hebben vastgesteld dat eiseres zich te
dezen niet richtte tot het publiek
"maar tot een enkele klant, de naamloze vennootschap Fibeco-Metalex; dat
bovendien vaststaat dat de meerderheid der aandelen van die vennootschap, ten tijde van haar oprichting, in
handen was van Jean Mastin, die
daarenboven aandeelhouder is van de
vennootschap (eiseres)"; ( ... ) "dat (eiseres) in geen enkel onthaal voorziet,
de lokalen van haar klant, de naamloze vennootschap Fibeco-Metalex, gebruikt en zelfs geen eigen telefoonnummer heeft; dat de vennootschap
(eiseres) geen personeel tewerkstelt,
daar zij enkel werk krijgt door toedoen van haar zaakvoerder, de heer J.
Mastin, die samen met andere leden
van zijn familie, over de helft van het
kapitaal van de vennootschap 'klant'
beschikt; dat de verhuur van voertuigen waarop (eiseres) zich beroept in
werkelijkheid geschiedt in een gesloten kringloop, zonder dat zij werkelijk zelfstandig optreedt";
Overwegende dat de appelrechter.s
op grand van die feitelijke gegevens
hebben kunnen beslissen dat eiseres
geen echte beroepswerkzaamheid, bestaande in de verhuur van wagens,
uitoefende die haar het recht zou hebben gegeven om de in artikel 45 van
het B.T.W.-wetboek bedoelde belasting volledig af te trekken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -

Nr. 18

Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Kirckpatrick en De Bruyn.

Nr. 18
1e

KAMER-

9 januari 1998

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENBESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP.

2° HOGER BEROEP- BURGERLJjKE

ZAKEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENBESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD- BESLISSING OM AANVULLENDE
CONCLUSIE NIET UIT DE DEBATTEN TE WEREN- TOEPASSING.

1o Art. 1046 Ger. W. luidens hetwelk beslis-

singen of maatregelen van inwendige
aard, zoals uitstel, niet vatbaar zijn voor
verzet of hager beroep, doelt op de beslissingen waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard beslecht ofniet reeds een beslissing daarover
wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van
de partijen (1). (Art. 1046 Ger.W.)
2° Het vonnis dat beslist dat er geen grand
bestaat om de aanvullende conclusie
waarbij een nieuwe vordering wordt ingesteld, uit de debatten te weren, en dat
nieuwe termijnen voor de rechtspleging
bepaalt, is een maatregel van inwendige aard in de zin van art. 1046 Ger. W.
die niet vatbaar is voor verzet of hager beroep. (Art. 1046 Ger. W.)
(1) Zie Cass., 24 okt. 1980, A.R. nr. 2838 (A. C.,
1980-81, nr. 126) en de door A. C. ondertekende
noot; 3 okt. 1983, A.R. nr. 6764 (ibid., 1983-84, nr.
59); 22 feb. 1990, A.R. nrs. 8713 en 8845 (ibid.,
1989-90, nr. 381); 11 dec. 1991, A.R. nr. 9385, en
13 dec. 1991, A.R. nr. 7604 (ibid., 1991-92, nrs.
195 en 202); 2 juni 1997, A.R. nr. S.96.0094.N
(ibid., 1997, nr. 252).
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Nr. 18

(USINES GUSTAVE BOEL E.A. T. DISTRIBA NV E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. C.97.0153.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikel 1046 van het Gerechte~
lijk Wetboek,
(doordat het arrest zegt dat :) "het bestreden vonnis enkel ertoe bijdraagt dat de
zaak verder in staat van wijzen wordt gesteld nadat de curatoren in het faillissement van de n.v. G.A.S. een tussenvordering tot vrijwaring hadden ingesteld.
De eerste rechter zich beperkt tot 'de regeling van rechtspleging', zoals hij ondubbelzinnig preciseert. Hij zegt dat er geen
grond bestaat om de 'aanvullende conclusie' van de curatoren in het faillissement
G.A.S. uit het debat te weren en bepaalt
nieuwe termijnen, zodat alle partijen hun
samenvattende conclusies kunnen wisselen waardoor de nieuwe vordering van 15
juni 1994 zal worden toegewezen'. Tenslotte 'beslist hij dat de pleidooien zullen
worden gehouden op de terechtzittingen
van 1 en 8 december 1994' en 'houdt hij de
zaak voor het overige en voor de kosten
aan'. Die beslissing is een maatregel van inwendige aard met een administratiefkarakter. Ze beslecht immers geen enkele feitelijke of rechtskwestie en wijst daarover
niet reeds een beslissing, zodat ze geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een
van de partijen. Hoewel het bestreden vonnis in de redenen rechtsregels vermeldt,
doet het geen enkele uitspraak over het geschil zelf. Ook al heeft het rechtsgevolgen, het bevat toch geen enkele beslissing over de rechtsvorderingen en
vorderingen, en evenmin enige daarmee
verband houdende onderzoeksmaatregel.
Over die rechtsvorderingen, meer bepaald
over de door de curatoren ingestelde nieuwe
vordering, is nog geen enkele beslissing genomen. De eerste rechter moet nog uitspraak doen over de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van die vordering en hij behoudt daartoe de volledige vrijheid; hij kan
indien nodig een splitsing bevelen. Zijn beslissing om de zaak in staat van wijzen te
stellen berokkent dus aan geen enkele partij enig onmiddellijk nadeel. Zulks zou niet
het geval geweest zijn indien de eerste
rechter de 'aanvullende conclusie' van de

53

curatoren uit het debat had geweerd ofindien hij had geweigerd nieuwe termijnen te
bepalen om conclusie te nemen teneinde de
andere partijen in staat te stellen de door
de curatoren ingestelde nieuwe vordering
te beantwoorden. Het instellen van een
nieuwe vordering tot vrijwaring kan op zich
redelijkerwijs niet als een nadeel worden
aangemerkt en dat is ook het geval wanneer aileen maar de neerlegging van een
'aanvullende conclusie' die voor meesters·
Rigo en Magotteaux genomen is in hun
hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de n.v. S.A.S .. , en op 15 juni
1994 is neergelegd, wordt betwist; bovendien kan de beslissing van de eerste rechter 'om voor het ogenblik alle stukken die
door de n.v. S.M.C. na 8 juni 1994 zijn medegedeeld, uit het debat te weren' niet er
toe kan leiden dat het bestreden vonnis ophoudt een maatregel van inwendige aard te
zijn die niet vatbaar is voor hoger beroep,
aangezien die beslissing 'aan de partijen
geenszins de mogelijkheid ontneemt om indien nodig die stukken aan te voeren wanneer de samenvattende conclusie wordt medegedeeld", en voor de partijen geen
onmiddellijk nadeel teweegbrengt; het bestreden vonnis is dus blijkbaar een maatregel van inwendige aard die niet vatbaar
is voor hoger beroep. Bijgevolg zijn de
hoofdb~~oepe~ tegen die beslissing niet ontvankehJk, ... ,

terwijl artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar bepaalt dat maatregelen van inwendige aard niet vatbaar
zijn voor hoger beroep, maar die regel
slechts geldt voor de beslissingen waarbij
de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht, zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen; die
wetsbepaling in het tegengestelde geval
niet van toepassing is; in casu uit de processtukken blijkt : (a) dat de vijfde verweerders binnen de termijn die verstreek
op 17 april 1994 en die hun, met toepassing van artikel 74 7, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, bij beschikking van
27 oktober 1993 was toegekend, geen conclusie hebben neergelegd; (b) dat zij daarentegen, op de uiterste datum voor de
neerlegging van eventuele conclusies van
wederantwoord, d.i. op 15 juni 1994, op de
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen een aanvullende conclusie
hebben neergelegd; (c) dat zij, luidens die
conclusie, voor het eerst een vordering tot
vrijwaring tegen de eiseressen hebben
ingesteld; (d) dat de eerste eiseres op de
terechtzitting van 23 juni 1994, een
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conclusie heeft neergelegd luidens welke zij,
met toepassing van artikel 747, § 2, in fine,
van het Gerechtelijk Wetboek eiste dat die
conclusies van de verweerders, die op 15
juni 1994 waren neergelegd en een tussenvordering tot vrijwaring behelsden, uit het
debat zouden worden geweerd; (e) dat de
eerste rechter, in het beroepen vonnis, dienaangaande het volgende heeft beslist: " ...
het vaststellen van termijnen om conclusies te wisselen, conform artikel 74 7, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek strekt ertoe de behandeling van de zaak op tegenspraak mogelijk te maken volgens een logisch tijdschema waardoor het beginsel van
het recht op tegenspraak te allen tijde kan
worden gevrijwaard, zodat geen van de partijen verrast kan worden door een nieuwe
vordering of door en nieuw en belangrijk
middel, zonder dat zij erop kan antwoorden; (. .. ) hoewel, vanuit dat oogpunt beschouwd, het feit dat - al is het maar subsidiair een nieuwe vordering tot
vrijwaring wordt ingesteld bij wege van een
conclusie die minder dan 10 dagen v66r de
dag van de terechtzitting waarop de pleidooien worden gehouden wordt neergelegd terwijl de partij die ze instelt tijdens
de eerste haar toegekende termijn geen
conclusie heeft genomen, betwistbaar kan
lijken gelet op de vereiste eerbied voor de
geest van het gerechtelijk contract waarin
de regeling van de termijnen om conclusie te nemen haar verantwoording vindt,
uit geen enkele formele bepaling evenwel
blijkt dat een partij die tijdens de eerste
haar toegekende termijn geen conclusie
heeft genomen, daardoor niet meer gerechtigd zou zijn om achterafnog een conclusie te nemen, ook al voorzag de met toepassing van artikel 747, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek gewezen beschikking uitdrukkelijk in de mogelijkheid om
alsnog conclusie ten nemen; de 'aanvullende conclusie' die genomen is voor de curatoren in het faillissement van de n.v.
G.A.S derhalve niet uit de debatten dient
te worden geweerd"; uit het voorgaande
volgt dat de eerste rechter aldus niet aileen een geschil van juridische aard heeft
beslecht maar de eiseressen tevens een onmiddellijk nadeel heeft berokkend, door de
voornoemde conclusies niet uit de debatten te weren en door te verklaren dat tegen hen een vordering tot vrijwaring was
ingesteldi het hofvan beroep bijgevolg, nu
het het hoger beroep en het incidenteel hoger beroep van de eiseressen, op de vorenvermelde gronden niet ontvankelijk verklaart, zijn beslissing niet naar recht
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verantwoordt (schending van artikel 1046
van het Gerechtelijk Wetboek):
Overwegende dat artikel 1046 van
het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk beslissingen of maatregelen van
inwendige aard, zoals uitstel, niet vatbaar zijn voor verzet of hager beroep,
doelt op de beslissingen waarbij de
rechter geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard beslecht of niet
reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de
partijen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "het bestreden vonnis zegt
dater geen grand bestaat om de 'aanvullende conclusie' van de (vijfde verweerders) uit het debat te weren en
'nieuwe termijnen, bepaalt zodat alle
partijen hun samenvattende conclusies kunnen wisselen waardoor de (bij
die conclusie) ingestelde nieuwe vordering van 15 juni 1994 zal worden
toegewezen";
Dat het eraan toevoegt dat "over
(de) rechtsvorderingen, meer bepaald
over de door de ( vijfde verweerders)
ingestelde nieuwe vordering, nog geen
enkele beslissing is gewezen. De eerste rechter moet nog uitspraak doen
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van die vordering en hij behoudt daartoe de volledige vrijheid";
Dat het arrest, door op die vaststellingen en overwegingen te steunen,
wettig beslist dat het bestreden vonnis een maatregel van inwendige aard
is in de zin van het vorenaangehaalde
artikel 1046;
Dat het hof van beroep, nu het de
hogere beroepen van de eiseressen niet
ontvankelijk verklaart, die wetsbepaling correct toepast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
9 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
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afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Biitzler, Draps
en Gerard.
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3e KAMER - 12 januari 1998

1° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - NEERLEGGING- ONTVANKELIJKHEID - GEMEENTEBELASTINGEN- PROVINCIEBELASTINGENVOLMACHT- NIET-BESTAAN- HOUDERHOEDANIGHEID - ONNAUWKEURIGHEID.

2o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP - GEMEENTEBELASTINGEN PROVINCIEBELASTINGEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING
- NEERLEGGING- ONTVANKELIJKHEIDVOLMACHT- NIET-BESTAAN- HOUDERHOEDANIGHEID - ONNAUWKEURIGHEID.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1
TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET- BEGRIP.

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1
TOT 99) -ARTIKEL 11- NIET-DISCRIMINATIE
IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP.
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1o en 2° De niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep inzake directe gemeente- of
provinciebelastingen kan niet voortvloeien
uit het feit alleen dat het door eiser of
diens advocaat ondertekende verzoekschrift tot cassatie ter griffie van het hof
van beroep is neergelegd door een persoon wiens hoedanigheid niet wordt gepreciseerd (1). (Art. 7 wet 23 dec. 1986
(2); art. 388 W.I.B. [1992].) (Impliciet.)

3°, 4°, so, 6° en 7o De in art. 10 Gw. (1994)
vervatte regel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet, de in art. 11 Gw.
(1994) neergelegde regel van nondiscriminatie in het genot van de aan de
Belgen erkende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde
toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid tussen verschillende categorieen
van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de
gevolgen van de getroffen maatregel of de
ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet
redelijkerwijze in verhouding staan tot het
beoogde doel (3). Een provinciebelasting
die geheven wordt op de waterwinning, en
niet op de toevallige aanvoer van
bemalingswater, welke aanvoer een verschillende feitelijke toestand is, is in se
(1) Cass., 19 dec. 1997, A.R. nr. F.97.0010.F
(A. C., 1997, nr. 573); raadpl. Cass., 1 feb. 1990,

so GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100
TOT EINDE) - ARTIKEL 172 - GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN- BEGRIP.

6° BELASTING- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN- ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN- VEREISTE VERANTWOORDINGTOEZICHT OP HET ONDERSCHEID.

7o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN PROVINCIEBELASTINGEN- WATER- WATERWINNING- BEMALING- BELASTING VAN BEPAALDE CATEGORIEEN VAN PERSONEN- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - VERENIGBAARHEID- GESTELDE VOORWAARDENVERSCHILLENDE FEITELIJKE TOESTAND.

voltallige zitting, A.R. nr. F.995.F (ibid., 198990, nr. 341) en de door J.V. ondertekende noot.
(2) De wet van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen is opgeheven bij art.
14, 6°, wet 24 dec. 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, die krachtens art. 15 van die
wet van toepassing is op de gemeente- en
provinciebelastingen die contant werden gei'nd
vanaf 1 januari 1997 of die in kohieren zijn opgenomen welke vanaf deze datum uitvoerbaar
werden verklaard (B.S. 31 dec. 1996, Ed. 3, biz.
32483 e.v.) I.v.m. de rechtspleging bedoeld in de
nieuwe wet van 24 dec. 1996, zie inz. de artt. 9,
10, 11, 13 en 14, 5°. Te dezen was de oude rechtspleging van toepassing.
(3) Cass., 30 april1992,A.R. nr. F.ll38.F (A.C.,
1991-92, nr. 455); 3 okt. 1996,A.R. nr. F.95.0086.F
(ibid., 1996, nr. 353).
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niet ongelijk; die belasting behandelt allen
die opzettelijk natuurlijke rijkdommen
ontginnen op gelijke wijze (4). (Artt. 10,
11 en 172 Gw. [1994].)
(PROVINCIE NAMEN T. SOLVAY N.V.)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 10, 11, 159 en 172, eerste lid van de
op 17 februari 1944 gecoordineerde Grandwet,
doordat het arrest vaststelt dat artikel 1
van de verordening van eiseres waarbij
voor het aanslagjaar 1987 een belasting op
de waterwinningen wordt geheven, zoals
het laatstelijk is gewijzigd, de onderstaande
vermeldingen bevat : "De belastbare grandslag is het gewonnen drinkwater dat bestemd is voor verbruik. Water dat gewonnen wordt om het drinkbaar te maken v66r
verbruik wordt met drinkwater gelijkgesteld. Bovendien is ook het al dan niet
drinkbaar water dat gewonnen wordt voor
industrieel of artisanaal gebruik, ongeacht het gebruik en de bestemming ervan, onderworpen aan de belasting. Die belasting is niet van toepassing op het water
dat afkomstig is van de bemaling van mijnen, open mijnen en groeven en dat naar
het bekken terugstroomt zonder verbruikt
te zijn"; dat het arrest waarbij het beroep
van verweerster wordt ingewilligd "voor
recht zegt dat de litigieuze belastingverordening strijdig is met de Grondwet, de
dienovereenkomstige onthe:ffingen beveelt"
en eiseres veroordeelt tot terugbetaling van
alle ten onrechte in het kader van de litigieuze aanslag gei:nde bedragen, vermeerderd met de moratoire interesten, op grond
dat "uit de tekst van de verordening niet
(4) Raadpl. Cass., 29 okt. 1968 en 18 feb. 1969
(A. C., 1969, 235 en 577); 14 okt. 1971 (ibid., 1972,

167); 20 juni 1997, A.R. nr. D.96.0005.N (ibid.,
1997, nr. 290); R.v.St. (6e kamer), 9 juli 1990, N.V.
Solvay et Cie, nr. 35423, R.A.C.E., 1990, blz. 29;
E. KRINGS, ''L'egalite en matiere fiscale dans la jurisprudence de la Cour de cassation", in Protection des droits fondamentaux du cont1ibuable, collectiefwerk o.l.v. R. ANDERSEN en J. MALHERBE,
Brussel, 1993, blz. 73 tot 75 en 87 tot 93.

Nr. 19

kan worden afgeleid dat het louter industrieel gebruik van het uit bemaling verkregen water dat weer naar het bekken
gaat, belastbaar zou zijn; dat de provincie, door het water dat industrieel wordt gebruikt v66r het weer naar het bekken gaat,
enkel te belasten wanneer het via waterwinning maar niet via bemaling is verkregen, een willekeurige discriminatie invoert die niet in verband staat met de aard
en het doel van de desbetreffende aanslag; dat indien het immers begrijpelijk is
dat het bemalingswater voor de mijnbouwindustrie in het begin veeleer een nadeel
dan een voordeel oplevert, zulks niet langer het geval is wanneer zij dat water
enigszins rendabel kan maken zonder het
daarom te verbruiken (bijvoorbeeld door aileen de stroming te gebruiken om schepraderen of turbines aan te drijven) voordat
het weer naar het bekken gaat; dat de
kwestieuze belastingverordening niet kan
worden toegepast aangezien ze strijdig is
met het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de belasting",

terwijl : (1) de grondwettelijke regels van
de gelijkheid en de non-discriminatie inzake de belastingen impliceren dat allen die
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar niet beletten dat onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt,
voor zover het criterium van onderscheid op
objectieve en redelijke wijze te verantwoorden is; dat zodanige verantwoording moet
worden beoordeeld met betrekking tot het
doel en de gevolgen van de ingevoerde belasting; (2) in casu uit de bewoordingen van
artikel 1 van de verordening van eiseres
waarbij een belasting op de waterwinningen wordt ingesteld, blijkt dat die
belasting geheven wordt op het water dat
gewonnen wordt om als zodanig te worden gedronken of om drinkbaar te maken
v66r het verbruik ervan, en op al het water dat gewonnen wordt voor industrieel gebruik, wat het gebruik of de bestemming
van het gebruikte water ook moge zijn (verbruik ofterugvloei naar het bekken); ze niet
geheven wordt op water afkomstig van de
bemaling van mijnen, open mijnen en groeven, op voorwaarde dat dit water weer naar
het bekken gaat; die verordening geen enkele discriminatie tussen de verschillende
waterwinnende bedrijven invoert; de
provincieraad van eiseres, ingevolge zijn bevoegdheid om de belastbare grondslag te
bepalen wettig de waterwinning kon beschouwen als het feit dat tot belasting aanleiding gaf en daar in beginsel de toevallige aanvoer van water (bemaling) kon
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uitsluiten die, zoals het arrest erop wijst
"voor de mijnbouwindustrie veeleer een nadeel dan een voordeel oplevert"; gelet op de
door eiseres wettig gekozen grondslag van
de belasting, het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet wordt miskend enkel en aileen omdat er gevallen denkbaar zijn
waarin water dat afkomstig is van de bemaling van mijnen, open mijnen en groeven, gebruikt wordt v66r het weer naar het
bekken gaat; het arrest bijgevolg, nu het de
belastingverordening als strijdig met de
Grondwet beschouwt, de artikelen 10, 11 en
172, eerste lid, van de Grondwet schendt,
en nu het de toepassing van di'e verordening weigert, artikel 152 (lees 159) van de
Grondwet schendt :

Overwegende dat het arrest het beroep inwilligt dat verweerster heeft ingesteld tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad van N amen waarbij haar
bezwaarschrift betreffende een aanslag in belasting op waterwinningen
voor het aanslagjaar 1987 wordt verworpen;
Overwegende dat het arrest beslist
"dat de provincie, door het water dat
industrieel wordt gebruikt v66r het
weer naar het bekken gaat, enkel te
belasten wanneer het via waterwinning maar niet via bemaling is verkregen, een willekeurige discriminatie invoert die niet in verband staat
met de aard en het doel van de desbetreffende aanslag";
Overwegende dat de in artikel 10
van de Grondwet vervatte regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in artikel 11 van de Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in
het genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden, alsmede
de regel van artikel 172 van de Grandwet inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar niet
beletten dat onderscheid tussen verschillende categorieen van personen
wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze kan worden verantwoord; dat zodanige verantwoording
moet worden beoordeeld met betrek-
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king tot het doel en de gevolgen van de
getroffen maatregel of de ingevoerde
belasting; dat het gelijkheidsbeginsel
ook wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen
niet redelijkerwijze in verhouding
staan tot het beoogde doel;
Overwegende dat uit de in het eerste middel aangehaalde bewoordingen van artikel 1 van de provinciale
belastingverordening blijkt dat belasting wordt geheven op de waterwinningen; dat de belasting geheven
wordt zowel op het winnen van drinkbaar water en van water dat gewonnen wordt om het drinkbaar te rnaken, als op water dat voor industrieel
of artisanaal gebruik wordt gewonnen, wat het gebruik of de bestemming van het gebruikte water ook
moge zijn;
Dat het feit dat de belasting niet
van toepassing is op water dat afkomstig is van de bemaling van mijnen,
open mijnen en groeven in se niet de
onwettigheid van die belasting tot gevolg heeft, aangezien, zoals het arrest erop wijst, "het bemalingswater
voor de mijnbouwindustrie (. .. ) veeleer een nadeel dan een voordeel oplevert";
Dat het arrest, nu het het beroep
van verweerster inwilligt om de in het
middel weergegeven redenen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
12 januari 1998 - 3e kamer- Voorzitter: mevr. Charlier- Verslaggeuer: de h.
Parmentier - Gelijkluidende conclusie van
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Aduocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
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na de wijziging ervan bij art. 18 K.B. 4
dec. 1990; artt. 3bis en 25 Pensioenwet
Werknemers; artt. 113 en 120 wet 20 december 1995.)

3e KAMER - 12 januari 1998

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD DRAAGWIJDTE.

2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD DRAAGWIJDTE- PENSIOEN- WERKNEMERS
- RUSTPENSIOEN- TEWERKSTELLING- BEWIJS- RECHT- INGANGSDATUM VAN RET
PENSIOEN- ONHERROEPELIJK VASTGESTELD
RECHT- GEVOLG.

3° PENSIOEN-

WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- TEWERKSTELLING- BEWIJSRECHT- INGANGSDATUM VAN RET PENSIOEN
- ONHERROEPELIJK VASTGESTELD RECHTGEVOLG- WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN IN
DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD.

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

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

2° en 3° Art. 113 wet 20 december 1995
houdende sociale bepalingen, dat een art.
3bis invoegt in het KB. nr. 50 van 24 oktober 1967 en in werking is getreden op
1 januari 1996, kan geen afbreuk doen
aan een recht dat, volgens de niet bekritiseerde overwegingen van het bestreden arrest, voorheen onherroepelijk ten
gunste van de werknemer is vastgesteld,
doordat zijn rustpensioen is ingegaan onder vigeur van de vroegere wetgeving en
reglementering, ofschoon dat pensioen niet
onmiddellijk werd uitbetaald (2). (Art. 2
B.W.; art. 50, § 2, r, K.B. 4 dec. 1990;
art. 32, § 1, a, K.B. 21 dec. 1967, v66r en
(1) Cass., 3 maart 1997, A.R. nr. S.96.0097.F,
en 3 maart 1997,A.R. nr. S.96.0110.F (A.C., 1997,
nrs. 116 en 117).
(2) Vgl. Cass., 29 mei 1995, A.R.
S.94.009l.F (A.C., 1995, nr. 259).
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nr.

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. TOURNIER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0052.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over het middel : schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 113,
120 van de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen, welk artikel 113
een artikel 3bis heeft ingevoegd in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 1, 3bis, 4, 4bis van
voornoemd koninklijk besluit nr. 50 van 24
oktober 1967, 32 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van een algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, gewijzigd bij artikel 18 van
het koninklijk besluit van 4 december 1990
tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990
tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de
evolutie van het algemeen welzijn, en tot
wijziging van sommige bepalingen inzake
werknemerspensioenen, en 50, § 2, van
voornoemd koninklijk besluit van 4 december 1990,
doordat het arrest het door verweerder
tegen de bestuurlijke beslissing van 2 december 1993 ingestelde beroep gegrond verklaart, en voor recht zegt dat de bestuurlijke beslissing van 14 maart 1990
uitwerking zal hebben vanaf 1 mei 1993,
d.i. de datum waarop het pensioen wordt
uitbetaald, op grond "dat de R.V.P. dejaren 1941 tot 1945 uit de loopbaan van de h.
'lburnier geschrapt heeft, op grond dat het
pensioen 'was ingegaan' na 1 januari 1991,
zodat die jaren niet meer in aanmerking
konden worden genomen voor het pensioen, aangezien het vermoeden van tewerkstelling opgeheven is, en er voor de
pensioenen vanaf 1 januari 1991 geen pensioen meer kan worden toegekend zonder
betaling van een bijdrage; dat artikel 32
van het koninklijk besluit van 21 december 1967 daadwerkelijk is gewijzigd door
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het koillnklijk besluit van 4 december 1990,
waardoor de jaren v66r 1946 voortaan voor
de loopbaan aileen maar in aanmerking
kunnen komen, als de tewerkstelling aanleiding heeft gegeven tot het storten van
bijdragen ( ... ); dat artikel 50, § 2, 1", van
voomoemd besluit evenwel bepaalt dat artikel 32 toepasselijk blijft op de pensioenen die zijn ingegaan v66r 1 januari 1991;
( ... ) dat er moet worden nagegaan wat er
moet worden verstaan onder ingangsdatum
van het pensioen; dat de R.V.P. ingangsdatum en uitbetaling gelijkstelt; (... ) dat het
Hof van Cassatie het standpunt van de
R.V.P., naar aanleiding van een andere bepaling, heeft verworpen in de volgende bewoordingen : 'Krachtens artikel 16, 1, i),
van de wet van 20 juli 1990 tot instelling
van een flexibele pensioenleeftijd voor
werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie van
het algemeen welzijn, wordt artikel llbis
van het KB. nr. 50 van 24 oktober 1967 opgeheven vanaf 1 januari 1991 maar blijft
het van toepassing op de rust- en overlevingspensioenen die daadwerkelijk en voor
de eerste maal v66r 1 januari 1991 ingaan.
Deze wettelijke bepaling beperkt de toepassing van art. llbis niet tot de pensioenen voor de eerste maal betaald v66r 1 januari 1991. Uit de bewoordingen van
artikel 11 van de wet van 20 juli 1990 tot
aanvulling van artikel 36, § 1, al. 2 van het
K.B. nr. 50 volgt dat de wetgever een onderscheid heeft gemaakt tussen de ingangsdatum van het pensioen en haar vereffening, d.w.z. haar uitbetaling. Daarenboven
blijkt uit het verslag aan de Koning voorafgaand aan het K.B. nr. 50 en uit de voorbereidende werken van de wet van 20 juli
1990 dat de auteurs van deze bepalingen de
ingangsdatum van het pensioen verstaan
als de datum waarop het pensioen een aanvang heeft genomen' (Cass., 29 mei 1995,
Soc. Kron., 1996, 99); ( ... ) dat het beroep
dus gegrond is, nu het recht op een rustpensioen, zoals het in de beslissingen van
19 juni 1989 en 14 maart 1990 is vastgesteld, moet worden erkend op 1 mei 1993,
d.i. de datum van de uitbetaling van het
pensioen; dat artikel 113 van de wet van 20
december 1995, waarbij een artikel3bis
wordt ingevoegd in het koninklijk besluit
nr. 50, niet kan terugwerken tot 1 mei
1993, nude wetgever overigens zelfheeft
bepaald dat voornoemd artikel op 1 januari 1996 in werking zou treden (... )",

paalde dat het bewijs van tewerkstelling
waardoor het recht op het rustpensioen
wordt geopend, voor de voorafgaandelijke
periode aan 1 januari 1945 werd geleverd
"door elk rechtsmiddel, getuigen en vermoedens inbegrepen", die bepaling evenwei, zoals zij bij het koninklijk besluit van
4 december 1990 is gewijzigd, vermeldt dat
voornoemd bewijs, voor elkjaar aan 1946
voorafgaand, wordt geleverd "door het bewijs dat de tewerkstelling aanleiding heeft
gegeven tot het storten van de verplichte
bijdragen krachtens de wettelijke bepalingen betreffende de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood"; artikel 50, § 2,
r, van het koninklijk besluit van 4 december 1990 evenwel bepaalt dat, inzonderheid, artikel 32, zoals het v66r de wijziging ervanwas gesteld, toepasselijk blijft
op de rust- en overlevingspensioenen "die
voor het eerst v66r 1 januari 1991 zijn ingegaan"; artikel113 van de wet van 20 december 1995 in het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967 een artikel 3bis heeft
ingevoegd, dat het begrip ingangsdatum
van de rust- en overlevingspensioenen definieert en dienaangaande bepaalt dat "de
in artikel 1 bedoelde pensioenen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan wanneer het voordeel wordt betaald"; die bepaling, die krachtens artikel120 van de wet
van 20 december 1995 op 1 januari 1996 in
werking is getreden, zoals elke wet van
openbare orde, onmiddellijk toepasselijk is;
het arrest bijgevolg op grond van artikel
113 van de wet van 20 december 1995
moest nag a an of het aan verweerder toegekende rustpensioen al dan niet v66r 1 januari 1991 was ingegaan en of, derhalve,
verweerder het recht had om zijn tewerkstelling als werknemer tussen 1941 en 1945
door elk rechtsmiddel te bewijzen, dan wel
ofhij aileen het bewijs moest leveren dat hij
voor elk jaar de verplichte bijdragen gestort had; het arrest bijgevolg, nu het de
toepassing van die bepaling van de wet van
20 december 1995 uitsluit, op grond dat zij
niet kon terugwerken tot 1 mei 1993, d.i. de
datum van de uitbetaling van het rustpensioen van verweerder, zijn beslissing om
het tegen de bestuurlijke beslissing van 2
december 1993 ingestelde beroep gegrond
te verklaren en voor recht te zeggen dat de
beslissing van 14 maart 1990 uitwerking
zal hebben op 1 mei 1993, niet naar recht
verantwoordt :

terwijl artikel 32, § 1, a), van het koninklijk besluit van 21 december 1967, v66r
de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4 december 1990, weliswaar be-

Overwegende dat verweerder voor
de arbeidsrechtbank beroep heeft ingesteld tegen eisers beslissing van 2
december 1993, waarbij hem vanaf 1
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mei 1993 een rustpensioen in het
werknemersstelsel wordt toegekend en
waarin voor de berekening van voornoemd pensioen geen rekening wordt
gehouden met een tewerkstelling tijdens de jaren 1941 tot 1945, dat verweerder door middel van vermoedens
beweert te bewij zen;
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat eiser op 14 maart
1990 aan verweerder een beslissing ter
kennis heeft gebracht, waarbij hem
vanaf 1 februari 1989 een rustpensioen
is toegekend, dat met inachtneming
van zijn vermoedelijke tewerkstelling tijdens de jaren 1941 tot 1945 is
berekend, anderzijds, dat verweerder tot april 1993 een beroepswerkzaamheid is blijven uitoefenen, waardoor hij de uitbetaling van dat
pensioen niet heeft kunnen verkrijgen;
Overwegende dat luidens de oorspronkelijke tekst van artikel 32, § 1,
a, van het koninklijk besluit van 21
december 1967 tot vaststelling van een
algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, het bewijs van de tewerkstelling waardoor het recht op het
rustpensioen wordt geopend, voor de
periode aan 1 januari 1945 voorafgaand, door elk rechtsmiddel, getuigen en vermoedens inbegrepen, geleverd wordt;
Dat het krachtens die bepaling, zoals zij is vervangen door artikel 18 van
het koninklijk besluit van 4 december 1990 tot uitvoering van de wet van
20 juli 1990 tot instelling van een fiexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, en tot
wijziging van sommige bepalingen inzake werknemerspensioenen, voortaan
verboden is om het bewijs van de tewerkstelling, waardoor het recht op
het pensioen wordt geopend, door elk
rechtsmiddel te leveren;
Dat artikel 50, § 2, 1°, van voornoemd koninklijk besluit van 4 december 1990 evenwel bepaalt dat artikel 32 van voormeld koninklijk
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besluit van 21 december 1967, zoals
het v66r de wijziging was gesteld, van
toepassing blijft op de rust- en overlevingspensioenen die voor het eerst
daadwerkelijk zijn ingegaan v66r 1 januari 1991;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, grondt op de wet die
van toepassing was op het ogenblik
dat de bestreden bestuurlijke beslissing is genomen en op het ogenblik
waarop zij uitwerking dient te hebben, dat, onder datum waarop het pensioen daadwerkelijk is ingegaan, in de
zin van artikel 50, § 2, 1°, van voornoemd koninklijk besluit van 4 december 1990 de datum moet worden
verstaan waarop dat pensioen is ingegaan en niet de datum waarop het
wordt uitbetaald;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "het recht op het rustpensioen, zoals het is vastgesteld in de
beslissingen van 19 juni 1989 en 14
maart 1990, (moet) worden toegekend
vanaf 1 mei 1993";
Dat het voor recht zegt dat de beslissing van eiser van 14 maart 1990
"uitwerking zal hebben vanaf 1 mei
1993, d.i. de datum waarop het pensioen wordt uitbetaald";
Overwegende dat het middel aileen
kritiek uitoefent op het arrest, in zoverre het de toepassing uitsluit van artikel 3bis van het koninklijk besluit nr.
50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor
werknemers dat, zoals het in dat besluit is ingevoegd bij artikel 113 van de
wet van 20 december 1995 houdende
sociale bepalingen, en krachtens artikel 120 van voornoemde wet op 1 januari 1996 in werking is getreden, in
zijn eerste zin bepaalt dat de in artikel 1 van voornoemd besluit bedoelde
pensioenen daadwerkelijk en voor de
eerste maal ingaan wanneer het voordeel wordt betaald;
Dat het middel geen kritiek uitoefent op de overweging van het arrest
dat die bepaling er niet toe strekt de
oude wet uit te leggen;
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Overwegende dat een nieuwe wet in
de regel niet alleen van toepassing is
op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die
zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten;
Overwegende dat het arrest de toepassing van artikel 3bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 uitsluit, op grond dat die
bepaling "niet kan terugwerken tot 1
mei 1993, nude wetgever overigens
zelfheeft bepaald dat ze op 1 januari
1996 in werking zou treden";
Dat uit die reden kan worden afgeleid dat het arrest beslist, enerzijds,
dat de wetgever aan voormeld artikel 3bis geen terugwerkende kracht
verleend heeft, anderzijds, dat het
arbeidshof, indienhet die bepaling te
dezen zou toepassen, niet de vereiste
onmiddellijke werking maar terugwerkende kracht zou verlenen;
Dat het arbeidshof aldus noodzakelijkerwijs heeft beslist dat verweerders recht op het rustpensioen, onder vigeur van de oude wet, met
ingang van 1 februari 1989 onherroepelijk is vastgesteld door eisers beslissing van 14 maart 1990;
Dat het arbeidshof door die overweging, die het middel niet bekritiseert,
zonder de in het middel aangegeven
wettelijke bepalingen te schenden, de
toepassing van artikel 3bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 op de litigieuze toestand heeft
kunnen uitsluiten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 januari 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - \krslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende

conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.
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3e KAMER- 12 januari 1998
BEROEPSZIEKTE -

OVERHEIDSSECTORBIJZONDERE REGELS- VERGOEDING- TOEKENNING- VOORWAARDEN.

De vergoeding voor schade ten gevolge van
beroepsziekten in de overheidssector wordt
toegekend op voorwaarde dat, enerzijds,
een als dusdanig ter uitvoering van de
Beroepsziektenwet erkende beroepsziekte
wordt vastgesteld, anderzijds de getroffene door die ziekte onder de reglementair voorgeschreven voorwaarden blootgesteld is geweest aan het beroepsrisico
van die ziekte (1). (Artt. 3, 1°, en 4 K.B.
5 jan. 1971.)
(SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT
T.MARX)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0079.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1996 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, laatste lid, van de wet van 3
juli 1967 betre:ffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd, wat artikel1 betreft, bij de wet van
12 juni 1972 (en voor zover nodig, gewijzigd bij de wet van 31 juli 1991) en, wat artikel2 betreft, bij de wet van 13 juli 1973;
30, 32 van de op 3 juni 1970 gecoordineerde
wetten betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten, voornoemd artikel 32,
zoals het bestond v66r de wijziging ervan
(1) Vgl. Cass., 22 jan. 1996, A.R. nr.
S.95.0080.F (A.C., 1996, nr. 46); 17 maart 1997,
A.R. nr. S.95.0144.F (ibid., 1997, nr. 145).
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bij de wet van 29 december 1990 (en voor
zover nodig, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994); 3, 4, 10, 11, 13, § 1, van het
koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector; 149 van
de gecoordineerde Grondwet en, voor zover nodig, van de artikelen 10 en 11 van
het koninklijk besluit van 12 januari 1973
betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten en
van sommige andere openbare instellingen,

casu van toepassing is; (. .. ); dat, nu de geneeskundige dienst de betreffende ziekte als
beroepsziekte heeft erkend en die beslissing bindend is voor eiser, alle overwegingen dienaangaande, meer bepaald die betreffende de blootstelling aan het
beroepsrisico van de ziekte, ofWel ten overvloede gegeven zijn, ofWel niet terzake dienend zijn; dat de geneeskundige dienst
evenwel maar een graad van blijvende invaliditeit heeft bepaald, zodat het probleem van de bepaling van de graad van
blijvende ongeschiktheid volledig blijft bestaan,

doordat verweerder, die getroffen is door
een door de geneeskundige dienst erkende
beroepsziekte, hager beroep had ingesteld
tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank
die een medisch deskundige ermee gelast
had te bepalen of verweerder aan de
beroepssrisico's van die ziekte werd blootgesteld tijdens de periode gedurende welke
hij tot een van de categorieen van gerechtigden op schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector behoorde; dat
het arrest dat hager beroep gegrond verklaart "in zoverre (eiser) gebonden is door
de beslissing van de geneeskundige dienst
d.d. 17 januari 1983 dat het een beroepsziekte betrof die een blijvende invaliditeit van 15 pet. vanaf 21 september 1981
tot gevolg had" en, na te hebben verklaard
de uitspraak over de gegrondheid van verweerders hager beroep, alsook over de gegrondheid van eisers incidenteel beroep,
voor het overige aan te houden, de heropening van de debatten beveelt om hen in
staat te stellen conclusie te nemen, meer
bepaald over de graad van blijvende invaliditeit van verweerder, op grand dat de erkenning van de aangegeven ziekte als beroepsziekte, de bepaling van het percentage
van invaliditeit en de vaststelling van de
datum waarop de beroepsziekte een blijvend karakter vertoont enkel tot de bevoegdbeid van de geneeskundige dienst behoren; dat de beslissingen van die dienst
over de medische aspecten bindend zijn
voor de overheid; dat die regel volgt uit de
artikelen 10 en volgende van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten (. .. )
en openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (. .. ),maar dater geen enkele reden is om in casu daarvan af te wijken,
aangezien de bepalingen van dat koninklijk besluit van 12 januari 1973 hoofdzakelijk overeenstemmen met die van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 dat in

terwijl, eerste onderdeel, artikel3, 1o, van
het koninklijk besluit van 5 januari 1971,
dat ter uitvoering van artikel 1 van de· wet
van 3 juli 1967 is genomen, bepaalt dat de
beroepsziekten, als zodanig erkend ter uitvoering van de op 3 juni 1970 gecoiirdineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, overeenkomstig de bepalingen van dit koninklijk besluit
aanleiding geven tot vergoeding; artikel 4,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 5
januari 1971 herinnert aan de in de artikelen 30 en 32 van die gecoiirdineerde wetten neergelegde regels en bepaalt dat de
schadevergoeding voor een beroepsziekte
verschuldigd is wanneer een personeelslid, door een beroepsziekte getroffen, aan
een beroepsrisico van die ziekte werd blootgesteld tijdens de volledige duur van een
periode of tijdens een gedeelte ervan gedurende welke hij tot een der categorieen
van gerechtigden op de bepalingen van het
koninklijk besluit behoort; artikel 4, tweede
lid, luidt als volgt : behoudens tegenbewijs wordt vermoed de getroffene aan het
risico bedoeld in het eerste lid te hebben
blootgesteld, ieder werk in de besturen,
diensten, instellingen en inrichtingen verricht tijdens de in dat lid vermelde periodes; de omstandigheid dat de aandoening
waaraan het personeelslid lijdt, door de geneeskundige dienst als een beroepsziekte is
erkend,- d.w.z. als ze ingeschreven is op
de door de Koning opgemaakte lijst - dus
niet voldoende is opdat de schadeloosstelling ervan verschuldigd is; de beroepsziekte bovendien moet veroorzaakt zijn door
een blootstelling aan het risico van die
ziekte tijdens het werk, waarbij het vermoeden dat het personeelslid in dat verband geniet, weerlegd kan worden door het
tegenbewijs; eiser in casu heeft staande gehouden dat tegenbewijs te hebben geleverd; het arrest bijgevolg, nu het op de
overweging dat verweerders ziekte door de
geneeskundige dienst als een beroepsziekte is erkend, steunt om te beslissen,
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enerzijds, dat er geen grond bestaat tot deskundigenonderzoek teneinde te bepalen of
en in welke mate verweerder aan het
beroepsrisico van die ziekte is blootgesteld en, anderzijds, dat alle overwegingen van eiser betre:ffende de blootstelling
aan het risico ten overvloede gegeven zijn
of niet terzake dienend zijn, de regel dat de
in het koninklijk besluit van 5 januari 1971
bedoelde schadeloosstelling voor een beroepsziekte slechts verschuldigd is wanneer de door die ziekte getroffen persoon
onder bepaalde voorwaarden aan het
beroepsrisico van de ziekte blootgesteld is
geweest (schending van de artikelen 3, 1a,
4, van het koninklijk besluit van 5 januari
1971 betreffende de schadevergoeding voor
beroepsziekten in de overheidssector; 1, 2,
laatste lid, van de voornoemde wet van 3
juli 1967; 30, 32 van de op 3 juni 1970 gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, alsook, voor zover nodig, van de artikelen 10
en 11 van het voornoemde koninklijk besluit van 12 januari 1973) en, nu het volstaat met de verklaring dat de door eiser in
diens conclusie geformuleerde overwegingen betreffende de blootstelling aan het
beroepsrisico ten overvloede gegeven zijn of
niet terzake dienend zijn, die conclusie niet
beantwoordt en derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet); het arrest, nu
het niet nagaat of en in welke mate verweerder aan het risico van zijn ziekte is
blootgesteld geweest, het Hof niet in staat
stelt de beslissing te toetsen, en op dezelfde grond, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet);
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palen of en in welke mate verweerder aan
het beroepsrisico van die ziekte blootgesteld is geweest en dat, anderdeels, alle
overwegingen van eiser betreffende de
blootstelling aan het beroepsrisico van de
ziekte ten overvloede gegeven zijn of niet
terzake dienend zijn, bovendien de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 m.b.t. de bevoegdheid van geneeskundige dienst schendt (schending van
de artikelen 10, 11, 13, § 1, van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector alsook, voor
zover nodig, van de artikelen 10 en 11 van
het voornoemde koninklijk besluit van 12
januari 1973) en, nu het volstaat met de
verklaring dat de door eiser in diens conclusie geformuleerde overwegingen betreffende de blootstelling aan het beroepsrisico ten overvloede gegeven zijn of niet
terzake dienend .zijn, die conclusie niet beantwoordt en niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, artikel 3, 1", van het koninklijk besluit
van 5 januari 1971 betreffende de
schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt
dat de beroepsziekten, als zodanig erkend ter uitvoering van de op 3 juni
1970 gecot:irdineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, aanleiding geven tot vergoeding;
Dat, anderzijds, krachtens artikel 4,
tweede onderdeel, volgens de artikelen 10,
eerste
lid, van genoemd koninklijk be11 en 13 van het koninklijk besluit van 5
januari 1971, de geneeskundige dienst het sluit, de schadevergoeding voor een bepercentage van de blijvende invaliditeit die roepsziekte verschuldigd is wanneer
het gevolg is van de aangegeven ziekte een personeelslid, door een beroepsvaststelt, het aan de overheid bekend- ziekte getroffen, aan een beroepsrisico
maakt en het, in geval van herziening, van die ziekte werd blootgesteld tijhandhaaft of wijzigt; uit die bepalingen, dens de volledige duur van een penoch uit enige andere bepaling van het ko- riode of tijdens een gedeelte ervan geninklijk besluit, blijkt dat de geneeskun- durende welke hij tot een der
dige dienst tevens het beroepsrisico dient
te bepalen waaraan de getroffene door zijn categorieen van gerechtigden op de bewerk blootgesteld kon zijn en dat, indien de palingen van dit koninklijk besluit begeneeskundige dienst zich niettemin daar- hoort;
over zou uitspreken, zijn beslissing evenOverwegende dat artikel 4, tweede
eens bindend zou moeten zijn voor de over- lid, van het koninklijk besluit van 5
heid; het arrest bijgevolg, nu het verklaart
dat er, wegens de door de geneeskundige januari 1971 bepaalt dat de getrofdienst over het bestaan van een beroeps- · fene van een beroepsziekte behouziekte genomen beslissing er geen reden is dens tegenbewijs vermoed wordt aan
om een deskundige aan te stellen om te be- het beroepsrisico blootgesteld te zijn;
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Dat eiser, zowel in eerste aanleg als
in hoger beroep, betoogd heeft dat tegenbewijs te hebben geleverd;
Dat de eerste rechter een deskundigenonderzoek bevolen heeft teneinde nate gaan in welke mate verweerder aan het beroepsrisico is
blootgesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de geneeskundige dienst de
betrokken ziekte als beroepsziekte
heeft erkend en dat die beslissing bindend is voor (eiser)"; dat het beslist dat
(eiser) gebonden is door de beslissing
van de geneeskundige dienst dat het
een beroepsziekte betreft";
Overwegende dat het arrest welis~
waar het bestaan van een beroepsziekte in de zin van artikel3, 1", van
het koninklijk besluit van 5 januari
1971 vaststelt maar zijn beslissing dat
"alle overwegingen" van eiser "betreffende de blootstelling aan het beroepsrisico van de ziekte ofwel ten overvloede zijn gegeven ofwel niet terzake
dienend zijn" en dat het hoger beroep
waarin verweerder opkomt tegen de
door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel gegrond verklaart, niet naar recht verantwoordt,
nu het niet onderzoekt in welke mate
verweerder aan het beroepsrisico is
blootgesteld;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 16, tweede 2, van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten
in de overheidssector, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
12 januari 1998 - 3e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont.

Nr. 22

Nr. 22

3e KAMER- 12 januari 1998
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- VERWEER- GEEN ANTWOORD.

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- SOCIALE
ZEKERHEID- LOONTREKKENDEN- SOCIALEZEKERHEIDSRECHT- SUBJECTIEF RECHTBETWISTING - R.S.Z. - WERKNEMER.

3° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - SOCIALE ZEKERHEID LOONTREKKENDEN SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT- SUBJECTIEF RECHT- BETWISTING- R.S.Z. - WERKNEMER.

4 ° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)- GERECHTIGDE- BEGRIPWERKGEVER __: SOCIALE ZEKERHEID - BIJDR.AGEN.

1o Niet regelmatig met redenen omkleed is

de beslissing waarbij een vordering wordt
aangenomen, zonder dat wordt geantwoord op een in de conclusie van de tegenpartij regelmatig voorgedragen verweer (1). (Art. 149 Gw. [1994].)
2° en 3° In de regel wordt de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, bij een betwisting over het subjectieve recht van de
werknemer om onderworpen te zijn aan
de wetgeving inzake sociale zekerheid voor
loontrekkenden, steeds in de kosten verwezen (2). (Artt. 580, 1° en 2°, 1017,
tweede lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.)
4° De werkgever die verplicht is socialezekerheidsbijdragen te betalen, is geen gerechtigde in de zin van artikel 1017,
tweede lid, Ger. W. (Artt. 580, 1o en 2°, en
1017, tweede lid, Ger.W.)
(1) Cass., 11 april1986, A.R. nr. 4825 (A. C.,
1985-86, nr. 490).
(2) Over het subjectieve recht van de werknemer om onderworpen te zijn aan de wetgeving inzake sociale zekerheid voor loontrekkenden,
raadpl. Cass., 5 nov. 1990,A.R. nr. 8727 (A.C.,
1990-91, nr. 124).
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(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
T. SABLON E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. S.97.0096.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 november 1996 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, noch
met de in het middel weergegeven
overwegingen, noch met enige andere,
antwoordt op de conclusie van eiser
waarin werd aangevoerd dat "de
bedrijfsinkomsten als vennoot (vennoten) en werknemer(s) van de zelfde
vennootschap (van de eerste twee verweerder) in hun geheel voor de belastingen worden beschouwd als inkomsten van zelfstandigen" en dat die
verweerders "heiden zijn belast op inkomsten die aanmerkelijk hager lagen dan de aangegeven lonen waarvan het bedrag in het verslag is
vermeld";
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat krachtens artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de overheid of de instelling, belast met het toepassen van
de wetten en verordeningen bedoeld in
de artikelen 580, 581 en 582, 1" en 2",
terzake van vorderingen ingesteld door
of tegen de gerechtigden, in de regel,
steeds in de kosten wordt verwezen;
Overwegende dat de werkgever die
verplicht is bijdragen te betalen, geen
gerechtigde is in de zin van die bepaling;
Om die redenen, zonder dat er dient
te wordep geantwoord op de overige
onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vemietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het
uitspraak doet over het feit dat de
derde verweerder onderworpen is aan
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het algemeen stelsel van sociale zekerheid voor de loontrekkenden; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vemietigde arrest; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Luik.
12 januari 1998- 3e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 23
2e KAMER- 13 januari 1998
1° TAALGEBRUIK- GERECIITSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN STRAFZAKEN PROCESVERBAAL - BRUSSELSE AGGLOMERATIE.

2° TAALGEBRUIK- GERECIITSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN- STRAFZAKEN- NIETIG PROCESVERBAAL- INLICIITINGEN INGEROEPEN VOOR
DE VERDEDIGING- TAAK VAN DE RECHTER

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- INLICHTINGEN
INGEROEPEN VOOR DE VERDEDIGING- VERWIJZING NAAR NIETIG PROCES-VERBAALPROCES-VERBAAL UIT DE DEBATIEN GEWEERD
-GEVOLG.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- INLICHTINGEN INGEROEPEN VOOR
DE VERDEDIGING- VERWIJZING NAAR NIETIG PROCES-VERBAAL- PROCES-VERBAAL UIT
DE DEBATTEN GEWEERD - GEVOLG.

5° TAALGEBRUIK- GERECIITSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN- STRAFZAKEN- INLICHTINGEN
INGEROEPEN VOOR DE VERDEDIGING- VERWIJZING NAAR NIETIG PROCES-VERBAAL-
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PROCES-VERBAAL UIT DE DEBATTEN GEWEERD
-GEVOLG.

1o Van rechtswege geheel nietig is het in de

gemeenten van de Brusselse agglomeratie in het Frans gestelde proces-verbaal
wanneer degene die er het voorwerp van
is het Nederlands voor zijn verklaringen heeft gekozen (1). (Artt. 11, tweedelid, en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.)
2° Wanneer een beklaagde voor zijn verde-

diging verwijst naar een wegens schending van de artt. 11 en 40, eerste lid,
Taalwet Gerechtszaken nietig procesverbaal, staat het de rechter eventueel de
nietige opsporings- of vaststellingshandeling op rechtsgeldige wijze te laten overdoen (2). (Art. 40 Taalwet
Gerechtszaken.)
3°, 4° en 5° Miskent het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging,
de rechter die uit de debatten weert een
wegens schending van de artt. 11 en 40,
eerste lid,, Taalwet gerechtszaken, nietig
proces-verbaal waarnaar een beklaagde
voor zijn verdediging verwijst (3). (Art.
6.1 E.V.R.M., 40 Taalwet Gerechtszaken;
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
(VAN DEN BOSSCHE T. VANLOO)
ARREST

(A.R. nr. P.97.1534.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1997 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend

(1) Zie Cass., 20jan.1992,A.R. nrs. 7607,7683
en 7740 (A. C., 1991-92, nr. 256, en de concl. van
proc.-gen. Lenaerts, inzonderheid de arresten vermeld in voetnoot 4 p. 444).
(2) Zie Cass., 10 mei 1988,A.R. nr. 1950 (A. C.,
1987-88, nr. 565).
(3) Zie Cass., 22 juli 1981, A. C., 1980-81, nr.
646); 10 mei 1988, vermeld in de voorgaande noot.
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verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van artikel6 E.V.R.M. en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging :

Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 29
september 1997 blijkt dat het openbaar ministerie een proces-verbaal nr.
42.066 van 25 september 1997, dat betrekking heeft op de aan eiser ten laste
gelegde feiten en dat werd opgesteld
door een lid van de gerechtelijke politie te Brussel in de Franse taal, heeft
neergelegd tijdens de behandeling van
de zaak in hoger beroep; dat de appelrechters dit proces-verbaal uit de debatten weren om reden dat ''het is opgesteld in Brussel ten laste van (eiser)
die de Nederlandse procedure had gekozen, zodat de Taalwet werd geschonden";
Overwegende dat, krachtens de artikelen 11 en 40, eerste lid, Taalwet
Gerechtszaken, van rechtswege nietig is het in de gemeenten van de
Brusselse agglomeratie in het Frans
opgestelde proces-verbaal, wanneer degene die er het voorwerp van is, het
Nederlands voor zijn verklaring heeft
gekozen; dat deze nietigheid zowel de
vorm als de inhoud van de akte betreft;
Dat geen wettelijke bepaling evenwei de rechter ontslaat van zijn
verplichting om acht te slaan op de inlichtingen die een beklaagde, zoals te
dezen, inroept voor zijn verdediging,
ook niet wanneer de beklaa,gde
hierbij refereert naar een wegens
schending van de artikelen 11 en 40,
eerste lid, Taalwet Gerechtszaken,
nietig proces-verbaal; dat het de rechter eventueel staat de nietige
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opsporings- of vaststellingshandeling
op rechtsgeldige wijze te laten overdoen;

Nr. 24

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA-

Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt
van de niet definitieve beslissingen op
de door verweerster, handelend in eigen naam en als bestuurster van de
goederen van haar minderjarige dochter, tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, die het gevolg zijn
van de eerstgenoemde beslissing, en
dit niettegenstaande de afstand van de
voorziening door eiser die geen berusting inhoudt;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het door eiser aangevoerde
middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laatde kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
13 januari 1998 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Landers - Strijdige
conclusie (4) van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.
(4) Het openbaar ministerie had geconclu·
deerd tot verwerping van de voorziening; het
meende dat de omstandigheid dat het nietige
proces-verbaal uit de debatten werd geweerd, zonder belang was nu bleek dat voor het hofvan beroep de advocaat-generaal die het proces-verbaal
bij het strafdossier had doen voegen tevens de
vrijspraak had gevorderd, en de appelrechters op
deze wijze kennis hadden van de door de beklaagde ingeroepen inlichtingen.
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KAMER-

14 januari 1998

KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE ZAAK - TEGENOVERGESTELDE BEOORDELING- MIDDELEN- ARGUMENTEN- VERPLICRTING OM TE ANTWOORDEN- GRENZEN.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- NIEUWE OMSCHRIJVING VAN DE FElTEN- BEKLAAGDE DIE ZICR REEFT VERDEDIGD- VOORWAARDE.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- GEEN VERROOR DOOR DE ONDERZOEKSRECRTER- GEVOLG.

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECRTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - GEEN VERROOR
DOOR DE ONDERZOEKSRECRTER- GEVOLG.

5o ONDERZOEK IN STRAFZAKENGEEN VERROOR DOOR DE ONDERZOEKSRECRTER- GEVOLG.

6° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCRIL- VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN
CASSATIE - GRENZEN- BEDOELDE WETTELIJKE BEPALINGEN.

7o PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEROF- VERPLICRTING VOOR RET
ROF VAN CASSATIE- GRENZEN- BEDOELDE
WETTELIJKE BEPALINGEN.

1 o De rechter vervult zijn motiverings-

plicht als hi} het verweer van de beklaagde weerlegt door de feitelijke gegevens van de zaak op tegenovergestelde
wijze te beoordelen, zonder dat hi} daarenboven moet antwoorden op elk van de
argumenten die de beklaagde tot staving van dat verweer heeft aangevoerd en
die geen afzonderlijke middelen vormen
(1). (Art. 149 Gw. [1994].)
(1) Zie Cass., 6 sept. 1977 (A. C., 1978, 23); 13
sept. 1990, A.R. nr. 8533 (ibid., 1990-91, nr. 22);
25 april1997, A.R. nr. F.94.0067.N (ibid., 1997,
nr. 203), en 9 jan. 1998, A.R. nr. C.96.0467.F, supra, nr. 16.
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2° Het recht van verdediging wordt niet

miskend door de rechter die het feit anders omschrijft, wanneer de beklaagde
zijn verweermiddelen heeft kunnen voordragen en hij zulks daadwerkelijk heeft
gedaan met betrekking tot het feit zoals
het opnieuw is omschreven (2).
3°, 4° en 5o Miskenning van het recht van
verdediging of schending van art. 6.1
E. V.R.M. valt niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat de verdachte nooit
door de onderzoeksrechter is verhoord (3).

6° en 7o Het Hofvan Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele
vraag te stellen die betrekking heeft op de
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door
bepalingen waarop het bestreden arrest
niet is gegrond. (Artt. 10 en 11 Gw.
[1994]; art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
(MAGOSSE T. URBAIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.0988.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1997 gewezen
door de correctionele kamer van het
Hof van Beroep te Brussel;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat uit niets blijkt dat mevrouw
Chalet en de heer Blanchez (eiser)
enigszins vijandig gezind zijn"; dat de
appelrechters, nu zij de feiten van de
zaak op de tegenovergestelde wijze beoordeeld hebben, aan hun motiveringsplicht voldaan hebben; dat zij niet verplicht waren om daarenboven te
antwoorden op elk van de argumen(2) Zie Cass., 8 feb. 1994, A.R. nr. P.93.1242.N/2
(A.C., 1994, nr. 72).

(3) Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 2776 (A. C.,
1988-89, nr. 630), en 3 feb. 1993, A.R. nr. 117
(ibid., 1993, nr. 73); zie Cass., 5 april1996, A.R.
nr. A.94.0002.F (ibid., 1966, nr. 111).
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ten die eiser had aangevoerd tot staving van dat verweer en die geen afzonderlijke middelen vormden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser door de eerste rechter is veroordeeld uit hoofde
van het feit dat hij, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, op be- .
drieglijke wijze, ten nadele van Danielle Urbain, bedragen die hem waren
overhandigd op voorwaarde dat hij ze
zou teruggeven of ze voor een bepaald
gebruik of doel zou aanwenden, ofwel verduisterd, ofwel verspild heeft,
te dezen meer bepaald : 1) op 19 september 1989, een bedrag van
2.000.000 frank, 2) op 26 september
1989, een bedrag van 2.000.000 frank,
dat feiten, bedoeld in de anders omschreven tenlasteleggingen, overeenkomen met de in de tenlasteleggingen 1 en 2 van de dagvaarding
bedoelde feiten;
Overwegende dat eiser in zijn voor
het hof van beroep op 12 mei 1995
neergelegde conclusie verweer heeft
gevoerd tegen elke bedrieglijke handeling, ongeacht ofhet om oplichting
dan wel om misbruik van vertrouwen gaat;
Dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 14 mei 1997 blijkt dat
eiser zijn conclusie voor het anders samengestelde hofvan beroep gehandhaafd heeft;
Overwegende dat eiser dus zijn verweermiddelen tegen het feit, zoals het
opnieuw is omschreven, heeft kunnen voordragen en dat hij zulks ook
daadwerkelijk heeft gedaan;
Dat het middel niet ~an worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat een miskenning
van het recht van verdediging of een
schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ni,et uitsluitend kan
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worden afgeleid uit het feit dat de beklaagde eiser nooit is ondervraagd
door de onderzoeksrechter;
Dat, wat dat betreft, het middel
faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige,
eiser aanvoert dat, als het gebrek aan
ondervraging door de onderzoeksrechter noch het recht van verdediging,
noch artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
zou schenden, die toestand de bij de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet
verboden discriminatie zou doen ontstaan;
Dat hij vraagt dat aan het
Arbitragehof de volgende prejudiciele
vraag zou worden gesteld; "Schendt
het Wetboek van Strafvordering, meer
bepaald de artikelen 59 en volgende
betreffende de onderzoeksrechter, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, indien die
artikelen aldus uitgelegd worden dat
de onderzoeksrechter op grand ervan niet verplicht is een verdachte persoonlijk te ondervragen, ofschoon een
dergelijk verhoor bij de artikelen 16,
§ 2, en 22, tweede lid, van de wet van
20 juli 1990 wordt voorgeschreven,
wanneer de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt?"
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat het gebrek aan ondervraging door de onderzoeksrechter noch
het recht van verdediging, noch artikel 6 van het voormelde verdrag
schendt, niet grondt op de artikelen 59
en volgende van het Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende dat artikel26, § 1, 3·,
van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op hetArbitragehofbepaalt dat
voornoemd Hof, bij wege van arrest,
uitspraak doet op prejudiciele vragen omtrent de schending door een
wet, een decreet of een in artikel 134
van de Grondwet bedoelde regel van
de artikelen 10, 11 en 24 van die
Grondwet;
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Overwegende dat het verzoek niet
binnen het toepassingsgebied van
voornoemd artikel 26 valt;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkom"
stig de wet is gewezen,
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, zegt dat er geen
grand bestaat om de door eiser voorgestelde prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof te stellen; verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 januari 1998- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. P. Vanderveeren, Brussel.

Nr. 25
2e KAMER- 14 januari 1998

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - TOEKOMSTIGE SCHADE - KAPITAAL - VERVROEGDE INNING - WERKELIJK GELEDEN
SCHADE- GEVOLG.

Art. 1382 B. W. wordt geschonden door het
arrest dat aan de weduwe van het slachtoffer van een ongeval, ter vergoeding van
het toekomstig verlies van een gedeelte
van zijn inkomsten, een schadevergoeding toekent die hager ligt dan de werkelijk geleden schade door geen rekening te houden met het voordeel dat zij
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uit de vervroegde inning van een kapitaal ter vergoeding van die schade haalt
(1). (Art. 1382 B.W.)
(BELGICA PAPIER CADO B.VB.A. T. BRAUN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1060.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering die
rinne Braun in eigen naam heeft mgesteld:

qo-

Over het middel : schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eiseres veroordeelt om aan verweerster, handelend in
eigen naam, een kapitaal van 3.209.703
frank, verhoogd met de moratoire in~e
rest met ingang van de datum van ultspraak van het arrest, te betalen ter vergoeding van de schade ten gevolge van de
derving, vanaf 3 januari 2014 tot 6 augustus 2033, van het gedeelte van de inkomsten van haar overleden echtgenoot dat
haar persoonlijk ten goede kwam, op
grand : "... dat, gelet op de aanwezigheid
van een kind in het gezin (N.B. geboren na
het overlijden van zijn vader op 23 september 1992), er rekening moet worden gehouden met een coefficient van persoonlijk onderhoud van 35 pet., tot het kind de
gemiddelde leeftijd van 21 jaar zal h~~
ben bereikt, nu zijn toekomst onmogehJk
kan worden voorspeld, en met een coefficient van 40 pet. na die leeftijd; ... dat de
schade (met name eenjaarlijkse schade van
324.730 frank tot 3 januari 2014 en een
jaarlijkse schade van 261.952 frank vanaf
die datum tot 6 augustus 2033) moet worden opgesplitst tot beloop van 70 pet. voor
de echtgenote en 30 pet. voor het kind tot
de leeftijd van eenentwintig jaar; dat, voor
het overige, de schade eigen is aan de echtgenote (thans verweerster); ... overwegende dat, gelet op de hierboven vermelde
overwegingen, de schade als volgt moet
worden berekend : a) van 23 september
1992 (datum van het ongeval) tot 26 juni
(1) Zie Cass., 22 jan. 1968 (A. C., 1968, 684).
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1997 (datum van het arrest) - totale
schade : (324. 730 x 57) : 12 = 1. 542.467
frank schade van de echtgenote :
1.542.467 frank x 70 pet. = 1.079.727, b)
van 27 juni 1997 tot 3 januari 2014 (21 jaar
van het kind) - kapitalisatievoet : 4,5 pet.
-coefficient : 10,863125 (Dillaertstafelsvaste annu!teiten- op 15,5 jaar)- totale schade: 324.730 x 10,863125 =
3.527.583 frank- schade van de echtgenote: 3.527.583 x 70 pet.= 2.469.308 frank,
c) van 3 januari 2014 tot 6 augustus 2033
(pensioen van de g_etroffe~e) -leeft~jd van
de getroffene op 3 Januan 2014: 45 J~ar
kapitalisatievoet : 4,5 pet - coeffi~~ent :
12,25302 (Dillaertstafels - maandeliJks te
betalen lijfrente)- schade van de echtgenote: 261.952 x 12,25302 = 3.209.703
frank",

terwijl uit de hierboven weergegeven cijfers blijkt dat het kapitaal van 3.209. 703
frank dat verweerster onmiddellijk zal krijgen, strekt tot vergoeding van een schade
die pas op 3 januari 2014 zal ontstaan, gesteld dat zij ontstaat; het hof van beroep
dat kapitaal niettemin heeft vastgesteld
zonder het te verrekenen, nu het hof het
bedrag van 261.952 frank vermenigvuldigt met de kapitalisatiecoefficient van
12,25303, die gekozen is met inachtneming van de leeftijd (45 jaar) die de getroffene op 3 januari 2014 zou hebbe~ gehad en van het aantal nag te verstnJken
jaren tussen 2014 en 2033 (de pensioenleeftijd van de getroffene); het hofvan beroep had moeten rekening houden met het
voordeel dat voor verweerster voortvloeit uit
het feit dat zij onmiddellijk een kapitaal
krijgt ter vergoeding van een schade ~e p~s
in 2014 zal ontstaan en waarvan ZlJ, blJgevolg, tot op dat ogenblik de inkoms~en zal
kunnen innen; het hofvan beroep, m concreto, het bedrag van 261.952 frank had
moeten verrekenen, d.w.z. dat bedrag (de
jaarlijkse schade die verweerster vanaf 3 januari 2014 zallijden) had moeten vermenigvuldigen met een coefficient die overeenkomt met de huidige waarde van een
frank die binnen 16 of 17 jaar ~10et worden betaald, d.i. een gemiddelde van 0,48
(Levie, 1991-1993, p. 261), wat het volgende resultaat oplevert: 261.952 frank x
0,48 x 12,25302 = 1.550.657 frank (in plaats
van het bij arrest toegekende bedrag van
3.209.703 frank); uit het voorgaande volgt
dat het hof van beroep, nu het geen
rekening houdt met het voordeel dat voor
verweerster voortvloeit uit de vervroegde
inning van een kapitaal, dat beta~d wor~t
ter vergoeding van een schade d1e pas m
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2014 zal ontstaan, in het geval dat verweerster nog in leven is, en nu het dat
voordeel niet verrekent, de stoffelijke
schade van verweerster overschat heeft
en/ofhaar voor het tijdvak van 3 januari
2014 tot 6 augustus 2033 een vergoeding
heeft toegekend die hoger ligt dan haar
werkelijke schade; het zodoende, artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft:

Overwegende dat het hof van beroep, nu het geen rekening houdt met
het voordeel dat voor verweerster
voortvloeit uit de vervroegde inning
van een kapitaal, dat betaald wordt ter
vergoeding van een schade die pas in
2014 zal ontstaan, aan voornoemde
verweerster, voor het tijdvak van 3 januari 2014 tot 6 augustus 2033, een
vergoeding heeft toegekend die
hoger ligt dan de werkelijk geleden
schade en aldus artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek geschonden
heeft;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, voor het overige,
eiseres geen enkel middel aanvoert;
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advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 26
2 6 KAMER- 14 januari 1998

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE
SCHADE- BENADEELDE- SCHADELOOSSTELLING DOOR DE VERZEKERAAR- INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DEVERZEKERAAR - STRAFGERECHT- BEVOEGDHEID.

2° INDEPLAATSSTELLING- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGDOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE
- BENADEELDE - SCHADELOOSSTELLING
DOOR DE VERZEKERAAR - INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DEVERZEKERAAR - STRAFGERECHT - BEVOEGDHEID.

3° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGINDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN
DE AANSPRAKELIJKE DERDE STRAFGERECHT - BEVOEGDHEID.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de stoffelijke schade
die verweerster, handelend in eigen
naam, zallijden ten gevolge van de
derving van de inkomsten van de getroffene voor het tijdvak van 3 januari
2014 tot 6 augustus 2033; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt eiseres in drie vierde van
de kosten en verweerster in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

1o, 2° en 3° De verzekeraar, die in zijn hoedanigheid van verzekeraar "materiele
schade" de aan zijn verzekerde verschuldigde vergoeding heeft betaald, treedt tot
beloop van die vergoeding in de rechten
en de rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de voor de schade aansprakelijke derde, zodat de strafrechter die
kennisneemt van de door de verzekeraar
-tegen die derde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, zich niet onbevoegd kan
verklaren, op grand dat de rechtsvordering niet rechtstreeks voortvloeit uit de bewezen verklaarde tenlasteleggingen (1).
(Art. 4 V.T.Sv.; art. 41, eerste lid, wet 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)

14 januari 1998- 26 kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,

(1) Cass., 14 mei 1997, A.R. nr. P.96.1506.F
nr. 228); zie Cass., 18 juni 1985, A.R.
nr. 9596 (ibid., 1984-85, nr. 634), en 25 jan. 1995;
A.R. nr. P.93.1224.N (ibid., 1995, nr. 42).
(A. C., 1997,
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(NIEUW ROTTERDAM SCHADE B.V E.A
T. GERARD)

(A.R. nr. P.97.1253.F)

14 januari 1998 - 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fisher - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Geinger.

3° en 4 o Niettegenstaande de onteigeningswet zelf niet in een nietigheid voorziet als
de erin bepaalde dagvaardingstermijn
van ten minste acht dagen voor de verschijning van de eigenaars en de vruchtgebruikers, om ter plaatse aanwezig te
zijn op dag en uur door de rechter bepaald, niet in acht werd gena men, is de
toepassing van die wet nochtans verenigbaar met de toepassing van de algemene
nietigheidssanctie van gemeenrecht bij zodanige miskenning (1). (Artt. 5, eerste lid,
Onteigeningswet, en 710, eerste lid,
Ger.W.)
(NEDERLANDS BURGERLIJK ARMBESTUUR VAN
MAASTRICHT- VENN. NAAR NEDERLANDS RECHT
T. GEMEENTE LANAKEN)

Nr. 27

1e
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ARREST

(A.R. nrs. C.95.0367.N en C.95.0467.N)

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- VERZOEKSCHRIFT- BETEKENING- NEERLEGGINGVOORWAARDEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- VERZOEKSCHRIFT- BETEKENING- NEERLEGGINGLAATTIJDIGHEID -AFSTAND- VORDERING
TOT AFWIJZING VAN DE VOORZIENING GROND.

3o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE- SPOEDPROCEDURE- DAGVAARDING- TERMIJN- MISKENNING- SANCTIE.

4° DAGVAARDING- TERMIJN- MISKENNING- SANCTIE- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE.

1o De voorziening bij het Hof wordt inge-

steld door het neerleggen van het verzoekschrift ter griffie en niet door de betekening ervan; het feit dat de verweerder
later een vorig betekend verzoekschrift
neerlegt, tast de ontvankelijkheid van de
voorziening niet aan. (Art. 1079, eerste
lid, Ger.W.)
2° De verweerder kan de afwijzing van de
voorziening niet vorderen op grand dat ze
niet binnen de wettelijke termijn ter griffie van het Hof werd neergelegd als de eiser van de betekening ervan afstand heeft
gedaan. (Art. 1093, derde lid, Ger.W.)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven onder de nummers
C.95.0367.N en C.95.0467.N gericht
zijn tegen hetzelfde arrest; dat zij dienen te worden gevoegd;

I. In de zaak nr. C.95.0367.N van de
algemene rol :
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : de voorziening is
een tweede voorziening tegen dezelfde
beslissing door dezelfde partij ingesteld:
Overwegende dat, krachtens artikel1079, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de voorziening bij het
(1) Zie de arresten, waarin telkens de regels
van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing werden geacht op de rechtspleging bij hoogdringende ornstandigheden inzake onteigening
ten algernenen nutte: Cass., 15 juni 1973 (A. C.,
1973, 1007), betreffende de devolutieve kracht van
het hoger beroep (art. 1068 Ger.W.); 9 sept. 1982
(R. W, 1983-84, 1089, en Rev. not. B., 1982, 540),
betreffende de heropening van de debatten (art.
774 Ger.W.), en 19 okt. 1990, A.R. nr. 7001 (A. C.,
1990-91, nr. 92), betreffende de vordering op eenzijdig verzoekschrift (art. 1026 Ger.W.)
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Hof wordt ingesteld door het neerleggen van het verzoekschrift ter griffie, en niet door de betekening ervan;
Overwegende dat eiseres op 22 september 1995 een verzoekschrift heeft
betekend aan verweerster maar de
akte zelf op de griffie van het Hof niet
heeft neergelegd;
Dat zij op 13 oktober 1995 een
nieuw verzoekschrift tot cassatie aan
verweerster heeft betekend en dit ter
griffie van het Hof heeft neergelegd op
18 oktober 1995; dat zij in het exploot
van 13 oktober 1995 verklaart dat zij
het exploot van 22 september 1995
"als nietig en niet tussengekomen" beschouwt;
Dat verweerster desondanks binnen de bij artikel 1093, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven termijn, met toepassing van dat
artikel1093, derde lid, gevraagd heeft
dat de op 22 september 1995 betekende voorziening aan het Hof zou
worden overgelegd en worden afgewezen; dat de zaak op de algemene rol
met nummer C.95.0467.N werd ingeschreven;
Dat op het ogenblik dat de voorziening C.95.0367.N werd ingesteld, er
geen andere voorziening was ingesteld; dat het feit dat verweerster later het vorig betekende verzoekschrift
heeft neergelegd, de ontvankelijkheid van de voorziening C.95.0367.N
niet aantast;
Dat het middel van niet-ontvankelijkbeid moet worden verworpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 5, eerste lid, 16,
tweede lid van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigeningen ten
algemene nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, 2, 710, 860, 861,
862, § 1, 3° en 862, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, het genoemde artikel 862 zoals van toepassing voor de wijziging door
artikel34 van de wet van 3 augustus 1992
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eiseres' hoger beroep ongegrond verklaart en het be-
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roepen vonnis bevestigt waarbij eiseres' vordering tot nietigverklaring van de
onteigeningsprocedure voor de Vrederechter van het kanton Maasmechelen ongegrond werd verklaard, en, vooraleer uitspraak te doen omtrent de gevorderde
herzieningen van de onteigeningsvergoedingen, een college van deskundigen werd aangesteld om de onroerende goederen te schatten, op grond van de
overweging : "Dat inderdaad uit de voorbereidende werken van het Ger.W. is gebleken dat de rechtspleging van de onteigening ten algemene nutte buiten het
Ger.W. werd gelaten (zie Verslag van Reepinghen deel I, p. 444, zie ook Belgische Senaat, Verslag De Baeck, zitting 64-65, nr.
170, p. 23); dat bovendien luidens art. 16lid
2 van de wet van 26 juli 1962 betreffende
de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte de vordering tot herziening behandeld wordt overeenkomstig de regels
van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering; dat derhalve het algemeen recht
van rechtspleging zoals bepaald in het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de
rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep; dat hiertoe niet behoort de
rechtspleging voor de vrederechter die bij
de toekenning van de voorlopige vergoeding een eindvonnis wijst; dat laatstgenoemde rechtspleging buiten het Gerechtelijk Wetboek wordt gelaten; dat de eerste
rechter terecht vaststelde dat het miskende art. 5 van de wet van 26 juni 1962
niet voorziet in een sanctie bij miskenning van de termijn van dagvaarding waar
die in andere artikelen van de wet wel
wordt bepaald; dat hij aldus terecht besloot dat de laattijdig uitgebrachte dagvaarding om ter plaatse te verschijnen (art.
5 ten minste 8 dagen voor de dag van de
verschijning) dan ook niet nietig is, evenmin als de op die basis gevoerde procedure tot onteigening" (arrest pp. 2-3),
De appelrechter tevens de redengeving
van de eerste rechter overnam, die besliste :" dat (eiseres) de nietigverklaring vordert van de voor de Vrederechter gevoerde
procedure; dat (eiseres) zich daarbij steunt
op de bewering in strijd met art. 5 van de
betreffende wettekst, niet tenminste 8 dagen voor de dag van de verschijning te zijn
gedagvaard om ter plaatse aanwezig te zijn;
dat de termijnen van dagvaarding overeenkomstig art. 710 Ger.W. zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid; dat de
nietigheid samenhangt met de miskenning van de dagvaardingstermijn blijkens
art. 861 Ger.W. niet afhankelijk is van een
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bewezen schade in de belangen van de partij waarvan de rechten zijn miskend; dat de
in bedoeld wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met
de toepassing van de bepalingen van bedoeld wetboek (art. 2 Ger.W.); dat de
procedureregels voor de onteigeningen bij
hoogdringendheid voorzien in art. 5 van de
wet van 26 juni 1962, bestonden voor de
totstandkoming van het gerechtelijk wethoek : dat ze bijzonder zijn en afwijkend,
omwille van de voorrang aldaar door de
wetgever gewild voor het algemeen belang indien een onmiddellijk inbezitnemen onontbeerlijk is; dat deze bijzondere
procedure precies wordt gekenmerkt door
afwijking van de algemene rechtsbeginselen; dat het een rechtspleging betreft vervat in een niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepaling in de zin van art. 2 Ger.W.;
dat het miskende art. 5 van de betreffende
wetsbepaling niet voorziet in een sanctie bij
miskenning van de termijn van dagvaarding waar die overigens op andere plaatsen in de tekst wel wordt voorzien (cfr.. art.
7 lid 3); dat de regel in artikel 20 lid 2 van
de betre:ffende wetsbepalingen voorzien voor
dagvaarding van de onteigende indien deze
zijn woonplaats niet in het land heeft (zoals in casu), het relatieve belang illustreert door de wetgever heeft gehecht aan
de dagvaardingstermijnen in deze procedure; dat de laattijdig uitgebrachte dagvaarding om ter plaatse te verschijnen dan
ook niet nietig is, evenmin als de op die basis gevoerde procedure tot onteigenirig;
overwegende overigens dat een eventuele
nietigverklaring van de procedure voor de
Vrederechter geen aanleiding dient te geven tot ontbinding van de onteigening, hetgeen een miskenning zou zijn van de door
de wetgever beschermde vereisten van het
algemeen belang; dat er in voorkomend geval een schadevergoeding zou dienen toegekend te worden (Les Novelles,
L'Expropriation pour cause d'utilite publique, nr. 444)" (vonnis rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren dd. 24 juni 1992,
p. 2-3),

terwijl overeenkomstig artikel 5 van de
Onteigeningswet de onteigenaar de eigenaars en de vruchtgebruikers ten minste
acht dagen voor de dag van de verschijning moet dagvaarden om ter plaatse aanwezig te zijn op dag en uur door de vrederechter bepaald;
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Deze wetsbepaling niet voorziet in enige
nietigheid of sanctie voor het geval de
wachttermijn van acht dagen niet werd gerespecteerd;
Overeenkomstig artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek de regels van dit wethoek van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze door niet
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of
door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek,
worden geregeld;
Luidens artikel 710 van het Gerechtelijk Wetboek de termijnen van dagvaarding voorgeschreven zijn op stra:ffe van nietigheid, en ingevolge de toepassing van
artikel 862, § 1, 3 en § 2 (oud) van hetzelfde wetboek, niet moet aangetoond worden dat de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die
de exceptie opwerpt, en de rechter zelfs
ambtshalve de nietigheid moet uitspreken;
Artikel 5 van de Onteigeningswet, noch
enige andere bepaling van deze wet, voorziet in een eigen regeling inzake nietigheid of sanctie voor het geval de wachttermijn van acht dagen niet werd
gerespecteerd, en is dan ook op dat punt
niet onverenigbaar met de toepassing van
de artikelen 710 en 862 (oud) van het Gerechtelijk Wetboek;
De enkele omstandigheid dat artikel 16,
tweede lid, van de Onteigeningswet uitdrukkelijk bepaalt dat de herzieningsprocedure voor de rechtbank van eerste
aanleg behandeld wordt overeenkomstig de
regels van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering", aileen tot gevolg heeft dat
geen beroep moet gedaan worden op artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek om de
regels van dit wetboek toe te passen op de
herzieningsprocedure, doch geenszins met
zich brengt dat de toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek op de
onteigeningsprocedure voor de vrederechter op basis van artikel 2 van dit wetboek,
wordt uitgesloten;
Geen enkel rechtsbeginsel dat kan afgeleid worden uit de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte zoals geregeld
in de wet van 26 juli 1962, onverenigbaar
is met de toepassing van de artikelen 710
en 862 (oud) van het Gerechtelijk Wethoek;
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De wachttermijn voorzien in artikel 5
van de Onteigeningswet immers geen ander doel heeft dan de dagvaardingstermijnen voorzien in de artikelen 707 en 1035
van het Gerechtelijk Wetboek, m.n. de gedaagde in staat stellen zijn verweer voor te
bereiden en een raadsman te consulteren;
Deze doelstelling a fortiori geldt in de
onteigeningsprocedure nu de gedagvaarde
eigenaars en vruchtgebruikers, op de dag
die voor hun verschijning en het opmaken van de plaatsbeschrijving is bepaald,
op straffe van verval gehouden zijn ineens alle excepties die zij menen te kunnen opwerpen, voor de vrederechter op te
werpen;
Geen enkele bepaling uit de Onteigeningswet van 26 juli 1962 en geen enkel
"rechtsbeginsel" dat uit de eigen aard van
de onteigeningsprocedure kan afgeleid worden, zich dan ook verzet tegen de toepassing van de artikelen 710 en 862 (oud) van
het Gerechtelijk Wetboek bij het niet respecteren van de dagvaardingstermijn van
artikel 5 van de Onteigeningswet,
zodat het bestreden arrest niet wettig
kon beslissen dat de laattijdig uitgebrachte
dagvaarding om ter plaatse te verschijnen niet nietig is en dat de op die basis gevoerde procedure dienvolgens evenmin nietig is (schending van art. 5, eerste lid, 16,
tweede lid van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigeningen ten
algemene nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, 2, 710, 860, 861,
862, § 1, 3° en 862, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, het genoemde artikel 862 zoals van toepassing v66r de wijziging door
artikel 34 van de wet van 3 augustus 1992
tot wijziging van het Gerechtelijk Wethoek) :

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, de
in dat wetboek gestelde regels van toepassing zijn op aile rechtsgedingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepalingen of rechtsbeginselen,
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek;
Overwegende dat artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende om-
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standigheden inzake onteigeningen ten
algemenen nutte bepaalt dat de
onteigenaar ten minste acht dagen
v66r de dag van de verschijning de eigenaars en de vruchtgebruikers dagvaardt om ter plaatse aanwezig te zijn
op dag en uur door de rechter bepaald;
Dat, niettegenstaande die onteigeningswet zelf niet in een nietigheid
voorziet als die dagvaardingstermijn
niet wordt in acht genomen, de toepassing van die wet nochtans verenigbaar is met de toepassing van de
algemene nietigheidssanctie bij de
niet-inachtneming van de dagvaardingstermijn, zoals bepaald in artikel 710 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest beslist
dat die nietigheidssanctie niet van toepassing is bij miskenning van de termijn van dagvaarding bedoeld bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962;
Dat het aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt;
II. In de zaak C.95.0467.N:
Overwegende dat verweerster, gelet op de in het antwoord op het middel van niet-ontvankelijkheid in de
zaak C.95.0467.N omschreven afstand
van proceshandeling, zich niet kon beroepen op de toepassing van artikel
1093, derde lid;
Om die redenen, voegt de zaken
C.95.0367.N en C.95.0467.N; verwerpt
het verzoek in de zaak C.95.0467.N;
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; veroordeelt, in de
zaak C.95.0467.N, verweerder in de
kosten, behalve in de kosten van de
betekening van de voorziening die ten
laste blijven van eiseres; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
15 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
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afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (2) van de h. Dubrulle,

(2) Ze was gelijkluidend wat de cassatieprocedures betreft. Het O.M. was evenwel van
oordeel dat het mid del zelf naar recht faalde en
dat nl. de in de toelichting bij de voorziening ontwikkelde argumenten niet overtuigden : 1. een argument geput uit de ratio van deze wachttermijn
na dagvaarding; zoals in het gemene recht heeft
hij nl. tot doel het recht van verdediging te waarborgen en is hij zeker verantwoord in deze procedure, waar de te onteigenen gedaagde, op
straffe van verval, alle excepties ineens moet voordragen voor de vrederechter en ook alle belanghebbende derden in de procedure moet betrekken. Hieruit wordt besloten dat geen enkele
bepaling in de onteigeningswet of geen enkel
rechtsbeginsel dat uit de eigen aard van de
onteigeningsprocedure kan afgeleid worden zich
verzet tegen de toepassing van de sanctie van artikel 710 Ger.W. Deze redenering kan gevolgd
worden in zoverre ze inhoudt dat het Gerechtelijk Wetboek de leemten van bijzondere procedures aanvult, want dit is de betekenis van zijn
artikel 2. De ontwerptekst van dit artikelluidde :
"De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, tenzij de wet anders bepaalt" (Ontwerp van wet houdende het Gerechtelijk Wetboek, Ged1: St., Senaat, 19631964, nr. 60, 452). De bedoeling van de wetgever
was een algemeen suppletief recht tot stand te
brengen (wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wethoek, verslag Hermans, Gedr. St., Kamer, 59 (1965-1966)- nr. 49, 4-5). Deze bepaling heeft dan toch niet tot doel in bijzondere
procedures, geregeld door voordien bestaande wetten, klaarblijkelijk niet noodzakelijk geachte en
derhalve niet voorkomende sancties te introduceren. Overigens heeft de wetgever, bij de totstandkoming van dit wetboek, het probleem niet
willen oplossen van de stilzwijgende opheffing van
vroegere wetten, zoals de Onteigeningswet, die hij
nochtans, met een paar andere wetten, specifiek voor ogen had (Ontwerp van wet houdende
het Gerechtelijk Wetboek, verslag De Baeck, Ged1:
St., Senaat, 1964-1965, nr. 170, 23); 2. de tweede
"negatieve" redenering van eiseres kon daarom
evenmin overtuigen : uit de omstandigheid dat artikel 16 van de onteigeningswet de herzieningsprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg
aan het gemene recht onderwerpt, wordt ook afgeleid dat dit gemene recht voor de vrederechter niet a priori wordt uitgesloten; 3. dat, tenslotte, het Hof in drie (in de vorige voetnoot 1
geciteerde) arresten de specifieke regels van het
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing achtte
in de onteigeningsprocedure kan weliswaar een
argument a contrario lijken om te stellen dat dus
ook het Hof de toepassing van het gemene recht
niet a priori uitsloot, maar dit betekent toch niet
dat daarom de sanctieregeling van dat gemene
recht in de oudere onteigeningsprocedure diende
te worden ge!ntroduceerd. Het blijft onduidelijk waarom, in onderhavig geval, d.i. betreffende de niet-naleving van de dagvaardingstermijn, voor een andere benadering dan in die drie
precedenten gekozen worden en hoe - terwijl ar-
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advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Biitzler en Van Ommeslaghe.
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1e

KAMER-

15 januari 1998

1° CASSATIEBEROEP -

TUCHTZAKEN PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDORDE VAN ARCHITECTEN- BESLISSING VAN
DE RAAD VAN BEROEP- CASSATIEBEROEP
DOOR ARCHITECT- VOORZIENING GERICHT
EN BETEKEND AAN NATIONALE RAAD VAN
ORDE- ONTVANKELIJKHEID.

zo

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCHITECTEN- BESLISSING VAN DE RAAD VAN
BEROEP- CASSATIEBEROEP DOOR ARCHITECT
- VOORZIENING GERICHT EN BETEKEND AAN
NATIONALE RAAD VAN ORDE- ONTVANKELIJKHEID.

3o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCHITECTEN- TUCHTRECHTELLJK ONDERZOEK
-BUREAU VAN RAAD -NATIONALE RAADWERKZAAMHEDEN- LEDEN- DUBBELE HOEDANIGHEID - HOEDANIGHEID OP OGENBLIK
VAN BESLISSING- STEMRECHT.

o zo

Ontvankelijk is de voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de raad
van beroep van de Orde van Architecten gericht en betekend aan de nationale raad van de Orde van Architecten

1 en

(1).

3° Het verkozen lid van het bureau van de

raad van de Orde van Architecten dat tevens verkozen.ofplaatsvervangend lid is
tikel 2 Ger.W. de "niet verenigbaarheid" van de
oudere wet met het gemene recht opvangt - het
geannoteerd arrest dus, omgekeerd, haar "verenigbaarheid" met de algemene (latere)
rechtsplegingsregels als toetssteen kon hanteren.
G.D.
(1) H. SIMON, Les pourvois en cassation en matiere civile, 1933, p. 67; F'ETTWEIS, Manuel des procedures civiles, 1987, nr. 66 en geciteerde rechtspraak.
Zie Cass., 3juni 1991,A.R. nr. 9157 (A.C., 199091, nr. 511).
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van de nationale raad van de Orde maar
laatstgenoemde hoedanigheid niet meer
heeft op het ogenblik dat het de vergadering van het bureau bijwoont en mede beslist, heeft een medebeslissende stem (2).
(Artt. 14, eerste lid, en 34 Architectenwet.)
(D ... T. NATIONALE RAAD
VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN)

sanctie zou opgelegd worden als het
cassatieberoep door de veroordeelde architect ingesteld, wordt gericht tegen de nationale raad die voor de raad
van beroep als partij is opgetreden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkbeid moet worden verworpen;
Over het middel, gesteld als volgt :

ARREST

(A.R. nr. D.95.0010.N)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 15 maart 1995 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Architecten, met het N ederlands als voertaal;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, opgeworpen door verweerder : de voorziening is niet gericht tegen noch betekend aan de Orde van Architecten,
maar enkel aan de nationale raad van
die orde:
Overwegende dat, krachtens artikel 33, derde lid, van de wet van 26
juni 1963, tot instelling van een Orde
van Architecten, voor de rechtspleging tot voorziening in cassatie, dezelfde regelen gelden als in burgerlijke zaken;
Overwegende dat in de regel het
cassatieberoep moet worden gericht tegen de Orde zelf en niet tegen de vertegenwoordigers van de Orde; dat de
Orde van Architecten de wederpartij is
van degene die op grond van voornoemde wet wordt vervolgd en veroordeeld door een orgaan van die orde,
met name de raad van beroep;
Dat evenwel, de wetgever door aan
de nationale raad van de Orde, een orgaan van de Orde, de mogelijkbeid te
geven als partij op te treden voor de
raad van beroep en cassatieberoep in
te stellen, en dus als procespartij voor
het Hof van Cassatie op te treden, uitgesloten heeft dat een nietigheids(2) Zie: Cass., 30 mei 1977, A.R.
D.95.0030.N (A. C., 1997, nr. 250).
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schendingvan de artikelen 14, 23 van de
wet van 26 jun.i 1973 tot fustelling Vall een
orde van architecten, 6.1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955
(E.V.R.M.) en van de algemene beginselen van de onpartijdigheid van de rechter
en van de rechten van de verdediging,
doordat de bestreden beslissing na te
hebben overwogen "er wordt geen rekening gehouden met de werkzaamheden van
het Bureau voor de vergadering van 21 oktober 1993 gezien daarbij dit Bureau telkens zetelde met Herman Bogaerts als secretaris terwijl deze toen nog lid was van
de N ationale Raad en derhalve slechts met
raadgevende stem kon zetelen", eiser veroordeelt tot een schorsing van 18 maanden uit het recht het beroep van architect uit te oefenen wegens inbreuken op de
eer en de waardigheid van het beroep, die
voor de Raad van de Provincie Antwerpen werden verwezen door beslissing van
het Bureau dd. 21 april1994 en waarbij de
tenlasteleggingen A (onvolledige opdracht
te hebben aanvaard minstens onvoldoende
bijstand te hebben verleend aan de opdrachtgever) en C (de onvolledige opdrachten zoals sub A vermeld opzichtens de administratieve overheden en de Raad van de
Orde te laten voorkomen als volledige opdrachten) die met A samenvalt door de bestreden beslissing werden weerhouden op
grond o.m. van het verhoor van eiser door
het Bureau op 31 maart 1994 en de tenlastelegging D (medeplichtig te zijn aan het
feit een andere architect die een tuchtstraf van schorsing heeft ondergaan in
staat te hebben gesteld om minstens ten
opzichte van een opdrachtgever gewoon zijn
beroep verder uit te oefenen) bewezen werd
verklaard op grond van de verklaringen
van eiser voor het Bureau op 2 december
1993 en 31 maart 1994,
terwijl architect Herman Bogaerts verder deel uitmaakte van het Bureau na 23
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oktober 1993 en het onderzoek in het Bureau verder zet in de zaak van eiser zoals blijkt uit de processen-verbaal van 2 december 1993, 31 maart 1994 en de
beslissing van verwijzing van 21 april1994,
en terwijl wanneer artikel14 van de wet
van 26 juni 1963 de samenstelling bepaalt
van het Bureau, waarbij het voorschrijft dat
ieder lid van de N ationale Raad het recht
heeft om met raadgevende stem de vergaderingen bij te wonen van het Bureau van
de Raad van de Orde die hem bij toepassing van artikel 34 heeft gekozen, en om die
reden, zoals de bestreden beslissing vaststelt, het lid van de N ationale Raad niet
met beslissende stem in het Bureau kan zetelen, deze bepaling als grondslag heeft, ieder belangenconflict in hoofde van de leden van het Bureau en de leden van de
Nationale Raad te weren en dus de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de
leden van het Bureau en de rechten van de
verdediging van de in tuchtzaken opgeroepen architect te vrijwaren;
De onverenigbaarheid waarin een persoon, tegelijkertijd lid van het Bureau en lid
van de Nationale Raad zich bevindt, niet
ophoudt op de dag waarop deze persoon
geen deel meer uitmaakt van de N ationale Raad, maar diens persoon viseert voor
alle zaken waarin hij onwettelijk is tussengekomen in de hogervermelde dubbele hoedanigheid, ook al zou hij, na een bepaalde
datum de hoedanigheid van lid van deNationale Raad, oorzaak van die onverenigbaarheid verliezen; het immers strijdig is
met de eis van onpartijdigheid en onafhankelijkheid zoals gesteld in artikel 6
E.V.R.M. en van de rechten van de verdediging dat een persoon die in een bepaalde
zaak niet wettelijk vermocht deel te nemen aan een tuchtrechtelijk onderzoek, dit
onwettelijk onderzoek zou voortzetten nadat de onverenigbaarheid zou zijn opgeheven; zulks meer bepaald het geval is voor
de beslissing van verwijzing van het Bureau dd. 21 april 1994, alwaar deze persoon, ook al is er op dat ogenblik geen onverenigbaarheid meer, mede uitspraak
heeft gedaan over het geheel van het onderzoek inbegrepen het gedeelte ervan dat
onwettig is, zoals pas later zal worden vastgesteld door de bestreden beslissing,
zodat, (1) de Raad van beroep niet zonder schending van de wetsvoorschriften en
beginselen vemoemd in de aanhef van het
middel een sanctie mocht uitspreken zich
steunend op de werkzaamheden van het
Bureau na 21 oktober 1993 en meer bepaald de verhoren van het Bureau van 2
december 1993 en 31 maart 1994 en de be-
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slissing van verwijzing van dit Bureau dd.
21 april1994, gezien de medewerking aan
deze werkzaamheden van de Heer Herman Bogaerts, nu deze werkzaamheden
aangetast zijn door dezelfde door de bestreden beslissing vastgestelde onwettigheid als de werkzaamheden van het Bureau v66r de vergadering van 21 oktober
1993;
(2) nu, de Raad van de Orde van Architecten van de Provincie Antwerpen niet
wettelijk kon gevat zijn door de beslissing van de verwijzing van 21 april1994
omdat deze tuchtraad enkel door een beslissing van het wettelijk samengesteld Bureau kan worden gevat overeenkomstig artikel 23 van de wet van 26 juni 1963, de
Raad van beroep evenmin wettelijk gevat
was van de feiten ten laste gelegd aan eiser en de bestreden beslissing bijgevolg niet
wettelijk een maatregel van schorsing kon
uitspreken (schending van de artikelen 14,
23 van de wet van 26 juni 1963) :

Overwegende dat, krachtens artikel 14, eerste lid, van de wet van 26
juni 1963 tot instelling van een Orde
van Architecten; de raad van de Orde
onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris kiest,
die samen met een rechtskundig bijzitter het bureau vormen; dat ieder lid
van de nationale raad van de Orde van
Architecten het recht heeft om met
raadgevende stem de vergadering bij
te wonen van het bureau van de raad
van de Orde, die hem bij toepassing
van artikel 34 heeft gekozen;
Overwegende dat uit deze bepaling
volgt dat ieder lid van de nationale
raad van de Orde, dat bij toepassing
van artikel 34 van de voornoemde wet
als zodanig door de raad van de Orde
is gekozen, het recht heeft met raadgevende stem de vergaderingen van
het bureau bij te wonen; dat daar echter niet uit volgt dat de door de raad
van de Orde gekozen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris, die, krachtens het evengenoemde artikel14, samen met de rechtskundig bijzitter,
rechtens het bureau vormen, niet meer
met medebeslissende stem de vergaderingen van het bureau zouden mogen bijwonen wanneer zij voordien bij
toepassing van artikel 34 tot lid of
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plaatsvervangend lid van de nationale raad waren gekozen maar deze
hoedanigheid niet meer hadden op het
ogenblik dat zij in het bureau mee beslissen;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 januari 1998 - 1e kamer - Voorzit·
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Delahaye en Biitzler.
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INTERESTEN -

COMPENSATOIRE INTERESTEN- RENTEVOET- VASTSTELLING DOOR DE
RECHTER

De rechter die compensatoire interest toekent aan de getroffene van een ongeval,
moet de rentevoet ervan vaststellen (1).
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Overwegende dat de compensatoire
interest de schade vergoedt die voortvloeit uit de muntontwaarding en de
vertraging in de schadeloosstelling; dat
aangezien die interest betrekking heeft
op de omvang van de schade, de rentevoet ervan door de feitenrechter
moet worden vastgesteld;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er dient
te worden geantwoord op het tweede
onderdeel van het tweede middel dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest' in zoverre het nalaat het percentage van de
toegekende compensatoire interest
vast te stellen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in
vier vijfde van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
16 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Houtekier.

(ROYALE BELGE N.V T. VAN ROOSBROECK E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. C.97.001l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;

Nr. 30
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1o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- AAN-

Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:

SPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMSTOORZAAK- GEBREKKIGE VERKEERSTEKENS
OMKERING VAN DE VOORRANG VERKEERSONGEVAL- ONTBREKEN VAN OORZAKELIJK VERBAND- BEOORDELING DOOR DE
RECHTER- GRENZEN.

(1) Cass., 8 jan. 1973 (A. C., 1973, 490); 6 jan.
1993, A.R. nr. 9980 (ibid., 1993, nr. 7); contra
Cass., 20 juli 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 1194).

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
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BEOORDELING DOOR DE RECHTER- GEBREKKIGE VERKEERSTEKENS- OMKERING VAN DE
VOORRANG- VERKEERSONGEVAL- ONTBREKEN VAN OORZAKELIJK VERBAND- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- GRENZEN.

1 o en 2° De omstandigheid dat een ver-

keersongeval niet zou zijn gebeurd zonder een door een {out veroorzaakte onregelmatige toestand brengt niet noodzakelijk mee dat die {out in oorzakelijk
verband staat met de totstandkoming van
dat verkeersongeval en de schadelijke gevolgen ervan (1).
(GOBLET E.A. T. STAD WALCOURT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0017.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest vaststelt : "dat (verweerster) ontegenzeggelijk eeil fout heeft
begaan, niet aileen, zoals de eerste rechter oordeelde, omdat ze het bord B.1 in de
rue des Roches en denabije omgeving ervan niet heeft onderhouden, maar ook omdat ze nagelaten heeft in de rue SainteBarbe, bij het naderen van het kruispunt
een bord B.15 ofB.9 te plaatsen in de rijrichting die door Albert Goblet werd gevolgd" en vervolgens beslist dat "die fout
niet in oorzakelijk verband staat met het
ongeval zoals het is gebeurd", en bijgevolg de verhaalvordering van de eisers tegen verweerster verwerpt op grand : "dat de
weggebruikers hun rijgedrag moeten aanpassen aan de objectieve plaatsgesteldheid, en niet volgens hun eventuele subjectieve kennis ervan, zodat de schuldige
nalatigheid van (verweerster) niet tot gevolg had dat zij aanleiding heeft gegeven
tot rijgedrag dat met betrekking tot de
voorrang, tegenstrijdig was, wat gevaar inhield en eventueel een ongeval kon veroorzaken, maar dat zij de verplichtingen met
(1) Zie Cass., 6 sept. 1988, A.R. nr. 1768 (A. C.,
1988-89, nr. 7); 26 juni 1990, A.R. nr. 3355 (ibid.,
1989-90, nr. 626); 5 nov. 1996, A.R. nrs.
P.95.0122.N, P.95.1329.N (ibid., 1996, nrs. 413 en
414).
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betrekking tot de voorrang voor de betreffende weggebruikers heeft omgekeerd; dat
Goblet (eerste eiser) immers, omdat er geen
verkeersbord B.9 ofB.15 stand, de algemene regels inzake de voorrang van rechts
moest toepassen en dus voorrang moest
verlenen aan Puppin, die, omdat er geen
zichtbaar en regehnatig bord stand dat hem
gebood voorrang te verlenen, objectief gezien van oordeel kon zijn dat hij voorrang
van rechts had op (de eerste eiser); dat gesteld dat Puppin het bord B.1, ondanks de
staat ervan, had gezien, beide weggebruikers bij het naderen van het kruispunt er,
allebei, van overtuigd zouden zijn dat ze
voorrang moesten verlenen, wat, eens temeer, geen aanleiding kon geven tot het ongeval; dat dus, als (de eerste eiser) en Puppin elk de objectieve plaatsgesteldheid op
het stuk van de beoordeling van de voorrangsregels in acht hadden genomen, het
ongeval niet zou hebben plaatsgevonden zoals het zich heeft voorgedaan",

terwijl de rechter zijn beslissing dat er
geen enkel oorzakelijk verband is tussen de
fout van een voor het wegennet verantwoordelijke overheid en een verkeersongeval, niet naar recht verantwoordt wanneer hij die beslissing steunt op redenen die
niet impliceren dat, zonder die fout van de
overheid, de schade zich niettemin zou hebben voorgedaan zoals ze is ontstaan; in casu
uit de motivering van het arrest blijkt dat
het ongeval, zonder de fout van de bestuurders Goblet en Puppin zich niet zou hebben voorgedaan; uit die motivering daarentegen niet volgt dat het ongeval zich toch
met dezelfde schadelijke gevolgen zou hebben voorgedaan, indien verweerster geen
fout had begaan; het meer bepaald vaststaat, wat het arrest overigens erkent, dat,
indien het bord B.l. (omgekeerde driehoek) rechts van de rijbaan waaruit bestuurder Puppin kwam gereden, goed onderhouden en zichtbaar was geweest, hij
dan aandachtiger zou zijn geweest, voorrang zou hebben verleend aan bestuurder Goblet en niet zou hebben gemeend dat
hij voorrang van rechts had, zodat de twee
voertuigen niet tegen elkaar zouden zijn
aangereden; (de eerste eiser) bovendien niet
geconfronteerd was geweest met een voertuig dat plots "vrij vlug van rechts" kwam
aangereden" en dat hij "niet kon ontwijken"; m.a.w de redenen van het arrest willen aantonen dat de bestuurders Puppin en
Goblet niet zouden hebben gebotst indien
de regels inzake rijgedrag en voorrang die
gelden wanneer regelmatige en zichtbare
borden ontbreken, hadden nagekomen; uit
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die redenen daarentegen niet kan worden afgeleid dat het ongeval zich ook met
dezelfde gevolgen zou hebben voorgedaan,
in de veronderstelling dat verweerster niet
schuldig had nagelaten - zoals het arrest vaststelt - een regelmatige signalisatie aan te brengen en te onderhouden;
het arrest bijgevolg niet naar recht verantwoord is en de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt in zoverre het, op het de hierboven bekritiseerde
gronden beslist dat de fout van verweerster
niet in oorzakelijk verband staat met het
ongeval:

Overwegende dat het arrest, zowel
op zijn eigen gronden als op die van
het bestreden vonnis, welke het overneemt, vaststelt dat "(de eerste eiser), zonder zich op enige hoedanigheid van voorrangsgerechtigde te
beroepen, aan de verbalisanten, op de
dag van feiten, verklaart dat hij een
voertuig dat plots, vrij vlug, van rechts
kwam aangereden, niet kon ontwijken; Jean-Luc Puppin, zonder gewag
te maken van de bestaande signalisatie, aileen maar aanvoert dat hij zich
ervan had vergewist dat hij het kruispunt kon oprijden door te kijken naar
de daar geplaatste spiegel waarin de
rue Sainte-Barbe kan worden overzien, dat hij niets had gezien en dus
het kruispunt was opgereden" en
overweegt dat "de weggebruikers hun
rijgedrag moeten aanpassen aan de
objectieve plaatsgesteldheid en niet
volgens hun eventuele subjectieve kennis ervan, zodat de schuldige nalatigheid van (verweerster) niet tot gevolg had dat zij aanleiding heeft
gegeven tot rijgedrag dat met betrekking tot de voorrang, tegenstrijdig was,
wat gevaar inhield en eventueel een
ongeval kon veroorzaken, maar dat zij
de verplichtingen met betrekking tot
de voorrang voor de betreffende weggebruikers heeft omgekeerd" en dat
"het ontbreken van een voorrangsbord op de rijweg die (de eerste eiser) volgde en het slechte onderhoud
van het bord B.1 op de rijweg die Puppin volgde perfect op elkaar aansloten en geen onverenigbaarheid van
verkeersborden opleverden die ongevallen kon veroorzaken";
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Overwegende dat uit die consideransen volgt dat het hof van beroep,
door een feitelijke beoordeling van de
omstandigheden van de zaak, heeft
geoordeeld dat het ongeval zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien die signalisatie wel in orde was
geweest;
Dat het bijgevolg daaruit wettig afleidt dat de fout van verweerster "niet
in oorzakelijk verband staat met het
ongeval zoals het is gebeurd";
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
16 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Verheyden -Andersluidende conclusie (2) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps.
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1e KAMER- 16 januari 1998

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN - ALGEMEEN VASTGOEDMAKELAAR- AANVRAAG OM INSCHRIJVING- OVERGANGSREGELING- OVERMACHT- UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE WIL- BEVOEGD ORGAAN.

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

(2) Het O.M. besloot tot vernietiging op grond
dat het bestreden arrest dat overweegt dat de
enige oorzaak van de schade de fout van een partij is en dat de fout van de andere partij niet in
oorzakelijk verband staat met het ongeval, niet
heeft vastgesteld, althans op impliciet doch vaststaande wijze, dat zonder de niet in aanmerking genomen fout het ongeval toch zou zijn gebeurd met dezelfde schadelijke gevolgen.
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AANVRAAG OM INSCHRIJVING- OVERGANGSREGELING- BEPERKING IN DE TIJD.

1o en 2° Krachtens de overgangsregeling,
vervat in het KB. van 24 juni 1987 tot
uitvoering van art. 17 van de kaderwet
van 1 maart 1976 tot reglementering van
de bescherming van de beroepstitel en van
de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, zijn alleen de raden van erkenning bevoegd om kennis te
nemen van de aanvragen van personen
die wegens overmacht of buitengewone
om~tandigheden buiten hun wil, hun
aanvraag om inschrijving op de gemeentelijke lijst niet tijdig hadden kun:nen indienen; zodra de overgangsregelmg verstreken is, is de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar onderworpen aan
de over/egging van een van de in het KB.
van 6 september 1993 opgesomde
diploma's oftitels. (Art. 17 wet 1 maart
1976; art. 1 K.B. 24 juni 1987 en art. 5
K.B. 6 september 1993.)
(D ... T. BEROEPSINSTITUUT
VOOR VASTGOEDMAKELAARS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.97.0017.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 maart 1997 gewezen door de Franstalige kamer van
beroep van het Beroepsinstituut voor
Vastgoedmakelaars;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 3, inzonderheid eerste lid, 8, inzonder heid § 1, 1°, en § 5, 17, inzonderheid § 1, § 4, vijfde lid, en § 6 van de
kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, 1, 2, 18
van het koninklijk besluit van 24 juni 1987
houdende organisatie van de overgangsregeling bedoeld bij artikel17 van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van de
dienstverlenende intellectuele beroepen, 2,
5 7 van het koninklijk besluit van 6 sept~mber 1993 tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar en 149 van
de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing, na het
hoger beroep van eiser ontvankelijk te heb-
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ben verklaard, het niet gegrond verklaart,
het verwerpt en de bestreden beslissing
waarbij de inschrijving van eiser op de lijst
van stagiairs-vastgoedmakelaars was geweigerd bevestigt op grond dat "(eiser) weliswaar gewag maakt van een lange
beroepservaring en van het feit dat hij,
daar hij in Rwanda was, onmogelijk de
overgangsregeling kon genieten, vervat in
artikel 17 van de kaderwet van 1 maart
1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, maar dat de kamer van
beroep niet bevoegd is om de termijnen te
heropenen waarbinnen de betrokkenen de
overgangsregeling konden genieten" en ~at
"die termijnen verstreken zijn, zodat mschrijving op het tableau van de beoefenaars van het beroep van vastgoedmakelaar of op de lijst van stagiairsvastgoedmakelaars zonder een titel of
diploma als bedoeld in artikel 5, § 1, van
het koninklijk besluit van 6 september 1993
niet langer mogelijk is",

terwijl artikel 3, eerste lid, van de wet
van 1 maart 1976 bepaalt dat "niemand in
de hoedanigheid van zelfstandige, als hoofdof bijberoep een ter uitvoering van deze wet
gereglementeerd beroep mag uitoefenen of
er de beroepstitel van voeren, indien hij
niet is ingeschreven op het tableau van de
beoefenaars van het beroep of op de lijst
van de stagiairs, of, indien hij gevestigd is
in het buitenland, niet de toelating heeft
bekomen om het beroep occasioneel uit te
oefenen"; artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 de uitoefening van het beroep van vastgoedmak.elaar
onderwerpt aan de voorwaarde dat de betrokkene is ingeschreven op het tableau
van de beoefenaars van het beroep of op de
door verweerder bijgehouden lijst van de
stagiairs; artikel 5 de voorwaarden bepaalt waaraan de titularissen van het beroep moeten voldoen, inzonderheid wat ~e
vereiste diploma's of akten betreft; arbkel 7 van het koninklijk besluit van 6 september 1993, in afwijking van artikel 5, bepaalt dat de personen die, op datum van
inwerkingtreding van dit besluit, sedert ten
minste drie maanden het beroep van
vastgoedmak.elaar uitoefenen, ov~ree~om
stig de bepalingen van het konmkhJk besluit van 24 juni 1987, worden ingeschreven op de gemeentelijke lijsten; artikel 17,
§ 1, van de wet van 1 maart 1976 bepaalt
dat "de personen die op de datum waarop
een ter uitvoering van deze wet genomen
besluit in werking treedt, het gereglementeerd beroep uitoefenen in de

Nr. 31

HOF VAN CASSATIE

voorwaarden en sedert de tijd vastgesteld
door de Koning, op hun verzoek worden ingeschreven op een lijst opgemaakt door de
burgemeester van de gemeente waar zij
hun hoofdvestiging hebben"; artikel 1 van
het koninklijk besluit van 24 juni 1987 bepaalt op welke wijze de personen die het gereglementeerd beroep uitoefenen hun aanvraag om inschrijving op die lijst moeten
indienen; het tweede lid van dat artikel eraan toevoegt dat "de aanvraag moet worden ingediend (. .. ) binnen een maand na de
inwerkingtreding van het besluit tot reglementering van het beroep"; artikel2,
aangevuld door artikel 7, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 6 september
1993, bepaalt welke stukken voor de personen die op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot oprichting van verweerder sedert ten minste drie maanden
werkelijk het beroep van vastgoedmakelaar
uitoefenen, de in artikel 5, § 1, 1° van dat
besluit bedoelde diploma's en akten vervangen; artikel 17, § 4, vijfde lid, van de kaderwet van 1 maart 1976 uitdrukkelijk bepaalt dat de Raden van erkenning, die
kunnen kennisnemen van de beroepen tegen de beslissingen waarbij de inschrijving op de gemeentelijke lijsten geweigerd wordt, ook kennisnemen van de
aanvragen, ingediend door de personen die
hun aanvraag om inschrijving op de gemeentelijke lijst, wegens overmacht ofuitzonderlijke omstandigheden buiten hun wil,
niet binnen de gestelde termijn hebben
kunnen indienen"; de Raden van erkenning, waarvan de opdracht krachtens artikel 17, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 juni 1987 bestond in de
opmaak van de definitieve lijst van de beoefenaars van het gereglementeerd beroep, dus bevoegd waren om het verval van
een aanvraag om inschrijving die was ingediend buiten de in artikel 1, tweede lid,
van dat besluit bepaalde termijn op te heffen en de in artikel 2, § 1, van dat besluit
bedoelde stukken of, wat de personen betreft die het beroep van vastgoedmakelaar
uitoefenen, de eveneens in artikel 7, tweede
lid, r en 2°, van het koninklijk besluit van
6 september 1993 bedoelde stukken, in aanmerking te nemen na de in de overgangsregeling bepaalde termijn; uit het onderlingverband tussen de artikelen 5, § 1, r,
en § 5, inzonderheid tweede lid, van de wet
van 1 maart 1976, en 18 van het koninklijk besluit van 24 juni 1987 volgt dat de
bevoegdheden van de Raden van erkenning, die opgehouden zijn te bestaan op de
dag, die is vastgesteld voor het verzenden van de lijsten van beoefenaren van het
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beroep van vastgoedmakelaar naar de Minister van Middenstand, dat wil zeggen,
krachtens artikel 17, derde lid, van het koninklijk besluit van 24 juni 1987, "binnen vijftien dagen na de betekening van de
laatste beslissing" betre:ffende die lijsten,
zijn overgegaan naar de uitvoerende kamers die belast zijn met het opmaken en
het bijhouden van het tableau van de beoefenaars van het beroep alsook van de lijst
van de stagiairs en, op de beroepen tegen
de beslissingen van de uitvoerende kamers, naar de kamers van beroep van de
krachtens de wet van 1 maart 1976 opgerichte beroepsinstituten;

eerste onderdeel, zowel de uitvoerende kamers als de kamers van beroep die bij verweerder zijn opgericht dus, wanneer zij
kennisnemen van een aanvraag om inschrijving, ingediend door een persoon die
op het ogenblik van de inwerkingtreding
van het koninklijk besluit van 6 september 1993 sedert meer dan drie maanden het
beroep van vastgoedmakelaar uitoefende en
die wegens overmacht ofuitzonderlijke omstandigheden buiten zijn wil, die aanvraag
om inschrijving op de gemeentelijke lijst
niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen indienen, niettemin die aanvraag kunnen inwilligen aileen op grond van de stukken bedoeld in de artikelen 2, § 1, van het
koninklijk besluit van 24 juni 1987 en 7,
tweede lid, van het koninklijk besluit van
6 september 1993 en de aanvrager in dat
geval het bezit van de bij artikel 5, § 1, r'
vereiste diploma's of akten niet dient te bewijzen; de bestreden beslissing bijgevolg, na
erop te hebben gewezen dat eiser, die de bij
artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 vereiste
diploma's en akten niet overlegde, aanvoerde dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om zijn inschrijving op een gemeentelijke lijst aan te vragen binnen de
gestelde termijn, zonder vast te stellen dat
de door eiser aangevoerde feiten niet konden worden beschouwd als overmacht of als
uitzonderlijke omstandigheden buiten zijn
wil, niet wettig op de hierboven samengevatte of weergegeven gronden kon beslissen dat de door eiser ingediende aanvraag
om inschrijving moest worden afgewezen
(schending van alle in het middel vermelde
bepalingen, met uitzondering van artikel
149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de Franstalige kamer van beroep van verweerder althans in
het ongewisse laat of zij beslist dat de door
eiser aangevoerde onmogelijkheid om zijn
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aanvraag om inschrijving op de gemeentelijke lijst in te dienen binnen de bij artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 bepaalde
termijn omdat hij in Rwanda was, geen toeval of uitzonderlijke omstandigheid buiten zijn wil was die hem had verhinderd die
aanvraag tijdig in te dienen, zodat hij geen
aanspraak kon maken op de overgangsregeling, vervat in de artikelen 17, §§ 1 en
4, van de wet van 1 maart 1976, 2 van het
koninklijk besluit van 24 juni 1987 en 7
van het koninklijk besluit van 6 september 1993 en hij, nu hij niet in het bezit was
van de bij artikel 5, § 1, r van dat besluit
vereiste diploma's en akten, in geen geval kon worden ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep
van vastgoedmakelaar of op de lijst van de
stagiairs-vastgoedmakelaars, in welk geval de bestreden beslissing naar recht verantwoord zou zijn, dan wel of zij daarentegen van oordeel is dat de door eiser
aangevoerde gebeurtenissen niet terzake
doen, zodat het geen belang heeft na te
gaan of zij al dan niet kunnen worden beschouwd als overmacht of als uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van eiser, omdat laatstgenoemde zijn aanvraag
om inschrijving op de gemeentelijke lijst
toch niet heeft ingediend binnen een maand
na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 6 september 1993 en aileen het bewijs dat hij in het bezit was van
de bij artikel 5, § 1, 1° van voormeld
koninklijk besluit vereiste diploma's en
akten, te rekenen van het verval van die
termijn, recht gaf op inschrijving op het tableau van de vastgoedmakelaars of op de
lijst van de stagiairs-vastgoedmakelaars, in
welk geval de bestreden beslissing zou lijden aan de in het eerste onderdeel bekritiseerde onwettigheid; die dubbelzinnigheid het Hof belet de bestreden beslissing
op haar wettigheid te toetsen en gelijkstaat
met een gebrek aan redenen (schending
van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 6
september 1993 tot bescherming van
de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar,
niemand als zelfstandige, in hoofd- of
bijberoep, het beroep van vastgoedmakelaar mag uitoefenen of de
beroepstitel voeren van "erkend
vastgoedmakelaar B.I.V." of"stagiairvastgoedmakelaar" tenzij hij is inge-
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schreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst
van de stagiairs die door het Instituut bijgehouden worden of, indien hij
in het buitenland gevestigd is, geen
toestemming heeft verkregen om het
beroep occasioneel uit te oefenen;
Dat artikel 5 van dat besluit de
voorwaarden bepaalt waaraan de titularissen van het gereglementeerde
beroep moeten voldoen, meer bepaald
de diploma's of akten waarvan zij houder moeten zijn;
Dat artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit bepaalt dat de personen die, op datum van inwerkingtreding van dit besluit, sedert ten minste
drie maanden de in artikel 3 bedoelde
beroepswerkzaamheden uitoefenen
voor eigen rekening of, als gevolmachtigden of organen, voor rekening van
een rechtspersoon, op eigen verzoek
worden ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel17, § 1, van de kaderwet van 1 maart 1976, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk
besluit van 24 juni 1987 houdende organisatie van de overgangsregeling bedoeld in artikel 17 van de kaderwet
van 1 maart 1976 tot reglementering
van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de
dienstverlenende intellectuele beroepen;
Overwegende dat artikel17, § 1, van
de kaderwet-van 1 maart 1976 bepaalt dat de personen die op de datum waarop een ter uitvoering van de
wet genomen besluit in werking treedt
het gereglementeerd beroep uitoefenen in de voorwaarden en sedert de
tijd vastgesteld door de Koning, op hun
verzoek worden ingeschreven op een
lij st opgemaakt door de burgemeester van de gemeente waar zij hun
hoofdvestiging hebben; dat krachtens § 3, eerste lid, van dit artikel de
Koning voor elk gereglementeerd beroep raden van erkenning opricht;
Dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 juni 1987 houdende organisatie van de overgangsregeling bedoeld bij het bovenaangehaalde artikel
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17 bepaalt dat de aanvraag om inschrijving op de lijst bedoeld in dat artikel, § 1, wordt ingediend bij het gemeentebestuur van de plaats van de
hoofdvestiging van de aanvrager of
van die van de vennootschap voor rekening waarvan hij zijn beroepswerkzaamheid uitoefent, binnen een maand
na de inwerkingtreding van het besluit tot reglementering van het beroep;
Dat uit de artikelert 7, 12 en 17 van
voomoemd koninklijk besluit blijkt dat
de raden van erkenning tot opdracht
hebben uitspraak te doen over het beroep van de aanvragers tegen de weigering om hen in te schrijven op een
gemeentelijke lijst, en de definitieve
lijst voor het betrokken beroep op te
maken, met inachtneming van de door
hen op die beroepen gewezen beslissingen, en dat die definitieve lijsten
binnen vijftien dagen na de betekening van de laatste beslissing worden toegezonden aan de minister van
Middenstand;
Dat luidens artikel17, § 4, vijfde lid,
van de kaderwet de raden van erkenning oak kennisnemen van de aanvragen, ingediend door de personen die
hun aanvraag om inschrijving op de
gemeentelijke lijst, wegens overmacht
ofuitzonderlijke omstandigheden buiten hun wil, niet binnen de gestelde
termijn hebben kunnen indienen;
Dat artikel 18, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 24 juni 1987 bepaalt dat de bevoegdheden van de raden van erkenning ophouden te bestaan op de dag die is vastgesteld voor
het verzenden van de lijsten naar de
minister van Middenstand;
Overwegende dat uit het geheel van
wettelijke en verordenende bepalingen volgt, enerzijds, dat de wetgever
en de Koning een overgangsregeling
hebben georganiseerd waarbij aileen
aan de raden van erkenning de bevoegdheid wordt toegekend kennis te
nemen van aanvragen van de personen die, wegens overmacht ofuitzonderlijke omstandigheden buiten hun
wil, hun aanvraag om inschrijving op
de gemeentelijke lijst niet binnen de
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gestelde termijn hadden kunnen indienen, anderzijds, dat na het verstrijken van de overgangsregeling de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar onderworpen is aan
de overlegging van een van de in het
koninklijk besluit van 6 september
1993 opgesomde diploma's of akten;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser "gewag
maakt van een lange beroepservaring
en van het feit dat hij, daar hij in
Rwanda was,
onmogelijk de
overgangsregeling kon genieten, vervat in artikel 17 van de kaderwet van
1 maart 1976 ( ... )";
Dat zij beslist dat "de kamer van beroep niet bevoegd is om de termijnen
te heropenen waarbinnen de betrokkenen de overgangsregeling konden
genieten" en, zonder door het middel
op dat punt te worden bekritiseerd,
dat die termijnen verstreken zijn;
Dat de bestreden beslissing door die
overwegingen de beslissing naar recht
verantwoordt dat "inschrijving op het
tableau van de beoefenaars van het beroep van vastgoedmakelaar of op de
lijst van de stagiairs-vastgoedmakelaars zonder een akte of diploma bedoeld in artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 niet
langer mogelijk is";
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat de
bestreden beslissing wettig beslist dat
na het verstrijken van de overgangsregeling, aileen de overlegging van een
van de in het koninklijk besluit van 6
september 1993 opgesomde diploma's
of akten recht geeft op inschrijving op
het tableau van de vastgoedmakelaars
of op de lijst van de stagiairsvastgoedmakelaars;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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16 januari 1998 - 1e kamer- Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
T'Kint en Draps.

Nr. 32
3e KAMER- 19 januari 1998

PENSIOEN -

WERKNEMERS RUSTPENSIOEN - BEREKENING - GEMENGDE
LOOPBAAN- EENHEID VAN LOOPBAANBELANGRLJKHEIDSBREUKEN- VASTSTELLING
- TIJDVAKKEN ANDERE REGELING- MILITAIR PENSIOEN VAREND PERSONEEL LUCHTMACHT- DIENSTJAARTOESLAG -AARD- GEVOLG.

Naar recht verantwoord is het arrest dat in
toepassing van het beginsel van eenheid
van loopbaan oordeelt dat de dienstjarentoeslag die wordt verleend aan de militairen die tot het varend personeel van de
luchtmacht hebben behoord, voor het
vaststellen van de rechten op pensioen,
niet om vaderlandslievende redenen
wordt toegekend en beslist dat de dubbelgetelde jaren in de belangrijkheidsbreuk
van het militair pensioen dienen opgenomen. (Art. 10bis Pensioenwet Werknemers; art. 2, § 2, a, K.B. 14 okt. 1983;
art. 4 samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923.)
(JANSSENS
T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0059.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1997 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikelen 4, in het bijzonder derde
lid, van het koninklijk besluit nr. 16020 van
11 augustus 1923 tot goedkeuring van de
tekst der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, zoals gewijzigd bij artikel2 van de wet van 14 juli 1930, lObis
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van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk
besluit nr. 205 van 29 augustus 1983, en 2,
§ 2, a, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel10bis
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,

doordat het arbeidshof, zoals de
arbeidsrechtbank, de administratieve beslissing van verweerder bevestigt waarbij, in toepassing van het beginsel van de
eenheid van loopbaan, slechts 8 van de 21
gepresteerde jaren in aanmerking worden genomen bij de berekening van het
werknemerspensioen van eiser; de appelrechter aldus de stelling van verweerder
bijtreedt, naar luid waarvan de jaren gedurende dewelke eiser werkzaam was als
boordmechanieker bij de luchtmacht, niet
"om vaderlandslievende redenen" dubbel
werden geteld bij het berekenen van zijn
militair pensioen, zodat deze dubbelgetelde
jareri bij het bepalen van de in artikel10bis
van het koninklijk besluit nr. 50 bedoelde
belangrijkheidsbreuk van dit pensioen in
aanmerking dienen te worden genomen; het
arbeidshof deze beslissing op volgende granden steunt : "Terecht overwoog de eerste
rechter dat uit de voorbereidende werken
van artikel 4 SWMP niet kan worden afgeleid dat de loopbaantoeslag werd verleend om vaderlandslievende redenen. (Verweerder) verwijst naar een tussenarrest
van het Arbeidshofte Antwerpen dd. 20 november 1995 en het arrest dd. 28 juni 1996;
R.VA./Hulselmans Andreas waarin de erkenning van vaderlandslievendheid wordt
omschreven als volgt : in de uitoefening van
zijn beroep zich een zodanige gevaarssituatie moeten hebben begeven, niet inhaustief verbonden aan de normale uitoefening van dit beroep, met het kenmerk van
onbaatzuchtigheid welke daarbij werd beloond, dat het vaderland zou nopen deze te
erkennen als richtinggevend voor andere
onderdanen of toonbeeld van bijzondere gehechtheid aan het welvaren van het land.
Dergelijk bewijs van erkenning van bijzondere vaderlandslievendheid wordt niet
geleverd door (eiser)" (arrest, p. 9, tweede
tot en met vierde alinea); de arbeidsrechtbank te Leuven in het beroepen vonnis van
6 maart 1996 (p. 6, nr. 3) besliste dat "uit
de voorbereidende werken van art. 4
SWMP (niet kan) afgeleid worden dat de
loopbaantoeslag werd toegekend om
vaderlandslievende redenen, doch wel
om gezondheidsredenen, nl. de snelle
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lichamelijke uitputting in luchtvaartdienst";
het arbeidshof derhalve beslist dat de
dubbelgetelde jaren in de belangrijkheidsbreuk van het militair pensioen dienen opgenomen te worden omdat (1) de wetgever de loopbaantoeslag niet om vaderlandslievende redenen invoerde, en omdat
(2) eiser niet aantoont dat hij zich in de uitoefening van zijn beroep in gevaarssituaties
heeft begeven waarvoor hij een erkenning
van vaderlandslievendheid zou hebben ontvangen,

en terwijl, tweede onderdeel, uit de voorbereidende werkzaamheden van de Wet
van 14 juli 1930, waarbij artikel 4 van de
samengeordende wetten op de militaire
pensioenen werd gewijzigd, blijkt dat de
wetgever de dubbeltelling van de dienstjaren doorgebracht bij het varend personeel van_de luchtmacht, wel degelijk om vaderlandslievende redenen invoerde; onder
vaderlandsliefde de gezindheid wordt verstaan om zijn eigen belang aan het algemeen welzijn van het vaderland op te offeren; er tijdens de voorbereidende
bespreking van de Wet van 14 juli 1930 op
werd gewezen dat de activiteiten, waartoe militaire piloten verplicht zijn, een
vroegtijdige fysieke aftakeling meebrengen, onder meer wat betreft het hart en het
zenuwstelsel, zodat zij op nog vrij jonge
leeftijd niet meer in staat zijn diensten te
verlenen; er dan ook omwille van de gevaren die zij dagelijks lopen en de vroegtijdige fYsieke aftakeling, aan de piloten een
recht op vervroegde pensionering werd verleend, gekoppeld aan een dubbeltelling van
de dienstjaren opdat hun pensioenbedrag
niet zou verminderen door deze vroegtijdige pensionering; waar gezondheidsredenen de oorzaak vormen van de vroegtijdige pensionering van de militaire piloten,
de dubbeltelling van de dienstjaren ingevoerd werd als (financiele) compensatie voor
de gevaren die dezen ten voordele van het
vaderland hebben gelopen tijdens de diensttijd en het opofferen van hun gezondheid
aan het algemeen welzijn van het vaderland,
zodat het arbeidshof, door te beslissen
dat de in artikel 4 van de samengeordende
wetten op de militaire pensioenen voorziene loopbaantoeslag niet om vaderlandslievende redenen werd ingevoerd, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en
dienvolgens niet wettig voor de toepassing van artikel lObis van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers ten aanzien van eiser uit-
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gaat van 33/45 dienstprestaties als militair (schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde bepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel10bis van het koninklijk besluit nr.
50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, wanneer de werknemer
aanspraak kan maken op een rustpensioen krachtens dit besluit en op
een rustpensioen of een als zodanig
geldend voordeel krachtens een of
meer andere regelingen en wanneer
het totaal van de breuken die voor elk
van die pensioenen de belangrijkheid
ervan uitdrukken, de eenheid overschrijdt, de beroepsloopbaan die voor
de berekening van het rustpensioen
als werknemer in aanmerking wordt
genomen, verminderd wordt met zoveel jaren als nodig om genoemd totaal tot de eenheid te herleiden;
Dat de breuk waarvan sprake de
verhouding uitdrukt tussen de duur
der tijdvakken, het percentage of iedere andere maatstaf, met uitsluiting van het bedrag, die voor de vaststelling van het toegekend pensioen in
aanmerking werd genomen en het
maximum van die duur, van dat percentage of van een andere maatstaf op
grand waarvan een volledig pensioen
kan worden toegekend;
Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 2, a, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het
koninklijk besluit van 24 oktober 1967,
voor de vaststelling van de in voormeld artikel 10bis beoogde breuken
slechts rekening wordt gehouden met
de enkelvoudige tijdvakken, indien
deze tijdvakken om vaderlandslievende redenen dubbel of driedubbel
geteld werden voor de berekening van
het pensioen in de andere regeling;
Overwegende dat, krachtens artikel 4, tweede lid, van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen van 11 augustus 1923, zoals
toegevoegd bij wet van 14 juli 1930,
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aan de militairen die vanaf de bekendmaking van deze wet tot het varend
personeel der luchtvaart hebben behoord, voor het vaststellen van de
rechten op pensioen, een dienstjarentoeslag wordt verleend, gelijk aan de
bij dat personeel doorgebrachte tijd;
dat deze toeslag maximum twaalfjaar
beloopt en als wezenlijke dienst wordt
aangerekend;
Overwegende dat het arrest met
verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van deze bepaling beslist dat
deze loopbaantoeslag wordt toegekend, niet om vaderlandslievende redenen, maar wel om gezondheidsredenen, namelijk wegens de snelle
lichamelijke uitputting in de luchtvaartdienst;
Dat het arrest op grond hiervan beslist dat met betrekking tot de vermindering van de beroepsloopbaan die
voor de berekening van het rustpensioen van eiser als werknemer in
aanmerking wordt genomen, zoals bedoeld in voormeld artikel 10bis, geen
rekening mag worden gehouden met
de enkelvoudige tijdvakken voor de berekening van het militair pensioen, zoals bedoeld in artikel 2, § 2, a, van het
koninklijk besluit van 14 oktober 1983,
maar met de verdubbeling van een
tijdvak van twaalf jaar, zoals in voormeld artikel 4 van de samengeordende
wetten op het militair pensioen bepaald;
Dat het arrest zijn beslissing aldus naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen een ten overvloede gegeven reden van het arrest, mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 10 17, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
19 januari 1998 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter

Nr. 33

- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conClusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger en Houtekier.

Nr. 33
3" KAMER- 19 januari 1998

1° GEZINSBIJSLAG-

WERKNEMERS VERHOOGDE WEZENBIJSLAG - HUWELIJK
OVERLEVENDE ODDER- UITSLUITING VAN
RECHT- FEITELIJKE SCHEIDING- HERSTEL
VAN RECHT- VOORWAARDE.

zo

GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERSVERHOOGDE WEZENBIJSLAG - HUWELIJK
OVERLEVENDE ODDER- UITSLUITING VAN
RECHT - FEITELIJKE SCHEIDING- HERSTEL
VAN RECHT - AFZONDERLIJKE VERBLIJFPLAATS - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- GEVOLG.

3° HUWELIJK- GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- WEESKIND UIT VORIG HUWELIJKVERHOOGDE WEZENBIJSLAG- FEITELIJKE
SCHEIDING- HERSTEL VAN RECHT- VOORWAARDE.

4 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ALLERLEI ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS
- WEESKIND DIT VORIG HDWELIJK- VERHOOGDE WEZENBIJSLAG - HERSTEL VAN
RECHT- VOORWAARDE.

1 o Het recht op verhoogde kinderbijslag

wordt hersteld ten behoeve van een wees,
wanneer de feitelijke scheiding van de opnieuw gehuwde overlevende ouder en zijn
echtgenoot, bekrachtigd wordt door een
gerechtelijke beschikking die het echtpaar een afzonderlijke verblijfplaats aanduidt. (Art. 56bis, § 2, Kinderbijslagwet Werknemers.)

2°, 3° en 4° Niet naar recht verantwoord is
het arrest dat oordeelt dat gehuwden feitelijk gescheiden leefden vanaf een bepaalde datum en dat deze feitelijke scheiding bekrachtigd werd door het vonnis
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waarbij de echtscheiding door ondertinge toestemming werd uitgesproken, vervolgens beslist dat het recht op verhoogde
wezenbijslag wordt hersteld vanaf de eerste van de maand volgend op de wijzigende gebeurtenis, zijnde de datum van
de feitelijke scheiding, zonder te hebben
vastgesteld dat op de datum van de wijzigende gebeurtenis een rechtelijke beschikking was tussengekomen die de feitelijke scheiding van de gehuwde
bekrachtigt. (Art. 56bis, § 2, tweede lid,
Gezinsbijslagwet Werknemers.)
(KINDERBIJSLAGFONDS DE FAMILIE V.Z.W.
T. DE SCHUYTENEER)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0082.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1997 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 56bis, § 2, inzonderheid tweede lid van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en voor zoveel
als nodig van artikelen 40 en 50bis van dezelfde wet (artikel 56bis zoals ingevoegd bij
wet van 27 maart 1951 en gewijzigd bij wet
van 5 januari 1976, koninklijk besluit nr.
534 van 31 maart 1987 en wet van 22 december 1989, artikelen 40 en 50bis, zoals
vervangen bij wet van 22 december 1989),
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat na
het overlijden van haar echtgenoot verweerster verhoogde wezenbijslag ontving
voor haar dochter, dat zij vervolgens in het
huwelijk trad met Ali Taouni, dat in de
overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming vermeld werd dat zij feitelijk gescheiden leefden vanaf 3 december 1993, dat betrokkenen op 26 december
1994 en 27 maart 1995 voor de rechtbank
verschenen en op 28 april 1995 de echtscheiding werd uitgesproken, oordeelt dat
verweerster "recht heeft op verhoogde
wezenbijslag vanaf 1 januari 1994, zijnde
de maand volgend op de wijzigende gebeurtenis", op volgende gronden: "Artikel 56bis, § 2, lid 2, van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders bepaalt : 'Het voordeel van §
1 mag opnieuw worden ingeroepen, wanneer de in het eerste lid bedoelde oorza-
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ken van uitsluiting opgehouden hebben te
bestaan of wanneer het huwelijk van de
overlevende ouder, die geen huishouden
vormt, gevolgd is door een scheiding van tafel en bed of door een feitelijk scheiding bekrachtigd door een gerechtelijke beschikking die het echtpaar een afzonderlijke
verblijfplaats aanduidt'. In de memorie van
toelichting bij artikel 71 van de
programmawet van 22 december 1989 (cfr.
Parlementaire stukken van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers 975/1- 89/90)
wordt de volgende commentaar gegeven :
'Dit artikel kent het recht op verhoogde kinderbijslag opnieuw toe ten behoeve van de
wees wanneer de opnieuw gehuwde overlevende ouder feitelijk van zijn echtgenoot scheidt, voor zover deze scheiding
wordt bekrachtigd door een gerechtelijke
beschikking. Deze bepaling voert opnieuw
de gelijkheid in tussen situaties van gehuwde koppels en deze van niet gehuwde
koppels' (p. 35). Het is duidelijk en wordt
niet betwist dat (verweerster) en de heer Ali
Taouni vanaf 3 december 1993 feitelijk gescheiden leven en in alle stukken i.v.m. de
echtscheidingsprocedure worden deze afzonderlijke verblijfplaatsen vermeld. Tenslotte wordt deze feitelijke scheiding gevolgd en bekrachtigd door het vonnis dd. 28
april 1995 houdende de echtscheiding met
onderlinge toestemming waarin dezelfde
domicilies van elk van de partijen nogmaals wordt herhaald'. (arrest p. 4-5),

terwijl overeenkomstig artikel56bis, § 1,
van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (zoals ingevoegd bij wet van 27
maart 1951 en gewijzigd bij wet van 22 december 1989) de wees, wiens overlevende
ouder aan de voorwaarden voldoet, gerechtigd is op de verhoogde kinderbijslag, bedoeld bij artikel 50bis en aangepast overeenkomstig artikel 76bis van dezelfde wet;
deze verhoogde wezenbijslag nochtans (behoudens het geval van de door zijn ouder
verlaten wees) ingetrokken wordt en de betrokkene overeenkomstig artikel56bis, § 2,
van dezelfde wet (zoals ingevoegd bij wet
van 27 maart 1951 en gewijzigd bij wet van
5 januari 1976, koninklijk besluit nr. 534
van 31 maart 1987 en wet van 22 december 1989) slechts gerechtigd zal zijn op de
bij artikel 40 van dezelfde wet bedoelde bedragen, zoals aangepast overeenkomstig artikel 76bis van deze wet, indien de overlevende vader of moeder een huwelijk
aangaat of een huishouden vormt (eerste
lid); de verhoogde wezenbijslag echter opnieuw ingesteld wordt wanneer de in het
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eerste lid bedoelde oorzaken van uitsluiting opgehouden hebben te bestaan (dit wil
zeggen, voor gehuwden, het beeindigen van
het huwelijk ingevolge echtscheiding en,
voor samenwonenden, het beeindigen van
het gezamenlijk huishouden) of wanneer
het huwelijk van de overlevende ouder, die
geen huishouden vormt, gevolgd is door een
scheiding van tafel en bed of door een feitelijke scheiding bekrachtigd door een gerechtelijke beschikking die het echtpaar een
afzonderlijke verblijfplaats aanduidt
(tweede lid); aldus de feitelijke scheiding
van gehuwde personen geen voldoende
grond oplevert om de verhoogde wezenbijslag te herstellen; de feitelijke scheiding immers moet bekrachtigd worden door
een gerechtelijke beschikking die het echtpaar een afzonderlijke verblijfplaats aanduidt; de omstandigheid dat verweerster
vanaf 3 december 1993 feitelijk gescheiden leefde van haar echtgenoot, de heer
Taouni, derhalve het recht op verhoogde
wezenbijslag niet deed herleven; deze feitelijke scheiding niet aileen geen voorwaarde uitmaakt voor het bekomen van
een echtscheiding bij onderlinge toestemming, doch een eventueel akkoord omtrent een afzonderlijke verblijfplaats, opgenomen in de bij artikel 1289 van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde overeenkomst, aan de rechter dient te worden voorgelegd, en slechts uitwerking zal hebben tijdens de proeftijd, dit is, nadat de rechter
overeenkomstig artikel 1291 van het Gerechtelijk Wetboek partijen akte zal hebben verleend dat zij volharden in hun voornemen de echtscheiding aan te vragen en
dat zij daarin onderling toestemmen; de
appelrechter derhalve niet wettig kon oordelen dat verweerster vanaf 1 januari 1994
recht had op verhoogde wezenbijslag om reden dat zij vanaf 3 december 1993 feitelijk gescheiden leefde van haar echtgenoot en dat op 28 april 1995 een
echtscheidingsvonnis was tussengekomen
waarin deze afzonderlijke domicilies van de
partijen werden herhaald, zodat het
arbeidshof zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending van artikel 56bis, § 2,
inzonderheid tweede lid van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en voor zoveel
als nodig van artikelen 40 en 50bis van dezelfde wet (artikel 56bis zoals ingevoegd bij
wet van 27 maart 1951 en gewijzigd bij wet
van 5 januari 1976, koninklijk besluit nr.
534 van 31 maart 1987 en wet van 22 december 1989; artikelen 40 en 50bis, zoals
vervangen bij wet van 22 december 1989) :

Nr. 33

Overwegende dat, krachtens artikel 56bis, § 2, eerste lid, van de
samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders, de in
§ 1 bedoelde kinderbijslag wordt verleend tegen de bij artikel 40 bepaalde
bedragen indien de overlevende vader of moeder een huwelijk aangaat of
een huishouden vormt; dat uit die
wetsbepaling volgt dat het bedrag van
de kinderbijslag voor een wees wordt
verminderd tot het bedrag van de gewone bijslag, wanneer de overlevende
vader of moeder opnieuw in het huwelijk treedt of een huishouden vormt;
Overwegende dat, krachtens het
tweede lid van voormeld artikel 56bis,
§ 2, het bekomen van de kinderbijslag voor een wees opnieuw mag worden ingeroepen, wanneer de in het eerste lid bedoelde oorzaken van
uitsluiting opgehouden hebben te bestaan of wanneer het huwelijk van de
overlevende ouder, die geen huishouden vormt, gevolgd is door een scheiding van tafel en bed of door een feitelijke scheiding, bekrachtigd door een
gerechtelijke beschikking die het echtpaar een afzonderlijke verblijfplaats
aanduidt;
Overwegende dat uit deze wettelijke bepalingen volgt dat de feitelijke scheiding van gehuwde personen op zichzelf geen voldoende grond
oplevert om de verhoogde wezenbijslag
te ontvangen; dat die feitelijke scheiding moet bekrachtigd zijn door een
gerechtelijke beschikking die het echtpaar een afzonderlijke verblijfplaats
aanduidt;
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat verweerster en Ali Taouni
in de op 22 november 1994 ondertekende voorafgaande overeenkomst bij
echtscheiding bij onderlinge toestemming verklaarden dat zij gescheiden
leven vanaf 3 december 1993; 2. dat zij
in de procedure van echtscheiding bij
onderlinge toestemming voor de eerste maal op 26 december 1994 voor de
rechter verschenen zijn;

Nr. 34
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster en Ali Taouni feitelijk gescheiden leefden sedert 3 december 1993 en dat deze feitelijke
scheiding bekrachtigd werd door het
vonnis van 28 april 1995 waarbij de
echtscheiding bij onderlinge toestemming werd uitgesproken; dat het op
grond hiervan beslist dat verweerster
terug op de verhoogde wezenbijslag
voor het kind Cindy Strapart gerechtigd is vanaf 1 januari 1994, zijnde de
eerste van de maand volgend op de
wijzigende gebeurtenis;
Overwegende dat het arrest, nu het
niet vaststelt dat er op 1 januari 1994
een rechterlijke beschikking was die de
feitelijke scheiding van verweerster en
Ali Taouni bekrachtigt, voormelde beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; Gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
19 januari 1998 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Butzler.

Nr. 34
3e KAMER- 19 januari 1998
ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- VOORTDURENDE TEKORTKOMING- TIJDSTIP.

Als het feit dat de beeindiging van de overeenkomst zou rechtvaardigen, een tekortkoming is die blijft voortduren, is de bepaling van het tijdstip vanaf wanneer die

voortdurende tekortkoming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, overgelaten aan
de partij die gebruik wenst te maken van
het haar bij de wet toegekende recht de
overeenkomst om dringende redenen te
beeindigen (1). (Art. 35, eerste en tweede
lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(EUREST BELGILUX N.V. T. VANDER KLIS)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0092.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1997 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 35 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van een
opzeggingsvergoeding tot beloop van
1.653.825 frank bruto; het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden : "Uit de
kennisgeving van de dringende redenen tot
het ontslag op 15 juli 1986 blijkt dat samenvattend het ontslag gesteund is op drie
soorten feiten, namelijk : 1) wanbeheer, zowel betrekkelijk het naleven van de wettelijke verplichtingen tegenover het personeel, als betrekkelijk de houding
tegenover het clienteel; 2) het in rekening brengen van fictieve kilometers als
verplaatsingskosten; 3) het ongewettigd afwezig zijn vanaf 22 mei 1986 tot 13 juli
1986 (. .. ). Betrekkelijk de ingeroepen ongewettigde afwezigheid dient vastgesteld te
worden dat, op het ogenblik dat (eiseres)
haar controlerecht heeft trachten uit te oefenen, namelijk op 9 juni 1986, zij reeds
met "voldoende zekerheid" wist dat (verweerder) zich niet op zijn gekend adres bevond en hij zich ook later niet bij de controlerende geneesheer heeft aangeboden.
Met andere woorden in de maand juni 1986
had (eiseres) de zekerheid dat (verweerder) zich onttrok aan de controle en al•d.us ongewettigd afwezig was. De ongewettigde afwezigheid werd dan ook laattijdig
op 14 juli 1986 ingeroepen om te kunnen
(1) Cass., 27 nov. 1995, A.R. nr. S.95.0026.F
(A.C., 1995, nr. 508).
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gelden als dringende reden. Betrekkelijk
het ingeroepen wanbeheer had (eiseres)
hiervan kennis, zowel door van de nota opgemaakt op dhr. Lathouwers op 7 mei 1986
(verklaring van juffrouw Blomme), het
schrijven van het personeel dd. 13 mei
1994, en de schriftelijke klachten van personeelsleden opgemaakt op 12 juni 1986.
Alhoewel de schriftelijke klacht van
"Couture-Boetiek" niet gedateerd is, kan uit
de tekst afgeleid worden dat het feiten betreft die zich situeren op "7 maart jongstleden". Rekening houdend met de vaststelling dat (verweerder) slechts vanaf 1
februari 1986 werd benoemd als verantwoordelijke voor de exploitatie "Puyenbroeck", moeten de feiten waarover
"Couture-Boetiek" zich beklaagt dan ook situeren op 7 maart 1986, hetgeen laat veronderstellen dat in maart 1986 (eiseres)
van deze feiten reeds op de hoogte was. Aile
feiten die worden weerhouden als wanbeheer waren dan ook reeds meer dan drie
werkdagen v66r het ontslag voldoende aan
(eiseres) bekend, zodat een verdere uitleg
van (verweerder) niet meer noodzakelijk
was. Er mag niet uit het oog verloren worden dat het horen van de werknemer, die
de werkgever wil ontslaan, niet mag gebruikt worden om de termijnen, voorgeschreven door artikel 35 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, uit te hoilen. Blijft dan nog de vraag of het feit dat
(verweerder) eventueel ten onrechte reiskosten aanrekende minder dan drie dagen v66r het ontslag aan (eiseres) bekend
waren. Uit een niet gedateerd schrijven van
mevr. Blomme Conny blijkt dat het zou
gaan om reiskosten aangerekend op 13
maart 1986, 20 maart 1986 en 11 april
1986. Het is aan (eiseres) om het bewijs te
leveren dat de ingeroepen feiten haar minder dan drie dagen bekend waren. Welnu,
uit het schrijven van mevr. Blomme kan
niet afgeleid worden wanneer zij deze mededeling aan (eiseres) heeft gedaan, zodat ook hier niet bewezen is dat (eiseres)
van dit feit slechts kennis gekregen heeft
in de periode van drie dagen voorafgaand
aan het ontslag (... ). Alhoewel het ontslag
om dringende reden laattijdig werd gegeven, zal volledigheidshalve eveneens de
nauwkeurigheid waarmede de dringende
redenen werden omschreven onderzocht
worden( ... ). De feiten zoals hoger vermeld
en in de kennisgeving omschreven, beantwoorden niet aan de voormelde nauwkeurigheid om in aanmerking te kunnen komen als dringende redenen (... ). Het enige
feit dat afdoend nauwkeurig wordt omschreven heeft betrekking met de afwezig-
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heid van (verweerder) tussen 22 mei 1986
en 13 juli 1986. Hier dient echter aan toegevoegd dat het gaat om het zich onttrekken aan de medische controle. Het louter
feit zich te onttrekken aan de medische controle heeft echter niet het karakter van een
dringende reden ( ... ), zeker nu het in casu
niet gaat om het zich stelselmatig aan de
controle te onttrekken of dat het bijvoorbeeld bewezen is dat (verweerder) een arbeidsongeschiktheid heeft voorgewend om
op vakantie te gaan, of gedurende die tijd
ander werk te verrichten (... ). Nu het is komen vast te staan dat het ontslag om dringende redenen niet tijdig is gegeven en de
betekening van de dringende redenen niet
voldoende nauwkeurig werd ter kennis gebracht, werd de arbeidsovereenkomst door
(eiseres) op een onregelmatige wijze beeindigd";

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten het ontslag om
een dringende reden niet meer mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie
werkdagen bekend is aan de partij die zich
hierop beroept en aileen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie
werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging ofvoor het verstrijken van de termijn; uit artikel 35 enerzijds
voortvloeit dat het ontslag om een dringende reden nog kan worden gegeven, zolang de als motief voor het ontslag ingeroepen tekortkomingen van de werknemer
voortduren, en anderzijds, volgt dat een
ontslag op staande voet, gegeven binnen
drie werkdagen na een door de werkgever als onwettig beschouwde periode van
afwezigheid, regelmatig is, ook al had de
werkgever, naar het oordeel van de rechter, de afwezigheid reeds tevoren als dringende reden kunnen aanvoeren; eiseres in
haar ontslagbrief als feit ter rechtvaardiging van het ontslag om dringende redenen onder meer aanvoerde dat verweerder de controle op zijn arbeidsongeschiktheid onmogelijk maakte en bovendien
onwettig afwezig was van 22 mei 1986 tot
13 juli 1986; eiseres bijgevolg zowel het feit
dat verweerder de medische controle onmogelijk heeft gemaakt, als zijn ongewettigde afwezigheid van 22 mei 1986 tot 13
juli 1986 inroept als feit ter rechtvaardiging van het ontslag om dringende redenen, zoals blijkt uit de hierna weergegeven en in het arrest aangehaalde
bewoordingen van de ontslagbrief van 15
juli 1986 (pagina 14-15 van het arrest;
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eigen onderlijning) : "Wij besluiten derhalve dat u uw arbeidsongeschiktheid
geenszins hebt bewezen; het kwam u toe
onze medische kontrole mogelijk te rnaken en te ondergaan, en desgevallend, bij
uiteenlopende geneeskundige adviezen omtrent de al dan niet gegrondheid van de arbeidsongeschiktheid, een arbitrage in te
roepen. Voor ons bent u derhalve onwettelijk afwezig sedert 22 mei 1986, wat een
(bijkomende) dringende reden voor uw ontslag uitmaakt"; de appelrechters vaststellen dat verweerder de medische controle
van zijn arbeidsongeschiktheid onmogelijk heeft gemaakt door het niet mededelen van zijn verblijfplaats, en afwezig was
van 22 mei 1986 tot en met 13 juli 1986 en
dat eiseres verweerder na een onderhoud
op 14 juli 1986 heeft ontslagen en de redenen van het ontslag ter kennis van verweerder heeft gebracht bij aangetekende
brief van 15 juli 1986, het arbeidshof derhalve niet naar recht beslist dat eiseres het
ontslag om dringende redenen laattijdig
heeft gegeven, vermits de appelrechters zelf
vaststellen dat verweerder in de periode
van drie werkdagen die aan het ontslag zijn
voorafgegaan, nog steeds elke controle van
zijn arbeidsongeschiktheid onmogelijk
maakte en onwettig afwezig was (schending van artikel 35 van de wet van 3 juli
1978 betre:ffende arbeidsovereenkomsten),
en daarenboven de bewijskracht van de
ontslagbriefvan 15 juli 1986 schendt, inzoverre de appelrechters beslissen dat eiseres slechts verweerders pogingen om zich
te onttrekken aan de controle en niet de ongewettigde afwezigheid als een motief voor
het ontslag om dringende redenen heeft ingeroepen nu het er een uitlegging aan geeft
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan nu eiseres zich tevens beriep op
de onwettige afwezigheid als dringende reden voor het ontslag (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, uit artikel 35
van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de
arbeidsovereenkomsten voortvloeit dat onder het feit dat het ontslag om een dringende reden rechtvaardigt, moet worden
verstaan het feit met inachtneming van aile
omstandigheden die in de brief tot kennisgeving van die reden zijn aangevoerd en
het kenmerk van dringende reden eraan
kunnen geven en dat de ontslagbrief feiten mag vermelden die aan de dringende
reden voorafgaan ten einde het dringend
karakter ervan toe te lichten; het derhalve
volstaat dat een ter rechtvaardiging van het
ontslag ingeroepen feit door de rechter als
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een tekortkoming van de werknemer wordt
beschouwd en pas binnen de drie werkdagen die aan het ontslag zijn voorafgegaan,
ter kennis van de werkgever is gekomen,
opdat de overige in de ontslagbrief ingeroepen feiten door de rechter dienen te worden betrokken bij de beoordeling van het
zwaarwichtige karakter van het eerste feit
dat geenszins louter op zichzelf als een
dringende reden moet kunnen worden beschouwd; de appelrechters vaststellen dat
eiseres verweerders wanbeheer, fictieve
onkostennota's en ongewettigde afwezigheid van 22 mei tot 13 juli 1986 inroept als
redenen die het ontslag om dringende redenen rechtvaardigen; de appelrechters beslissen dat het enige feit dat in de ontslagbriefvoldoende nauwkeurig is omschreven
betrekking heeft op de afwezigheid van verweerder tussen 22 mei 1986 en 13 juli
1986; uit de vaststellingen van de appelrechters volgt dat zowel verweerders pogingen om zich aan de controle te onttrekken als verweerders afwezigheid nog
voortduurden in de periode van drie werkdagen die aan het ontslag om dringende redenen is voorafgegaan; de appelrechters
vaststellen dat verweerder, door zijn verblijfplaats niet aan eiseres mede te delen en
zonder zich in dat verband op het bestaan
van overmacht te kunnen beroepen, het
voor eiseres onmogelijk heeft gemaakt haar
recht tot controle van verweerders
beweerde arbeidsongeschiktheid uit te
oefenen en op die grond beslissen dat ver~
weerder voor de periode van zijn afwezigheid het recht op gewaarborgd loon verliest; de appelrechters evenwel weigeren de
door eiseres in haar ontslagbrief ingeroepen feiten als een dringende reden te erkennen op de enkele grond dat het louter
feit zich te onttrekken aan de medische controle niet het karakter van een dringende
reden heeft, het arbeidshof derhalve het begrip "dringende reden" miskent door bij de
beoordeling van de zwaarwichtigheid van
de dringende reden alleen rekening te houden met verweerders pogingen om zich aan
de controle te onttrekken en niet met verweerders onwettige afwezigheid van 22 mei
tot 13 juli en door te weigeren de overige in
de ontslagbrief ingeroepen feiten die betrekking hebben op verweerders wanbeheer en fictieve onkostennota's, te betrekken bij zijn beoordeling van het
zwaarwichtige karakter van verweerders
pogingen om zich aan de medische controle te onttrekken en van verweerders onwettige afwezigheid (schending van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet);
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het arbeidshof daarenboven de bewijskracht van de ontslagbriefvan 15 juli 1986
schendt, inzoverre de appelrechters beslissen dat eiseres slechts het zich onttrekken aan de controle en niet de ongewettigde afwezigheid als een motief voor het
ontslag om dringende redenen heeft ingeroepen (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten,
aan elke partij het recht geeft de overeenkomst om dringende redenen te
beeindigen, maar hen daartoe niet verplicht;
Dat, luidens het tweede lid van dat
artikel, onder dringende reden wordt
verstaan, de emstige tekortkoming die
elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer
onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt;
Dat bijgevolg, als het feit dat de
beeindiging van de overeenkomst zou
rechtvaardigen, een tekortkoming is
die blijft voortduren, de bepaling van
het tijdstip vanaf wanneer die voortdurende tekortkoming elke professionele samenwerking onmiddellijk en
definitief onmogelijk maakt, overgelaten is aan het oordeel van de partij die gebruik wenst te maken van het
haar bij wet toegekende recht;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres op
15 juli 1986, bij aangetekende brief,
verweerder onder meer een handelwijze verweet die zij als ernstige tekortkoming bestempelde, namelijk een
onwettige afWezigheid die aanving op
22 mei 1986 en voortduurde tot 13 juli
1986;
Dat het arrest beslist dat eiseres op
9 juni 1986 de zekerheid had dat verweerder zich onttrok aan de controle
en aldus onwettig afwezig was, zodat de onwettige afwezigheid dan
ook laattijdig op 14 juli 1986 werd

Nr. 34

ingeroepen om te kunnen gelden als
dringende reden;
Overwegende dat het arrest aldus
het recht van eiseres miskent om het
tijdstip te bepalen vanaf wanneer de
voortdurende en als ernstig bestempelde tekortkoming van verweerder
elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakte;
Overwegende dat het arrest, in zoverre het beslist dat het enige voldoende nauwkeurig omschreven feit in
de ontslagbrief van 15 juli 1986, namelijk de afwezigheid van verweerder tussen 22 mei 1986 en 13 juli
1986, aileen de onttrekking aan de
medische controle en niet de onwettige afwezigheid betreft, van die
brief een uitlegging geeft die met
de bewoordingen ervan onverenigbaar is;
Dat het onderdeel gegrond is; .

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
uitspraak doet over het ontslag om
dringende redenen, de compensatoire opzeggingsvergoeding, de terugbetaling van kostennota's en de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
19 januari 1998 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.
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Nr. 35
Nr. 35
2•

KAMER -

20 januari 1998

1 o BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- BEWIJSLAST- VORDERING GEGROND OP EEN MISDRIJF- BURGERLIJKE PARTIJ - SCHADE - OMVANG HOEGROOTHEID.

2o DESKUNDIGENONDERZOEK- VORDERING GEGROND OP EEN MISDRIJF- BURGERLIJKE PARTIJ- SCHADE- OMVANGHOEGROOTHEID- BEWIJSLAST.

1 o en 2° Bij ontstentenis van akkoord tussen haar en de beklaagde omtrent de omvang en de hoegrootheid van de door haar
gevorderde schadevergoeding komt het de
burgerlijke partij toe het initiatief tot
bewijsinzameling te nemen door haar
schade op tegensprekelijke wijze, zo nodig door een hiertoe door de rechtbank
aan te stellen deskundige, te Iaten vaststellen. (Artt. 1315, eerste lid, B.W. en
870 Ger.W.)
(IMSCHOOT T. LEPRETRE)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0833.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 17 mei 1996 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Gelet op het namens eiseres ingediende verzoekschrift waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de burgerlijke partij overeenkomstig de artikelen 1315,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek en 870
Gerechtelijk Wetboek, de bewijslast,
onder meer van de omvang en de
hoegrootheid van de door haar gevorderde schadevergoeding, draagt;
Dat bij ontstentenis van akkoord
hieromtrent tussen haar en de beklaagde, het aan de burgerlijke partij toekomt initiatief tot bewijsinzameling te nemen door haar schade
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op tegensprekelijke wijze, zo nodig
door een hiertoe door de rechtbank
aan te stellen deskundige, te laten
vaststellen;
Overwegende dat de appelrechters
door te considereren : "Bij het uitblijven van enige reactie vanwege het
expertisebureau Antex en bij gebreke
aan een minnelijk akkoord had (eiseres) desnoods beroep moeten doen op
een gerechtelijk deskundigenonderzoek, wat zij niet heeft gedaan. (Eiseres) moet dan ook de financii=\le gevolgen dragen van haar foutieve
beslissing om voor de zwaarste herstelwijze te kiezen", hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 januari 1998 - 2 9 kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. A. De
Rouck, Gent.

Nr. 36
2• KAMER- 20 januari 1998

1o VERLATING VAN FAMILIE -

BEGRIP.

2° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- BESTANDDELEN- ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTERGRENZEN.

3° VREEMDE

WET MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- BESTANDDELEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- GRENZEN.

4o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER -MIS-
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DRLJF- GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- BESTANDDELEN- VREEMDE WET.

1o Artikel 369bis Sw. beteugelt elke daad

die van aard is de uitvoering te belemmeren van een gerechtelijke maatregel die
ten aanzien van de minderjarige werd genomen en bestraft onder meer de onttrekking van een kind aan regelmatig omgangsrecht. (Art. 369bis Sw.)
2°, 3° en 4° De rechter kan wettig, met onaantastbare beoordeling van aan de tegenspraak van de beklaagde onderworpen feitelijke gegevens, oordelen dat het
optreden van de beklaagde aan te merken is als een feit waarop straf is gesteld
door de wet van het land waar het is gepleegd. (Art. 7, § 1, V.T.Sv.)
(DELOBEL T. LEVICAR)
ARREST

(A.R.

nr. P.96.1292.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 september 1996 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiseres neergelegde memorie, waarvim een door de
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het tweede en het derde middel:
Overwegende dat eiseres wordt vervolgd en veroordeeld, met toepassing
van artikel 369bis Strafwetboek, om
het kind Natasja niet te hebben afgegeven aan de vader die ingevolge een
rechterlijke·beslissing gedurende het
verloop van een geding tot echtscheiding het recht had het voor uitoefening van het hem toegekende bezoekrecht op te eisen;
Dat deze wettelijke bepaling elke
daad beteugelt die van aard is de uitvoering te belemmeren van een gerechtelijke maatregel die ten aanzien van de minderjarige werd
genomen en onder meer bestraft de
onttrekking van een kind aan regelmatig toegekend omgangsrecht;
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Overwegende dat artikel 235 Duits
Strafwetboek bestraft hij die een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar door list, bedreiging of geweld aan zijn ouders, voogd of
pleegouder onttrekt;
Dat dit artikel 235 ook het recht, te
dezen omgangsrecht, beschermt van de
ouder, te dezen verweerder, aan wie de
hoede van het kind niet is toevertrouwd, en strafbaar stelt het door list,
bedreiging of geweld onttrekken van
een kind aan zijn ouder door de uitoefening van het aan deze overeenkomstig § 1634 Duits Burgerlijk Wethoek toegekende recht van omgang
met zijn kind - dat het recht insluit
zich het kind gedurende een zekere
tijd te zien toevertrouwen- te beletten, welke onttrekking eveneens strafbaar wordt gesteld door artikel 369bis
Strafwetboek;
Overwegende dat de appelrechters
met onaantastbare beoordeling van de
aan de tegenspraak van eiseres onderworpen feitelijke gegevens, die zij
vermelden, wettig hebben kunnen oordelen dat het onverantwoord opzettelijk passief optreden van eiseres, waardoor zij haar vijfjarig dochtertje,
zonder aanvaardbare reden, mentaal
niet begeleidde, maar psychologisch
"schromelijk misleid" he eft ten opzichte van verweerder, is aan te merken als de door artikel 235 Duits
Strafwetboek bepaalde list;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering het verweer van
eiseres verwerpen, zodoende haar conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 januari 1998 - 2 8 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de Dubrulle, advocaat-generaal
-Advocaten: mrs. A. Lust en J. d'Hoest,
Brugge.
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advocaat-generaal- Advocaat : mr. X. Verhaeghe, Kortrijk.

Nr. 38
2 8 KAMER - 21 januari 1998

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE

Nr. 37
28

KAMER -

20 januari 1998

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJBUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DEVERDACHTE- VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING BETEKENING AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING AAN
DE PROCUREUR DES KONINGS- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening van de
burgerlijke partij, in zoverre ze gericht is
tegen de beslissing waarbij de verdachte
door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging wordt gesteld ~n de
burgerlijke partij wordt veroordeeld m de
kosten van de strafvordering, wanneer ze
betekend is aan de procureur des Konings maar niet aan de procureu~
generaal bij het hof van beroep teg_en ww
ze gericht is (1). (Art. 418, eerste hd, Sv.)
(DEWEER T. DE BRAUWER E.A.)

(A.R. nr. P.96.1652.N)
20 januari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
(1) Zie Cass., 12 okt. 1982,A.R. nr. 7335 (A. C.,
1982-83, nr. 108).

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE- DOODSLAG --: VERGOEDING VAN DE UIT HET OVERLIJDEN VOORTVLOEIENDE SCHADE- OVERLEVINGSPENSIOEN- WEERSLAG.

Wanneer een misdrijf de dood van het
slachtoffer tot gevolg heeft en wegens dit
overlijden aan de weduwe een overlevingspensioen moet worden betaald
krachtens de overeenkomst tussen het
slachtoffer en zijn werkgever en krachtens de wetgeving betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
strekt dit pensioen niet tot vergoeding van
de door een wederrechtelijke daad veroorzaakte schade en kan het niet worden afgetrokken van de vergoeding die de
dader van het misdrijfverschuldigd is (1).
(BELGISCHE LEEUW N.V. T. LEJEUNE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1052.F)

HET HOF; ,..- Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Gelet op het arrest van het Hof van
21 mei 1997, waarbij akte wordt verleend van de afstand van de door eiseres op 29 november 1996 tegen het
bestreden arrest ingestelde voorziening;
(1) Cass., 25 mei 1971, volt. terechtzitting
(A. C., 1971, 954), 6 sept. 1971 (ibid., 1972, 10) en

23 sept. 1981,A.R. nr. 1711 (ibid., 1981-82, nr.
54); zie Cass., 23 jan. 1990, A.R. nr. 2169, en 26
juni 1990, A.R. nr. 3335 (ibid., 1990-91, nrs. 319
en 626).
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A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster Marie-Christine Lejeune :
Over het eerste middel : schendillg van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van StrafVordering, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, om eiseres, in solidum met de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, te veroordelen om aan de eerste
verweerster een bedrag van 2.082.035
frank, verhoogd met de compensatoire interest op 789.667 frank met ingang van 30
juni 1994, en aan elke andere verweerder
een bedrag van 300.000 frank, verhoogd
met de compensatoire interest, te betalen
ter vergoeding van de materiele schade die
zij ten gevolge van het overlijden van Daniel Foucart geleden hebben, bij de raming van die schade weigert rekening te
houden met het feit dat de eerste verweerster, in haar hoedanigheid van weduwe van de werknemer, een overlevingspensioen geniet, op grond dat "de
rechtsgrond van het recht op een dergelijk voordeel niet ligt in het misdrijf uit
hoofde waarvan (de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij) is veroordeeld en niet (strekt) tot vergoedillg van
de door de weduwe ten gevolge van het ongeval geleden schade,"
terwijl, zoais eiseres in haar conclusie
voor het hofvan beroep aanvoerde (aanvullende samenvattende conclusie na heropening van de debatten, bladzijden 6, 7, 8
en 9), het recht op uitkering van het overlevingspensioen weliswaar geen verband
houdt met de fout van de verzekerde van
eiseres, maar wel met de schade, aangezien verweerster geen recht op dat overlevingspensioen zou hebben gehad, indien het
ongeval, ten gevolge waarvan wijlen Daniel Foucart is overleden, zich niet had
voorgedaan; de samenvoeging van een onrechtmatige daad en de daaruit voortvloeiende schade voor de pleger van de onrechtmatige daad de herstelplicht doet
ontstaan en voor de schadelijder een recht
op vergoeding doet ontstaan, nu de schade
zelf geen recht, maar een rechtsfeit is; de
omvang van het recht op vergoeding dat
ontstaat uit de schade, beperkt wordt door
het feit waaruit het is ontstaan en in concreto moet worden beoordeeld; dat feit te
dezen ten gevolge heeft gehad, enerzijds,
dat de bedrijfsinkomsten van de overledene, die de verweerders gedeeltelijk ten
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goede kwamen, wegvielen, en, anderzijds,
dat aan verweerster een weduwenpensioen werd toegekend; all~en het overlijden van de getro:ffene heeft geleid tot de
toekenning van het weduwen- of overlevingspensioen en het dus geen gegeven betreft dat geen betrekking heeft op de schade
die de burgerlijke partij geleden heeft ten
gevolge van dat voorval, waarvoor beklaagde aansprakelijk is gesteld; het sociaal statuut van de getroffene, dat voortvloeit uit zijn hoedanigheid van werknemer,
ten gevolge had dat zijn weduwe, als tegenprestatie voor zijn arbeid, een overlevingspensioen zou genieten, ongeacht de
oorzaak van zijn overlijden; in zoverre het
gederfde gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat de weduwe persoonlijk ten goede
kwam, vervangen wordt door een overlevingspensioen dat gegrond is op de beroepsactiviteit, de rechthebbende geen verlies en,
bijgevolg, geen schade lijdt die aanleiding kan geven tot een recht op vergoeding; het weinig terzake doet dat de voordelen die de rechthebbenden van een ten
gevolge van een ongeval overleden persoon, wegens het overlijden zelf, ontvangen, een andere rechtsgrond hebben dan de
fout van de dader die aansprakelijk is voor
de onrechtmatige daad, en dat zij niet
strekken tot vergoeding van de gevolgen
van de aan de beklaagde ten laste gelegde
onopzettelijke doodslag; de schade die de
rechthebbenden van het slachtoffer van een
onopzettelijke doodslag lijden ten gevolge
van de derving van diens bedrijfsinkomsten, overeenkomt met de derving van het
gedeelte van die inkomsten dat hen persoonlijk ten goede kwam; zelfs als het overlevingspensioen er niet toe strekt de gevolgen van de fout zelf te vergoeden, zulks
niet wegneemt dat, enerzijds, zonder het
overlijden waarvoor diegene die de fout
heeft begaan, aansprakelijk is verklaard, de
burgerlijke partij geen aanspraak zou kunnen maken op de uitkering van dat pensioen en dat, anderzijds, voornoemd pensioen tevens strekt tot vervanging van de
bedrijfsinkomsten van de getroffene, die de
. burgerlijke partij ten goede kwamen en die
zij heeft moeten derven ten gevolge van het
aan de fout van de beklaagde te wijten
overlijden van voornoemde getroffene; de
toekenning van een overlevingspensioen aldus de derving van de bedrijfsinkomsten
van de vooroverleden echtgenoot vergoedt
en de materiele schade wegneemt of vermindert, die de weduwe lijdt ten gevolge
van het feit dat de echtgenoot overleden is
ten gevolge van een ongeval waarvoor de
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beklaagde aansprakelijk is gesteld; aangezien de derving van het gedeelte van de
inkomsten van het slachtoffer van de onopzettelijke doodslag, dat de rechthebbende ten goede kwam, vergoed wordt door
het overlevingspensioen, de rechter de verplichting om de schade in concreto te beoordelen niet nakomt, nu hij, net als het bestreden arrest, bij de raming van de
vergoedingen die de aansprakelijke aan de
rechthebbende van de getroffene zal moeten betalen ter vergoeding van de schade
die hij lijdt ten gevolge van de derving van
diens bedrijfsinkomsten, zich ertoe beperkt het overlevingspensioen dat aan de
rechthebbende wordt uitgekeerd en dat de
derving van die inkomsten geheel of gedeeltelijk daadwerkelijk vergoedt, buiten
beschouwing te laten, op grond dat het
recht op vergoeding en het recht op pensioen een andere oorzaak en een ander doel
hebben, zonder na te gaan of het aan de
weduwe betaalde pensioen al dan niet de
derving heeft verzacht van de door haar genoten bedrijfsinkomsten van de getroffene, en de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de materiele
schade die de eerste verweerster ten
gevolge van het overlijden van haar
echtgenoot geleden heeft, bestaat in de
derving van diens bedrijfsinkomsten
die haar persoonlijk ten goede kwamen;
Overwegende dat het overlevingspensioen dat voornoemde verweerster
geniet ten gevolge van het overlijden
van haar echtgenoot, een andere oorzaak heeft dan het aan de verzekerde
van eiseres ten laste gelegde misdrijf
onopzettelijke doodslag, en niet strekt
tot vergoeding van de haar door dat
misdrijf toegebrachte schade;
Dat voornoemd pensioen niet wordt
gestort om de ten gevolge van het ongeval geleden schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, maar wel op grond
van de tussen de getroffene en diens
werkgever gesloten overeenkomst en
op grond van de wetgeving betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers;
Dat het arrest zijn beslissing om bij
de raming van het aan de weduwe van
de getroffene verschuldigde bedrag van
de schadevergoeding geen rekening te
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houden met het overlevingspensioen,
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de materiele schade
die de eetste verweerster na de
pensioenleeftijd van haar echtgenoot
geleden heeft; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in
vier vijfde van de kosten van haar
voorziening en de eerste verweerster
in het overige vijfde; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
21 januari 1998- ze kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaat :
mr. T'Kint.
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ze KAMER- 21 januari 1998
1° BLOEDPROEF

ANALYSE
DESKUNDIGENVERSLAG - TOEZENDING KENNISGEVING VAN DE UITSLAGEN- NIETINACHTNEMING VAN DE TERMIJNEN- GEVOLG- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN HET
DESKUNDIGENVERSLAG.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSWAARDE- BLOEDPROEF -ANALYSE
- DESKUNDIGENVERSLAG- TOEZENDINGKENNISGEVING VAN DE UITSLAGEN- NIETINACHTNEMING VAN DE TERMIJNEN- GEVOLG- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN HET
DESKUNDIGENVERSLAG.

1oen

zo De termijnen die de wet bepaalt,
enerzijds, voor de toezending door de deskundige van zijn analyseverslag van een
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bloedproef, anderzijds, voor de kennisgeving van de uitslagen van de analyse
aan de betrokkene, zijn niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven; de nietinachtneming van die termijnen tast de
wettelijke bewijswaarde van het regelmatig bij het rechtsplegingsdossier gevoegde deskundigenverslag niet aan, mits
het recht van verdediging wordt geeerbiedigd (1). (Artt. 7 en 9 K.B. 10 juni
1959.)
(GOUVERNEUR)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1236.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 augustus 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-enFamenne;
Over het middel :
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de aan eiser verweten
feiten werden gepleegd op 1 januari
1996; dat het vonnis vaststelt dat de
met name aangewezen deskundige de
uitslag van de bloedanalyse op 8 januari 1996 per niet ondertekend faxbericht heeft medegedeeld aan de vorderende overheid en dat deze overheid
op 3 mei 1996 het schriftelijk verslag,
dat de in het faxbericht vermelde gegevens bevestigt, heeft ontvangen;
Dat de uitslag van de analyse aan
eiser ter kennis is gebracht op 11 januari 1996, met de waarschuwing dat
hij het recht had een tweede analyse
te laten verrichten onder de voorwaarden en binnen de termijnen, die zijn
bepaald in het koninklijk besluit van
10 juni 1959, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 1966;
Overwegende dat de termijnen, die
zijn bepaald bij de artikelen 7 en 9 van
voornoemd koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het
bepalen van het alcoholgehalte niet op
(1) Raadpl. Cass., 25 april1990, A.R. nr. 8222
(A.C., 1989-90, nr. 497).
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straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, zodat het recht van verdediging is
geeerbiedigd; dat voor het overige de
gevorderde analyse in een erkend laboratorium is verricht door de aangewezen deskundige, binnen een termijn die het mogelijk maakt ze met
voldoende wetenschappelijke waarborgen te omringen; dat ten slotte,
wanneer het recht van verdediging
niet is miskend, een eventuele nietinachtneming van de bij de vemoemde
artikelen 7 en 9 bepaalde termijnen de
bewijswaarde van het regelmatig bij
het dossier van de rechtspleging gevoegde deskundigenverslag niet aantast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 januari 1998-28 kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van. de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal.
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2e KAMER- 21 januari 1998

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENlNG - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)MINDERJARIGE VERDACHTE -ARREST VAN
HET HOF VAN BEROEP, JEUGDKAMER- ONTTREKKING EN VERWIJZING NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEEN GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID- CASSATIEBEROEP V66R DE
EINDBESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.
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Niet ontvankelijk is het cassatieberoep door
een minderjarige v66r de eindbeslissing
ingesteld tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, oordeelt dat een
maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt is voor de minder·
jarige en beslist de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar ministerie te
verwijzen met het oog op vervolging voor
het bevoegde gerecht, als daartoe grand
bestaat (1). (Art. 416 Sv.; art. 38 Jeugdbeschermingswet.)

(L ... )

ARREST

(vertaling)
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2e KAMER- 21 januari 1998
1o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- RAADKAMER- PROCEDURE- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER

2° VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- RAADKAMER- VERSLAG VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING VAN
EEN ONDERZOEKSRECHTER DOOR EEN ANDERE- WETTIGHEID- VOORWAARDE.

3o ONDERZOEKSRECHTER- vooRLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- RAADKAMER- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING VAN EEN ONDERZOEKSRECHTER DOOR EEN ANDERE- WETTIGHEID
- VOORWAARDE.

(A.R. nr. P.97.1637.F)

4o RECHTERLIJKE ORGANISATIE-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1997 gewezen door de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Bergen;
Overwegende dat het arrest de tegen eiser ingestelde vervolgingen onttrekt aan de jeugdrechtbank;
Dat zodanige 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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiser in de kosten.
21 januari 1998 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.

STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN RET
RECHTSCOLLEGE- RAADKAMER- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VERSLAG
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING VAN DE GEADIEERDE RECIITER- ONREGELMATIGHEID VAN DE VERVANGING- GEVOLG.

5o ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- SAMENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE - VOORLOPIGE HECIITENIS -HANDHAVING- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER VERVANGING VAN DE
GEADIEERDE RECHTER- ONREGELMATIGHEID VAN DE VERVANGING- GEVOLG.

6° ONDERZOEKSRECHTER- vooRLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- VERSLAG
VAN DE RAADKAMER- VERVANGING VAN DE
GEADIEERDE RECHTER - ONREGELMATIGHEID VAN DE VERVANGING- GEVOLG.

7o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- RAADKAMER- VERSLAG VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING VAN
EEN ONDERZOEKSRECHTER DOOR EEN ANDERE - GEEN VASTSTELLING VAN WETTIGE
VERHINDERING- HOGER BEROEP VAN DE
VERDACHTE - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- WETTIGHEID - VOORWAARDE.

1o Ret mondelinge verslag van de onder(1) Cass., 22 juli 1988, A.R. nr. 6869 (A. C.,
1987-88, nr. 681), en 22 jan. 1991, A.R. nr. 5105
(ibid., 1990-91, nr. 268).

zoeksrechter is een substantiele voorwaarde voor de rechtsgeldigheid van de
rechtspleging voor de raadkamer, die moet
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beslissen of er grand bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis. (Art.
21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
2° en 3° Een onderzoeksrechter mag met het
oog op het mondelinge verslag voor de
raadkamer, die uitspraak inoet doen over
de handhaving van de voorlopige hechtenis, door een andere onderzoeksrechter worden vervangen, zonder dat daartoe een bijzondere beschikking van de
voorzitter van de rechtbank vereist is; die
vervanging is evenwel alleen verantwoord
als de vervangen rechter wettig verhinderd is (1). (Art. 322 Ger.W.; art. 21, § 1,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
4°, 5° en 6° Hoewel de raadkamer, die een
onderzoeksrechter, aangewezen ter vervanging van de geadieerde onderzoeksrechter in zijn mondeling verslag heeft gehoord, zonder te hebben vastgesteld of te
hebben kunnen vaststellen dat de geadieerde en vervangen onderzoeksrechter wettig verhinderd was, niet regelmatig uitspraak doet over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, heeft die onregelmatigheid geen weerslag op de samenstelling van de raadkamer, daar de onderzoeksrechter daarvan geen deel
uitmaakt; de onregelmatigheid heeft alleen betrekking op de voorwaarden waaronder de vervanging is geschied en niet op
de hoedanigheid van onderzoeksrechter
van de magistraat die verslag heeft gedaan. (Art. 322 Ger.W:; art. 21, § 1, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
7o De omstandigheid dat een onderzoeksrechter door een andere wordt vervangen, zonder dat wordt vastgesteld dat de
geadieerde en vervangen onderzoeksrechter wettig verhinderd was, kan op zich
niet de onwettigheid van de handhaving van de voorlopige hechtenis tot gevolg hebben, wanneer de wettelijke vormen voor de kamer van inbeschuldigingstelling in acht genomen zijn. (Art.
322 Ger.W.; artt. 21, § 1, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(BRIGNANO)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr.,P.98.0058.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1998 gewe(1) Zie Cass., 22 mei 1979 (A. C., 1978-79, 1108).

Nr. 41

zen door het Hof van Beroep · te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters,
nate hebben vastgesteld "dat uit de
stukken van de rechtspleging blijkt dat
de onderzoeksrechter die het dossier
onder zich had niet degene was die
verslag heeft uitgebracht voor de raadkamer, ofschoon uit geen enkel van de
voornoemde stukken volgt dat hij
daartoe verhinderd was", hebben beslist die magistraat zelf te horen en
vervolgens, bij wege van een nieuwe
beschikking, uitspraak te doen na de
bestreden beschikking te hebben vernietigd;
Overwegende evenwel dat het arrest in geen enkele considerans antwoordt op de conclusie waarin eiser
betoogde dat de beschikking van de
raadkamer niet alleen onregelmatig
was maar niet bestond en dat de procedurefout waarop de appelrechters
hebben gewezen, door hen niet kon
worden hersteld;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het eerste middel en wat het
eerste en het derde onderdeel van het
tweede middel samen betreft :
Overwegende dat het mondelinge
verslag van de onderzoeksrechter een
wezenlijke voorwaarde is voor de
rechtsgeldigheid van de rechtspleging voor de raadkamer, die moet
beslissen of er grond bestaat tot
handhaving van de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat krachtens artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek,
met name voor die proceshandeling,
een onderzoeksrechter door een andere onderzoeksrechter mag worden
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vervangen, zonder dat daartoe een bijzondere beschikking van de voorzitter van de rechtbank vereist is;
Dat evenwel het onderzoek in beginsel gevoerd wordt door een enkele
magistraat, zodat diens vervanging aileen verantwoord is als hij wettig is
verhinderd;
Overwegende derhalve dat de raadkamer niet regelmatig uitspraak doet
over de handhaving van de voorlopige hechtenis wanneer uit geen enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat
zij heeft vastgesteld of kunnen vaststellen dat de geadieerde en vervangen onderzoeksrechter wettig verhinderd was;
Overwegende dat die onregelmatigheid evenwel geen weerslag heeft op
de samenstelling van de raadkamer
omdat de onderzoeksrechter daarvan geen deel uitmaakt; dat zij enkel betrekking heeft op de voorwaarden waaronder de vervanging geschiedt en niet op de hoedanigheid van
onderzoeksrechter van de magistraat
die verslag heeft gedaan;
Overwegende dat bijgevolg de onregelmatigheid van die vervanging op
zich niet de onwettigheid van de handhaving van de voorlopige hechtenis tot
gevolg kan hebben, wanneer de wettelijke vormen voor de kamer van inbeschuldigingstelling in acht genamen zijn, wat het arrest vaststelt;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal.

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
derde en het vierde middel die niet
kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, 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 de anders samengestelde
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik.

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 84, zoals gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1986, van de
wet van 3 juli 1969 houdende invoering van
het wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde, van de artikelen 70, § 1, §
2 (gewijzigd bij de wet van 27 december
1977) en § 4 (gewijzigd bij de wetten van 27
december 1977 en 28 december 1989), van
dezelfde wet, van artikel1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot

21 januari 1998 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
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1e KAMER - 22 januari 1998

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE - STRAFBEPALINGEN- ADMINISTRATIEVE GELDBOETE- RECHTMATIGHEID
- TOETSING DOOR DE RECHTER- REDENEN
VAN BILLIJKHEID.

De door art. 84 W.B.T.W. aan de minister
van Financien toegekende bevoegdheid
om te beslissen over verzoeken om kwijtschelding van met toepassing van art. 70
van hetzelfde wetboek opgelegde geldboeten, ontneemt aan de rechter niet de bevoegdheid om de rechtmatigheid van de
boete te toetsen, maar sluit uit dat hij zijn
beslissing op redenen van billijkheid laat
berusten (1). Artt. 70 en 84 W.B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BULO KANTOORMEUBELEN N.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0274.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;

(1) Zie Cass., 27 sept. 1991, A.R. nr. 7448 (A. C.,
1991-92, nr. 53, met de conclusie van advocaatgeneraal Goeminne.)
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vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van
de belasting over de toegevoegde waarde,
en van de als bijlage bij dit koninklijk besluit opgenomen tabellen A, afdeling 1, C
·enD,
doordat het arrest, n;:t overwogen te hebben "dat het door (eiser) ingenomen standpunt de waarde van de tegenprestatie (van
de auto-eigenaars) om praktische redenen gelijk te stellen met de waarde van de
door (verweerster) geleverde dienst onjuist is en in de praktijk geleid heeft tot een
zeer aanzienlijk verschil tussen hetgeen
verschuldigd is en hetgeen werd aangerekend";
beslist dat :
"gelet op de delicate en principiele
waarde van de betwisting en het grotendeels gelijk van (verweerster) er geen aanleiding toe bestaat aan (verweerster) een
boete op te leggen op het uiteindelijk verschuldigd gebleven bedrag";
en verklaart dat de vordering van verweerster gegrond is in de mate dat eiser
haar een boete heeft opgelegd,
terwijl het opleggen van fiscale boetes en
de vaststelling van het bedrag ervan, in toepassing van artikel 84 van het B.T.W.Wetboek, door de in hoofde van het middel aangeduide reglementaire bepalingen
geregeld is,
en terwijl de rechterlijke macht geen bevoegdheid heeft om, op grond van
billijkheids- of gelegenheidsoverwegingen,.
kwijtschelding van deze boetes te verlenen,
zodat het arrest, waar het om de aangeduide redenen verweerster principieel vrij
stelt van de reglementair bepaalde fiscale boete, de voorschriften die de bepalingen waarbij deze boetes worden vastgesteld schendt (schending van al de in
hoofde van het middel aangeduide bepalingen):

Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijk artikel 70 van de
wet van 3 juli 1969, voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt
opgelegd gelijk aan een veelvoud of
een fractie van de niet betaalde belasting; dat, krachtens artikel 84 van
dezelfde wet, moeilijkheden inzake de
heffing van de belasting die v66r het
inleiden van een rechtsgeding ontstaan, worden opgelost door de minis-
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ter van Financien, die ook beslist over
verzoeken om kwijtschelding van administratieve geldboeten en met de
belastingschuldige dadingen treft, terwijl binnen de door de wet gestelde
grenzen het bedrag van de proportionele boeten bepaald wordt volgens een
schaal waarvan de trappen door de
Koning worden vastgesteld;
Dat de door de wet aan de minister van Financien toegekende bevoegdheid te beslissen over verzoeken om
kwijtschelding van administratieve
geldboeten, de bevoegdheid aan de
rechter niet ontneemt de rechtmatigheid van de boete te toetsen, maar uitsluit dat hij zijn beslissing op redenen van billijkheid laat berusten;
Overwegende dat de appelrechter
beslist dat de door verweerster verschuldigde belasting slechts een deel
bedraagt van hetgeen door de Staat
was gevorderd, dat hij het verzet van
verweerster tegen het dwangbevel en
de vordering van verweerster tot terugbetaling van ingehouden B.T.W. gedeeltelijk gegrond verklaart en "gelet op de delicate en principiele aard
van de betwisting en het grotendeels
gelijk" van verweerster, beslist dat er
"geen aanleiding toe bestaat aan (verweerster) een boete op te leggen op het
uiteindelijk verschuldigd gebleven be~
drag";
Dat de appelrechter op die wijze zijn
beslissing dater geen boete verschuldigd is, grondt op billijkheidsredenen
en zich aldus een bevoegdheid toeeigent die de wetgever aan de minister van Financien heeft toegekend;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de door verweerster verschuldigde geldboete en 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
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beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
22 januari 1998 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Claeys
Bouuaert en Geinger.
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1e KAMER- 22 januari 1998
HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR
- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.
ENZ.)- RECHTEN VAN DE VERHUURDERWEI GERING HUURHERNIEUWING- BEPERKING.

Terzijde gelaten het geval dat de verhuurder binnen drie maanden van de aanvraag tot huurhernieuwing van zijn weigering kennis heeft gegeven aan de
huurder, houdt art. 16, IV, Handelshuurwet niet in dat de weigering van de
huurhernieuwing steeds aan de huurder kan worden opgedrongen (1). (Artt.
16, IV, en 24 Handelshuurwet.)
(LORUSSO T KARBAUMER E.A.)
ARREST

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 december 1994 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
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bijzonder welke afdeling II his van hoofdstuk II van Titel VIII van Boek III van het
Burgerlijk Wetboek vormt,
doordat de appelrechters vooraf in feite
vaststellen dat per brief van 18 september 1990 verweerders de huurovereenkomst hebben opgezegd met een termijn·
van 18 maanden "wegens sloping van het
gebouw" en aan eiser vroegen het goed te
verlaten tegen 1 april1992 en dat per brief
van 4 oktober 1990 eiser de hernieuwing
van de huur vroeg hetgeen per brief van 2
december 1990 werd geweigerd door verweerders en vervolgens de subsidiaire vordering van eiser die ertoe strekte te horen zeggen voor recht dat de handelshuur
vanaf 1 april 1992 hernieuwd is als ongegrond afwijzen op grond van de volgende
redengeving :
"(. .. ) dat de verhuurder niet kan worden gedwongen met de hernieuwing in te
stemmen;
Dat hij zelfs zonder enige reden de hernieuwing zou mogen weigeren, maar in dat
geval aan de huurder een vergoeding wegens uitzetting zou moeten uitkeren, gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd
met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden (art. 16,
IV, Handelshuurwet) (zie Cass., 8 januari
1970, Arr. Cass., 1970, 420; Cass., 29 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 83);
(. .. ) dat de rechtbank dan ook geen hernieuwing aan (verweersters) kan opdringen;
2. Overwegende dat niettemin de vraag
moet worden beantwoord of (verweersters)
de hernieuwing hebben geweigerd omwille van een reden die als geldig is erkend in art. 16 Handelshuurwet;
Dat van het antwoord op deze vraag afhankelijk is welke uitzettingsvergoeding
overeenkomstig art. 16, IV, of art. 25
Handelshuurwet verschuldigd zou zijn;

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 13, 14, 16, I,
3°, en IV, 24 en 25, in het bijzonder r en 3°,
van de wet van 30 april1951 bevattende de
regels betreffende de handelshuur in het

(. .. ) dat (verweersters) in conclusie erkennen overeenkomstig art. 25, r een vergoeding gelijk aan eenjaar huur verschuldigd te zijn (beroepsbesluiten van
(verweersters), onderaan blz. 5);
(. .. ) dat (eiser) over dit punt nog niet heeft
geconcludeerd, doch alleen een voorbehoud vraagt;

(1) M. LAHAYE en J. VANKERCKHOVE, "Les Baux
connnerciaux", in Les Novelles, Droit civil, T. Vl,
vol. II, Larcier, 1984, nr. 1852.

Dat hij weliswaar stelt dat (verweersters)
geen geldige reden voor hun weigering hebben opgegeven, doch daaraan tot dusver
geen rechtsgevolg verbindt op het vlak van
de uitzettingsvergoeding;
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(. .. ) dat het dan ook aangewezen is ter
zake de heropening der debatten te bevelen, ten einde partijen toe te laten over de
uitzettingsvergoeding te concluderen",
terwijl, indien de verhuurder de huurhernieuwing weigert om een van de redenen vermeld in artikel16.1 van de Handelshuurwet en deze reden door de huurder
wordt betwist, de geadieerde rechter de verplichting heeft om de rechtsgeldigheid van
de aangevoerde reden te onderzoeken en,
indien hij de weigering van de verhuurder om toe te stemmen in de
huurhernieuwing ongegrond verklaart de
huur ten behoeve van de huurder overeenkomstig artikel 24 van dezelfde wet wordt
vernieuwd volgens de modaliteiten bepaald in dit artikel;
verweersters in hun appelconclusie lieten gelden dat zij de hernieuwing weigerden omwille van hun bedoeling het gebouw te slopen en weder op te bouwen en
zij in hun appelconclusie· erkenden een vergoeding van een jaar verschuldigd te zijn
overeenkomstig artikel 25, 1° van de
Handelshuurwet (zie appelconclusie verweersters, blz. 5 onderaan);
dat de rechter enkel dan geen hernieuwing aan de verhuurder kan opdringen
wanneer de verhuurder overeenkomstig artikel16.IV van de Handelshuurwet uitdrukkelijk zijn wil heeft te kennen gegeven derwijze dat er geen twijfel bestaat
nopens zijn inzicht het verhuurde goed terug te nemen;
dat immers artikel 16.IV van de
Handelshuurwet aan de verhuurder een
onvoorwaardelijk recht op terugneming erkent dat kan uitgeoefend worden zonder de
minste reden te doen gelden behoudens de
uitdrukking van zijn wil;
te dezen de appelrechters ten onrechte
oordelen dat de rechtbank in geen enkel geval de hernieuwing van de handelshuur
aan de verhuurder kan opdringen en dat de
beantwoording van de vraag of verweersters als verhuurders al dan niet de
huurhernieuwing hebben geweigerd omwille van een reden die als geldig is erkend in artikel16 van de Handelshuurwet
enkel maar relevant is voor de bepaling van
de uitzettingsvergoeding waarop eiser aanspraak kan maken overeenkomstig artikel 16.IV of artikel 25 van de Handelshuurwet,
de appelrechters derhalve niet zonder
schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen konden beslissen dat
de rechtbank geen hernieuwing aan verweersters kan opdringen zonder vooraf vast
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te stellen dat verweersters de wil hadden
uitgedrukt om gebruik te maken van hun
recht om onvoorwaardelijk de huurhernieuwing te weigeren :

Overwegende dat artikel 16.N van
de Handelshuurwet bepaalt dat buiten de ''hierboven bedoelde gevallen"
de verhuurder de hernieuwing van de
huur kan weigeren mits hij aan de
huurder een vergoeding wegens uitzetting uitkeert, gelijk aan drie jaar
huur, eventueel verhoogd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte
schade geheel te vergoeden;
Overwegende dat uit de samenhang
van de bepalingen van de artikelen 14,
16 en 24 van de Handelshuurwet volgt
dat de verhuurder zich enkel dan op
de in artikel16.IV van de Handelshuurwet bepaalde weigering van huurhernieuwing kan beroepen, indien hij
binnen drie maanden van de aanvraag
tot huurhernieuwing, van dergelijke
weigering kennis heeft gegeven aan de
huurder;
Dat artikel16.IV niet inhoudt dat
zonder dergelijke kennisgeving de weigering van huurhernieuwing steeds
aan de huurder kan worden opgedrongen; dat overeenkomstig artikel 24 van
die wet de huur ten behoeve van de
huurder wordt hernieuwd wanneer de
weigering van de verhuurder ongegrond wordt verklaard, behoudens het
in dit artikel bepaalde recht van de
verhuurder om aanspraak te maken
op andere voorwaarden of om zich te
beroepen op het aanbod vari een derde;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat zij geen huurhernieuwing
aan de verhuurder kunnen opdringen omdat de verhuurder zelfs zonder enige reden de hernieuwing "zou"
mogen weigeren; dat zij de weigering
van de huurhernieuwing van de verweerders enkel onderzoeken met het
oog op een eventuele uitzettingsvergoeding en niet met het oog op een
eventuele huurhernieuwing;
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 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 Leuven, zitting houdende in boger beroep.
22 januari 1998 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Verbist en Hutzler.

Nr. 44
1e KAMER - 22 januari 1998

1o VORDERING IN RECHTE

-BURGERLIJKE ZAKEN- OORZAAK- ONEIGENLIJK MISDRIJF- BESLISSING- GRONDSLAG- MISDRIJF- WETTIGHEID- VOORWAARDE.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR·
GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VORDERING
IN RECHTE- OORZAAK- ONEIGENLIJK MISDRIJF - BESLISSING- GRONDSLAG - MISDRIJF- WETTIGHEID- VOORWAARDE.

3° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VORDERING IN RECHTEOORZAAK- ONEIGENLIJK MISDRIJF- BESLISSING- GRONDSLAG- MISDRIJF- WETTIGHEID- VOORWAARDE.

1o, 2° en 3° De rechter die oordeelt dat de
door een partij aangevoerde feiten een
misdrijf uitmaken terwijl zij beweerde
haar vordering te laten steunen op een oneigenlijk midrijf, wijzigt het voorwerp en
de oorzaak van de vordering niet voor zover hi} zijn beslissing niet grondt op andere feitelijke gegevens dan die waarop de
vordering was gegrond (1). (Artt. 807 en
1138, 3°, Ger.W.)
(1) Cass., 18 feb. 1993, A.R. nr. 9314 (AC.,
1993, nr. 103); zie Cass., 10 maart 1997, A.R. nr.
S.96.0093.N (ibid., 1997, nr. 132).

(FLAMEND T. HUYSMANS E.A.)
ARREST

CAR. nr. C.96.0270.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wethoek, 807, 1042 van het Gerechtelijk Wethoek, 443 van het Strafwetboek, 18, tweede
lid van de Grondwet v66r de coiirdinatie op
17 februari 1994, 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de autonomie van de
procespartijen bij het bepalen van de grenzen van hun geschil voorschrijft, ook
beschikkingsbeginsel genaamd, dat onder meer is afgeleid uit de stukken 702, 807
en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eisers vordering strekkende tot veroordeling van verweerders tot betaling van schadevergoeding en publicatie van het tussen te komen
arrest niet ontvankelijk verklaart op grond
van de overweging: "Dat (eiser) voor de
eerste rechter de veroordeling beoogde van
(verweerders) tot betaling van een bedrag
van 39.179.000 Fr. te verhogen met de gerechtelijke intresten en de kosten; dat de
vordering haar grondslag vindt in het feit
dat in het weekblad Panorama van 14 november 1989 op pagina 26 tot en met 31
een artikel verscheen onder de hoofding
'Oorlog in de Ardeche', artikel dat volgens
(eiser) een ongegronde en grievende aanval inhield op de persoon en beroepsactiviteiten van (eiser) als handelaar in onroerende goederen, meer inzonderheid
betreffende zijn beroepsbezigheden in de
Ardeche; dat (eiser) in de inleidende dagvaarding een 19-tal verwijten opsomt die
hem gericht werden die hij terzelfder tijd
systematisch weerlegt; dat het (hof van beroep) vaststelt dat het geschil betrekking
heeft op een vordering tot schadevergoeding met publicatie van de rechterlijke uitspraak uit hoofde van feiten door (eiser) als
laster en/of eerroof bij middel van drukpers bestempeld zodat de zaak bij toepassing van artikel 764, eerste lid, 4° Ger.W.
aan het Openbaar ministerie diende te worden medegedeeld; dat het bestreden vonnis geen melding maakt van de naam van
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de magistraat van het Openbaar ministerie die terzake advies heeft uitgebracht zodat het nietig is bij toepassing van art. 780,
eerste lid, 1e en 4e Ger.W.; dat bij nieuw
onderzoek voor het (hofvan beroep) de vordering onontvankelijk voorkomt; 0.1- dat de
door (eiser) aangevoerde feiten ontegensprekelijk een persmisdrijf uitmaken zoals blijkt uit de opeenvolgende verwijten in
de dagvaarding aangehaald en het kader
waarin de gewraakte publicatie wordt gesitueerd door (eiser), met name een campagne van een groep Belgen in Frankrijk
tegen zijn project (zie o.m. conclusie van (eiser) dd. 7 november 1991 neergelegd voor
de eerste rechter); dat trouwens ook in
Frankrijk de gewraakte publicatie in een lokaal tijdschrift gezien werd in het licht van
de (mogelijke) aanwezigheid van een persmisdrijf (zie het vonnis van de Tribunal de
Grande Instance van Privas dd. 29 juli
1990 waarvan kopie overgelegd door (eiser)); 0.2- dat de persvrijheid weliswaar
geen afbreuk doet aan het fundamenteel
beginsel van de burgerlijke aansprakelijkheid zoals vervat in art. 1382 B.W. doch ook
hier dient aangenomen dat het beginsel van
de getrapte verantwoordelijkheid vastgelegd in artikel 25 (voorheen 18) van de
Grondwet van toepassing is; dat immers bezwaarlijk een onderscheid kan worden gemaakt naargelang de burgerlijke vordering als een accessorium voor de
strafrechter, dan wel als een hoofdvordering
voor de burgerlijke rechter wordt gebracht;
dat bovendien een andersluidende visie ertoe zou leiden dat uitgevers uit vrees voor
hun burgerlijke aansprakelijkheid de schrijvers zouden censureren zodat de persvrijheid een hol begrip zou worden; dat de
foto's bij het gewraakte artikel op zichzelf geen enkele rol spelen gezien zij geen
verband hebben met de in de dagvaarding
aangehaalde grieven; dat (eiser) dienvolgens het beginsel van de getrapte aansprakelijkheid dient na te leven en bij toepassing van artikel 18 (thans 25) van de
Grondwet zijn vordering richten tegen de
auteur van het bewuste artikel die gekend was en in Belgie woonachtig; dat de
vordering dan ook als niet ontvankelijk
moet afgewezen worden" (arrest p. 2-3),

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelverzoekschrift en zijn appelconclusie
nadrukkelijk verklaarde dat hij zijn vordering strekkende tot het bekomen van
schadevergoeding niet steunde op het misdrijf laster en eerroof, en dus niet op een
eventueel kwaad opzet van de schrijver
schade te berokkenen, doch enkel op professionele onzorgvuldigheden en nalatig-
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heden, zowel in hoofde van de schrijver als
verweerders, die tot gevolg hadden dat zijn
goede naam, beroepseer en beroepsactiviteiten emstig geschaad werden (appelverzoekschrift p. 2, eerste gedachtenstreepje
en p. 3, bovenaan; appelconclusie p. 2, vijfde
tot zevende alinea en p. 4, eerste en vierde
aline a);
Hij benadrukte dat het kwaad opzet,
waarvan terloops sprake in zijn voor de eerste rechter genomen conclusies, niet kon bewezen worden en door verweerders steeds
werd ontkend (appelverzoekschrift p. 1, onderaan; appelconclusie p. 2, vierde alinea);
Hij verweerders, als aanstellers van de
schrijver-joumalist, aansprakelijk achtte
voor de door deze laatste begane
onzorgvuldigheden (appelverzoekschrift p.
2, voorlaatste gedachtenstreepje; appelconclusie p. 3, vijfde alinea); De schrijver inzonderheid niet zou gehandeld hebben zo- ·
als van een normaal voorzichtig journalist
kan verw:acht worden nu hij, ondanks de
verwittiging van eiser, heeft nagelaten de
bewijsstukken voldoende te onderzoeken,
het artikel op basis van onjuiste informatie en een gebrekkig onderzoek heeft geschreven (appelverzoekschrift p. 2, tweede
tot vierde gedachtenstreepje), en zijn informatie bovendien geput heeft uit een bran
(de heer Vannieuwenburgh) waarvan hij
moest weten dat ze niet neutraal was
(appelconclusie p. 17, eerste tot vijfde alinea);
Eiser vervolgens in conclusie de verschillende in het litigieuze artikel opgenomen
verwijten (19) weerlegde en telkenmale de
professionele tekortkomingen van de journalist toelichtte, waarbij hij O.M. wees op
het oppervlakkig onderzoek van de stukken, het steunen op eenzijdige ongecontroleerde verklaringen die voor waar werden voorgesteld, het nalaten rekening te
houden met de opmerkingen van eiser en
de objectieve dossiergegevens die hij voorlegde, het steunen op duidelijk subjectieve bronnen, het trekken van zeer voorbarige conclusies, ... (appelconclusie p. 1516);

Eiser ook de eigen aansprakelijkheid van
verweerders inriep nu ook zij vooraf verwittigd werden dat voor het voorgenomen
artikel rekening diende gehouden te worden met de gegevens waarover eiser beschikte (appelverzoekschrift p. 2, vijfde
gedachtenstreepje; appelconclusie p. 3,
tweede alinea);
De rechter ingevolge het beschikkingsbeginsel zijn beslissing niet mag gronden op
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andere rechtsfeiten dan die waarop de partij haar vordering heeft gegrond, en derhalve de oorzaak ervan niet mag wijzigen;
De eiser in de gedinginleidende akte het
onderwerp en een korte samenvatting van
de middelen moet opgeven, maar hij, overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, in de loop van het geding zijn
vordering kan uitbreiden of wijzigen;
De appelrechters beslissen dat de door eiser aangevoerde feiten een persmisdrijf uitmaken en aldus, gezien de context van de
beslissing, aannemen dat eisers vordering gesteund is op het misdrijf laster en
eerroof, en dat het litigieuze artikel met het
bijzonder opzet eiser te schaden werd geschreven;
Zij aldus, hoewel zij hun beslissing steunen op in de dagvaarding aangevoerde feiten en de voor de eerste rechter genomen
conclusie, toch de oorzaak van eisers vordering wijzigen, nu deze voor het hofvan
beroep nadrukkelijk stelde geen vergoeding te vorderen voor de schade die door
het eventueel kwaadwillig opzet van de
schrijver werd veroorzaakt, doch louter voor
de schade veroorzaakt door de professionele tekortkomingen van de schrijver,
zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat eiser schadevergoeding vorderde
op grond van een persmisdrijflaster en eerroof, wat een kwaadwillig opzet van de
schrijver veronderstelt, terwijl eiser zich nadrukkelijk enkel beriep op professionele tekortkomingen aan de onderzoeksverplichting van de journalist, de oorzaak
van eisers vordering wijzigt (schending van
het algemeen rechtsbeginsel dat de autonomie van de procespartijen bij het bepa.len van de grenzen van hun geschil voorschrijft, ook beschikkingsbeginsel genaamd,
dat onder meer is afgeleid uit de artikelen 702, 807, 811 en 1138, 2, Ger.W. en van
art. 807 en 1042 Ger.W.);
terwijl, tweede onderdeel, het beginsel
van de getrapte verantwoordelijkheid zoals vervat in artikel18, tweede lid (thans
25) van de Grondwet, waardoor de uitgever, de drukker ofverspreider niet kunnen vervol~d worden wanneer de schrijver bekend IS en zijn woonplaats in Belgie
heeft, alleen afbreuk doet aan de
aansprakelijkheidsregels vervat in de artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, voor zover de burgerlijke vordering op een persmisdrijf berust;
Er alleen dan sprake kan zijn van een
persmisdrijf wanneer de meningsuiting
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door middel van de pers een strafbaar kenmerk vertoont;
De burgerlijke rechter derhalve de vordering in schadevergoeding tegen de uitgever alleen kan afwijzen op grond van de
getrapte verantwoordelijkheid, wanneer hij
oordeelt dat hij op de vordering enkel kan
ingaan door vast te stellen dat een persmisdrijf bestaat;
Wanneer het schadeverwekkend feit
waarop de bij de rechter aanhangig gemaakte vordering steunt, evenwel niet
noodzakelijk de vaststelling van een persmisdrijf impliceert, de uitgever zich niet
kan beroepen op de getrapte verantwoordelijkheid;
Wanneer de meningsuiting door middel van de pers naar het oordeel van de
rechter strafbaar is als laster en eerroof,
impliceert deze beslissing noodzakelijk het
bestaan van kwaad opzet, i.e. de bedoeling te schaden, in hoofde van de schrijver;
Voor de toepassing van de artikelen 1382
e.v. van het Burgerlijk Wetboek niet vereist is dat de aangesproken journalist te
kwader trouw was of opzettelijk iemand
schade wenste te berokkenen, zodat de
vaststelling van een fout in de zin van deze
wetsbepalingen niet noodzakelijk de vaststelling van het misdrijf laster en eerroof,
in hoofde van de aangesprokene impliceert;
Wanneer het kwaad opzet van de journalist toch zou blijken uit het feitencomplex
aan de rechter voorgelegd, dit niet noodzakelijk met zich brimgt dat de rechter dit
opzet in zijn beslissing over het
aansprakelijkheidsgeding mag betrekken;
De rechter dit opzet alleen in aanmerking mag nemen wanneer de eiser dit inroept ter staving van zijn vordering in schadevergoeding, inzonderheid wanneer hij
nadrukkelijk zijn vordering steunt op het
misdrijf laster en eerroof, of wanneer de
rechter, gezien de aard en de inhoud van
het litigieuze geschrift, de vordering alleen kan inwilligen door het bestaan van
het misdrijf vast te stellen;
Eisers vordering te dezen, zoals blijkt uit
zijn appelverzoekschrift en appelconclusie
weergegeven in het eerste onderdeel,
steunde op professionele onzorgvuldigheden en tekortkomingen van de journalist, die naar het oordeel van eiser een fout
opleverden in de zin van de artikelen 1382
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en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de eigen tekortkomingen van verweerders in de zin van genoemde wetsbepalingen en hun aansprakelijkheid als
aanstellers in de zin van artikel 1384, derde
lid, van hetzelfde wetboek;
Het eventueel opzet van de journalist
voor de beoordeling van deze vordering irrelevant is, en het inwilligen ervan niet implieeert dat het bestaan van het misdrijf
laster en eerroof wordt vastgesteld,
zodat het arrest, door de aansprakelijkheidsvordering tegen verweerders in
toepassing van artikel 18 (oud) van de
Grondwet niet ontvankelijk te verklaren
omdat de door eiser aangevoerde feiten een
persmisdrijf uitmaken, zonder na te gaan
of de vordering kan worden ingewilligd zonder het kwaad opzet van de journalist in
aanmerking te nemen, en dus zonder noodzakelijk op het bestaan van een misdrijf te
steunen, eisers verweer zoals weergegeven in het eerste onderdeel, en waaruit hij
afleidde dat artikel18 (oud) van de Grandwet geen toepassing kon vinden, onbeantwoord laat (sehending art. 149 gee. Gw.),
minstens door na te laten de redenen van
zijn beslissing dat eisers vordering op grond
van de professionele tekortkomingen die hij
aanvoerde, los en onderseheiden van het
opzet van de schrijver, niet kan ingewilligd worden zonder het bestaan van een
persmisdrijf, vast te stellen, eveneens eisers eonclusie zoals hiervoor aangeduid onbeantwoord laat (sehending art. 149 gee.
Gw.) en bovendien uw Hof, door afwezigheid van redenen, in de onmogelijkheid
stelt de wettigheid van de beslissing na te
gaan (sehending art. 149 gee. Gw.),
en zodat het arrest evenmin naar recht
verantwoord is nu de enkele omstandigheid dat uit de aangevoerde feiten, indien bewezen, het bestaan van een persmisdrijf zou blijken, niet uitsluit dat de door
eiser aangevoerde professionele tekortkomingen van de schrijver en verweerders, los
en onderseheiden van het eventueel kwaad
opzet van de schrijver en het misdrijflaster en eerroof, een fout in de zin van de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wethoek zou uitmaken, die verweerders, zowel
wegens eigen tekortkomingen als in hun
hoedanigheid van aanstellers van de sehrijver, tot vergoeding van de gevorderde
schade zou verplichten, zonder dat de vaststelling van een persmisdrijf noodzakelijk is en zonder dat de getrapte verantwoordelijkheid van artikel 18, tweede lid,
(oud) van de Grondwet kan ingeroepen wor-
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den (schending art. 1382, 1383, 1384, derde
lid, B.W., 443 Sw., en 18, tweede lid (oud)
Gw.):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter het
voorwerp en de oorzaak van de vordering niet mag wijzigen, maar op het
geschil de juiste rechtsregel moet toepassen;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechter aanvoerde dat hij "zijn
vordering finaal steunde op het burgerlijk delikt van laster en eerroof,
waarmee (eiser) terzake het oneigenlijk misdrijf bedoelt in die zin dat de
aangerichte schade het effekt van laster en eerroof evenaren, zij het zonder dat daarbij in hoofde van de betrokken schrijver of de voor hem
verantwoordelijke het voornoemde intentioneel element aanwezig moet zijn,
m.a.w. zonder dat daarbij sprake is
van een strafbare gedraging die het
element kwaad opzet veronderstelt";
dat hij in zijn appelconclusie een aantal gegevens vermeldde verschenen in
het weekblad Panorama die hem "in
een uiterst negatief daglicht" zouden
hebben geplaatst;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van de aard van de aangevoerde verwijten en van het kader
waarin eiser de gewraakte publicatie situeert, oordelen dat de door eiser aangevoerde feiten een· persmisdrijf
uitmaken;
Dat zij zodoende op het geschil de
rechtsregels toepassen die volgens het
hof de betrekkingen tussen de partijen regelen, zonder hun beslissing te
gronden op andere feitelijke gegevens
dan die waarop de vordering was gegrond;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist
dat de in de inleidende dagvaarding
vermelde verwijten in elk geval een
persmisdrijf uitmaken en aldus noodzakelijkerwijze oordelen dat aan de
schrijver kwaad opzet werd verweten;

Nr. 45

111

HOF VAN CASSATIE

Dat de appelrechters zodoende uitsluiten dat een hiervan losstaande onzorgvuldigheid van de journalist in
aanmerking moet worden genomen en
aldus niet nader hoefden in te gaan op
de argumenten die eiser aanvoerde in
verband met de professionele tekortkomingen van de verweerders;
Dat het onderdeel, in zoverre het
een motiveringsgebrek aanvoert, niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige
nu de beslissing van de appelrechters,
dat het te dezen ging om de civielrechtelijke gevolgen van een persmisdrijf,
in het eerste onderdeel vruchteloos
werd bestreden en aldus standhoudt,
het onderdeel in zoverre het aan het
arrest verwijt de leer van de getrapte
verantwoordelijkheid te hebben toegepast in een geval waarin het niet
ging om een persmisdrijf, niet ontvankelijk is;

- REGELMATIGHEID- BEOORDELING- TAAK
VAN DE VREDERECHTER

2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NUTTE - SPOEDPROCEDURE -HOGER BEROEP- ONTEIGENDE- BEPERKING- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN
DE MENS -ARTIKEL 6- VERENIGBAARHEID.
3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - HOGER BEROEP- ONTEIGENDE - BEPERKING- VERENIGBAARHEID.

4o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE- HOGER BEROEP- ONTEIGENDE- TOELAATBAARHEID.

5° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) -ALLERLEI- ONTEIGENING TEN
ALGEMENEN NUTTE- GEVOLGDE PROCEDURE
- ONDERSCHEID - TOELAATBAARHEID.

6° PREJUDICIEEL

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 1998 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Grotendeels gelijkluidende conclusie (2) van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Biitzler en Verbist.
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1e KAMER- 22 januari 1998
1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NUTTE- SPOEDPROCEDURE- VORDERING
(2) Het O.M. hield voor dat het aangevoerde
middel niet tot cassatie kon leiden aangezien art.
25 Gw. in civiele zaken van toepassing is welke
de·grond, delictueel of quasi-delictmiel, van de
vordering ook mage zijn (Cass., 31 mei 1996, A.R.
nr. 0.95.0377 .F, A. C., 1996, nr. 202, en de conclusie van advocaat-generaal Leclercq in Bull. en
Pas.).

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERZOEKVAN DE VERWEERDER- HOF VAN CASSATIE- IN RET MIDDEL
ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN WETSBEPALING- CONFLICT MET RET E.V.R.M.- CONFLICT MET DE GRONDWET (ARTIKELEN 10 EN
11) - VERBAND - VERPLICHTING VAN RET
HOF.

7° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERZOEK VAN DE VERWE).ERDERHOF VAN CASSATIE- IN HET MIDDEL ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN WETSBEPALINGCONFLICT MET HET E.V.R.M. - CONFLICT MET
DE GRONDWET (ARTIKELEN 10 EN 11)- VERBAND- VERPLICHTING VAN HET HOF.

so RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1-ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE
VRAAG- VERZOEK VAN DE VERWEERDERHOF VAN CASSATIE - IN HET MIDDEL ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN WETSBEPALINGCONFLICT MET HET E.V.R.M. - CONFLICT MET
DE GRONDWET (ARTIKELEN 10 EN 11)- VERBAND- VERPLICHTING VAN HET HOF.

go GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) - ARTIKEL 10 - ARTIKEL 11 ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAGVERZOEK VAN DE VERWEERDER- HOF VAN
CASSATIE- IN RET MIDDEL ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN WETSBEPALING- CONFLICT MET RET E.V.R.M. -CONFLICT MET DE
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GRONDWET (ARTIKELEN 10 EN 11)- VERBAND
- VERPLICHTING VAN RET HOF.

1o De beoordeling door de vrederechter ofde

vordering vali de onteigenaar regelmatig is ingesteld, houdt oak de verplichting in te onderzoeken of de onteigenaar geen machtsafwending heeft begaan
door het juridisch begrip hoogdringendheid te miskennen. (Art. 7,
tweede lid, Onteigeningswet.)
2° en 3° Artikel 6 E. VR.M. wordt niet ge-

schonden doordat de rechtsmiddelen van
de onteigende wiens goed volgens de overheid dringend moet onteigend worden, in
de eerste fase van de procedure meer beperkt zijn dan die van de onteigenaar; ongeacht of de beoordeling van de hoogdringendheid door de onteigenaar al dan
niet alsjuist wordt bevonden (1) (2). (Artt.
7 en 8 Onteigeningswet.)
4 o en 5° De rechtbank van eerste aanleg

kan niet wettig beslissen dat het vonnis
van de vrederechter dat het verzoek van
de onteigenaar inwilligt slechts in zoverre de onteigenaar terecht de spoedprocedure aanwendt niet, voor hager be(1) Zie Arbitragehof, 17 juni 1993, nr. 47/93,
rolnrs. 427 en 431; zie Cass., 2 dec. 1993, A.R. nrs.
9235 en 9316 (A.C., 1993, nr. 498).
(2) De verweerder had, in zijn memorie van
antwoord, volgend verzoek tot het Hof gericht :
Indien uw Hof ~venwel van o.ordeel zou zijn dat
de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg geen steun vindt in het voormelde (d.i. het in
de voetnoot 1 geciteerde) arrest van het Arbitragehof, is het passend om volgende prejudiciele vraag
te stellen aan het Arbitragehof:
Houden de artikelen 7, derde lid, en 8 van de
wet betreffende de rechtspleging bij hoogc
dringende omstandigheden inzake onteigening,
zoals zij zijn vervat in artikel 5 van de wet van
26 juli 1962, een schending in van artikel 6 van
het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van pe artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet, doordat zij de onteigenaar het recht verlenen beroep in te stellen tegen het vonnis waarbij de vrederechter zijn vordering afwijst, terwijl de onteigende geen boger beroep kan instellen tegen het vonnis waarbij
de vordering van de onteigenaar wordt ingewilligd, en dit wanneer de onteigening blijk geeft van
een absoluut gebrek aan hoogdringendheid wegens een onredelijk lang verloop tussen het ogenblik van de onteigeningsmachtiging en het ogenblik van het opstarten van de gerechtelijke
procedure?
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roep van de onteigende vatbaar is (3).
(Art. 7, derde lid, Onteigeningswet.)
6°, 7°, so en go Wanneer uit het verzoek van

de verweerder een prejudiciele vraag te
stellen aan het Arbitragehof in verband
met een mogelijke schending van artikel 6 E. VR.M. en van de artikelen 10 en
11 Grondwet, door een in een middel als
geschonden aangewezen wetsbepaling,
blijkt dat beide conflicten met elkaar verbonden zijn en dat de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, in de stelling van
de verweerder; slechts aanwezig is in zoverre het E. VR.M. door die wetsbepaling geschonden is, gaat het Hof, als het
vaststelt dat dit niet het geval is, op dit
verzoek niet in (4). (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
(GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN T. VANDER HULST)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0402.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 april 1995 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikels 7, hoofdzakelijk

derde lid, en 8, hoofdza~elijk tweede lid,
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigeningen ten
algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen (hierna : onteigeningswet),
doordat het bestreden vonnis, na overwogen te hebben "dat enkel in de veronderstelling dat door de onteigenaar terecht ... gebruik gemaakt wordt van de ...
spoedprocedure, het vonnis van de vrederechter dat uitspraak doet over de regelmatigheid en de wettigheid van de onteigening ... niet voor beroep vatbaar is",
(3) Zie Cass., 18 juni 1992, A.R. nrs. 9235 en
9316 (A. C., 1991-92, nr. 547) waarbij ook de prejudiciele vraag gesteld werd die door het in voetnoot 1 vermeld arrest van het Arbitragehof beantwoord werd.
(4) Zie noot 2.

Nr. 45

HOF VAN CASSATIE

en aldus een onderscheid maakt tussen de controle over de wettigheid van de
onteigening, en de controle over de wettigheid van de gerechtelijke procedure,
en na vastgesteld te hebben dat de onteigende reeds voor de vrederechter gesteld heeft dat er geen hoogdringendheid
bestond, oordeelt dat :
"Het laten verstrijken van een termijn
van 16 jaar tussen het onteigeningsbesluit
en het instellen van de gerechtelijke procedure wijst, bij afwezigheid van buitengewone omstandigheden die zulke vertraging rechtvaardigen, erop dat de onteigening niet dringend was ...
In casu waren er geen buitengewone omstandigheden die een vertraging van zestien jaar konden rechtvaardigen en de in
het schrijven dd. 26.4.1994 van de Vennootschap Mechelse Veilingen aangehaalde
reden dat het litigieus huis het uitzicht bij
het buitenrijden in de verpakkingsafdeling
V.M.V. sterk bemoeilijkt blijkt vooreerst feitelijk onjuist te zijn en kan vervolgens uiteraard geen buitengewone omstandigheid zijn die een vertraging van 16 jaar
verantwoordt, nu ze volgens de inhoud van
datzelfde schrijven slechts zou bestaan
vanaf 1994
De door de onteigenaar aangevoerde
dringende noodzakelijkheid stemt derhalve niet overeen met de werkelijkheid, zodat de vrederechter de bij hem aanhangig gemaakte vordering van de onteigenende overheid diende te verwerpen",
en op grond van deze overwegingen beslist dat eiseres ten onrechte gesteld heeft :
"dat er dringende noodzakelijkheid was
om (het litigieus onroerend goed) in bezit te
nemen en derhalve de door de wet van 26
juli 1962 bepaalde rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden heeft aangewend in een geval waarin daarvoor geen
verantwoording bestond",
En op die gronden de vordering tot onteigening van eiseres afwijst,
terwijl artikel 8, tweede lid, van de onteigeningswet bepaalt dat het vonnis, waarbij de vrederechter het verzoek tot onteigening inwilligt, niet vatbaar is voor beroep;
deze bepaling geen enkel voorbehoud of
onderscheid bevat; de wettekst geen enkele steun geeft aan de stelling dat, in de
toepassing van deze wetsbepaling, een onderscheid zou moeten gemaakt worden
naargelang het hoger beroep de regelmatigheid van de procedure, dan wel de vaststelling van de hoogdringendheid zou bestrijden;
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zulke stelling trouwens onverenigbaar is
met de bepaling dat het vonnis van de vrederechter in het register van de bevoegde
hypotheekbewaarder overgeschreven wordt,
en ten aanzien van derden dezelfde gevolgen heeft als de overschrijving van een akte
van overdracht;
het ontzeggen van hoger beroep tegen het
vonnis waarbij de vordering tot onteigening wordt ingewilligd, bevestigd wordt
door het voorschrift van artikel 7, derde lid,
van dezelfde wet, dat een bijzondere regeling oplegt enkel voor het hoger beroep, ingesteld door de onteigenaar tegen het vonnis waarbij de vrederechter de vordering
van de onteigenaar afwijst,
zodat het vonnis slechts met miskenning van de bepaling en van het stelsel van
de artikelen 7 en 8 van de onteigeningswet het hoger beroep van verweerder heeft
kunnen inwilligen (schending van al de in
hoofde van het middel aangeduide bepalingen):
Overwegende dat, kracbtens artikel 7, tweede lid, van de wet van 26
juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigbeden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, de rechter oordeelt of de
vordering regelmatig is ingesteld, de
door de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn en het plan van de
grondinnemingen van toepassing is op
bet goed waarvan de onteigening
wordt gevorderd;
Dat deze beoordeling ook de verplicbting inhoudt te onderzoeken of de
onteigenaar geen macbtsoverschrijding
of machtsafwending beeft begaan door
het juridisch begrip hoogdringendheid
te miskennen;
Overwegende dat, krachtens artikel 7, derde lid, en artikel 8, tweede
lid, van dezelfde wet, voor de onteigende geen boger beroep openstaat tegen bet vonnis van de vrederecbter dat
het verzoek van de onteigenaar inwilligt; dat aileen de onteigenaar boger
beroep kan instellen tegen bet vonnis dat zijn vordering afwijst;
Overwegende dat artikel6 van het
E.V.R.M. niet wordt gescbonden doordat de rechtsmiddelen van de onteigende wiens goed volgens de overheid dringend moet onteigend worden,
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in de eerste fase van de procedure
meer beperkt zijn dan die van de
onteigenaar, ongeacht of de beoordeling van de hoogdringendheid door de
onteigenaar al dan niet als juist wordt
bevonden;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de beweerde dringende noodzakelijkheid niet met de
werkelijkheid overeenstemt;
Dat het bestreden vonnis voorts oordeelt dat enkel in de veronderstelling dat de onteigenaar terecht de wet
van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden aanwendt "het vonnis van de
vrederechter dat uitspraak doet over
de regelmatigheid en de wettigheid
van de onteigening, die te onderscheiden is van de gevolgde procedure, niet
voor beroep vatbaar is";
Dat het bestreden vonnis beslist dat
het vonnis van de vrederechter voor
hager beroep vatbaar is in zoverre dit
vonnis beslist dat de wet van 26 juli
1962 terecht werd toegepast;
Overwegende dat het bestreden vonnis aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat verweerder meent
dat het "passend" is om een prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehof in verb and met de mogelijke schending door de artikelen 7,
derde lid, en 8 van de wet betreffende
de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962, van artikel 6 E.V.R.M. en van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Dat deze opwerping ervan uitgaat
dat het conflict van de wet van 26 juli
1962 met het E.V.R.M. en het conflict van die wet met de artikelen 10
en 11 van de Grondwet met elkaar
verbonden zijn;
Dat de aldus opgeworpen onverenigbaarheid in de stelling van verweerder slechts aanwezig is in zoverre het
E.V.R.M. door artikel 5 van de Onteigeningswet geschonden is, wat niet het
geval is;
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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 Antwerpen, zitting houdende in hager beroep.
22 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert en Verbist.
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1e

KAMER-

23 januari 1998

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID IN HET ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN- ERFENISSTILZWIJGENDE AANVAARDING- TOETSING
DOOR HET HOF.

2° ERFENISSEN -

STILZWIJGENDE AANVAARDING- BESLISSING VAN DE RECHTERGRONDSLAG- TOETSING DOOR HET HOF GRENZEN.

3° ERFENISSEN -

STILZWIJGENDE AANVAARDING- GRONDSLAG- BEHOUD VAN DE
INBOEDEL - WETTIGHEID.

1o en 2° Het Hof van Cassatie vermag na

te gaan of de feitenrechter, uit de feiten die
hi} vaststelt, wettig de stilzwijgende aanvaarding van een erfenis heeft kunnen afleiden (1). (Art. 778 B.W.)
3° Uit de vaststelling dat de weduwe en de
zoon van een overledene, na diens overlijden, de inboedel volledig hebben behouden van het pand dat de weduwe van
de overledene samen met hem betrok op
het ogenblik van diens overlijden, heeft de
rechter niet wettig kunnen afleiden dat
(1) Raadpl. Cass., 3 nov. 1997, A.R. nr.
S.97.0044.N (A.C., 1997, nr. 441).
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die erfgenamen een daad van stilzwijgende aanvaarding van de erfenis hadden verricht. (Art. 778 B.W.)
(A ... , H ... T. UNION CYCLISTE SUR PRAIRIE V.Z.W.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0385.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : miskennillg van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging, schending van de artikelen
718, 778, 788, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de tegen de eisers uitgebrachte dagvaarding tot hervatting van
het geding gegrond verklaart, hen veroordeelt om het geding dat oorspronkelijk door
en tegen hun rechtverkrijgende Lucien
Hesbois was ingesteld te hervatten en hen
in solidum veroordeelt om aan verweerster
het bedrag van 928.721 frank, vermeerderd met de moratoire interest tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten, te rekenen van 30 juni 1990, en de kosten, terug
te betalen op grond dat : "uit de gegevens
en de overgelegde stukken blijkt dat : a) de
echtgenoten Lucien Hesbois- Josette Ancia op 12 september 1964 in Nandrin zijn
gehuwd zonder enig huwelijkscontract, zodat hun vermogensrechtelijke toestand aan
het wettelijk stelsel onderworpen is; (... ) dat
luidens artikel1401.3, van het Burgerlijk Wetboek, 'het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade' eigen is; (dat) evenwel, (. .. ) aangezien de
medische en farmaceutische kosten betaald zijn met het gemeenschappelijk vermogen, de vergoedingen voor die betalingen ontegenzeggelijk gemeenschappelijk
zijn; (dat), evenzeer, (... )los van de vergoedingen die aan Lucien Hesbois wegens de
aantasting van zijn lichamelijke integriteit zijn betaald, en die krachtens het voornoemde artikel1401.3 eigen zijn, de aan de
getroffene toegekende bedragen eveneens
betrekking hebben gehad op de vervanging van het loon dat hij zowel tijdens de
periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid als ten gevolge van een residuale blijvende ongeschiktheid heeft gederfd; (. .. ) dat
laatstgenoemde bedragen ontegenzeggelijk gemeenschappelijk zijp., conform artikel1405.1, van het Burgerlijk Wetboek lui-
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dens hetwelk 'de inkomst en uit de
beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze
vervangen of aanvullen evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten' gemeenschappelijk zijn; (dat) tenslotte, (. .. ) de interest die kon voortkomen
uit de aan de getroffene toegekende vergoedingen, ook al zijn deze ten dele eigen, gemeenschappelijk is, (artikel1405.2,
van het Burgerlijk Wetboek); (. .. ) dat dus
buiten de bedragen die de overleden getroffene als eigen goed toekwamen, een gedeelte van de betaalde vergoedingen in de
gemeenschap is gevallen, en derhalve rechtstreeks aan (eiseres) ten goede is gekomen, los van haar hoedanigheid van erfgename van haar echtgenoot; b) na het
overlijden van Lucien Hesbois, geen enkele aangifte van nalatenschap is neergelegd, aangezien de nalatenschap volgens de
ontvanger van de registratie niet belastbaar bleek te zijn; dat dit feit de stellingname van de (eisers) niet geloofwaardiger maakt, aangezien de reden waarom de
nalatenschap niet belastbaar is, niet blijkt
uit het overgelegde attest, hoewel het hof
(van beroep) die reden wel had willen kennen, en dat niet blijkt, en met reden, dat de
betrokken belastingdiensten wisten dat de
overledene, vier jaar eerder, een vergoeding van 2.673.421 frank had ontvangen;
c) het pand dat de echtgenoten op het ogenblik van Lucien Hesbois' overlijden betrokken en dat nog steeds wordt bewoond door
(eiseres), haar eigen goed is; (. .. ) dat, hoewei uit een attest van de veldwachter blijkt
dat het pand een arbeiderswoning is en dat
de meubels die erin staan 'eenvoudig en
weinig waardevol zijn (geen antieke en erg
waardevolle meubels)', zulks niet wegneemt dat ongeacht de werkelijke waarde
van het meubilair, de meubels waarvan de
(eisers) niet beweren dat ze eigen goed van
(eiseres) waren, allemaal door hen zijn behouden na het overlijden van hun echtgenoot resp. vader en dat ze aldus diens nalatenschap stilzwijgend hebben aanvaard;
d) de persoonlijke bankrekening van (eiseres), waarvan zij melding maakt, op 20
juli 1990 een credit van 6. 780 frank vertoonde; (. .. ) dat (de eisers) evenwel het precieze saldo van die rekening op de datum
van Lucien Hesbois' overlijden niet aangeven, dat ze evenmin preciseren of er al
dan niet gemeenschappelijke bankrekeningen bestonden en vooral niet aangeven welk bedrag de overledene had op zijn
eigen bankrekening, waarvan ze het bestaan impliciet erkennen maar waarvan zij,
naar hun zeggen '(de rekeninguittreksels)
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niet kunnen voorleggen aan dit hof; (. .. ) dat
(de eisers) evenwel niet aanvoeren dat die
bankrekening daarom een negatief saldo
vertoonde, waardoor zij de bank hadden
moeten vergoeden na het overlijden, en
evenmin verklaren hoe het batig saldo, hoe
gering ook, is gebruikt; (... ) dat het hof (van
beroep), voorts, erop wijst dat (de eisers) op
24 november 1993 verklaard hebben de nalatenschap van hun echtgenoot resp. vader te verwerpen, dit is dus - bijna drie
jaar en vijfmaanden na het overlijden op
30 juni 1990 - nadat de raadsman van
(verweerster) hun, bij brieven van 2 maart
1992, 30 maart 1992 en 26 mei 1992, had
gewaarschuwd dat zijn cliente de door de
getroffene onrechtmatig ontvangen bedragen van hen, in hun hoedanigheid van erfgenamen, wilde terugvorderen; (. .. ) dat uit
die gegevens en overwegingen volgt dat,
conform artikel 788 van het Burgerlijk Wethoek, de verwerping van Lucien Hesbois'
nalatenschap, die op 24 november 1993 op
de griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hoei door (de eisers) is gedaan,
nietig is en niet aan (verweerster) kan worden tegengeworpen, aangezien ze gedaan is
met benadeling van de rechten van laatstgenoemde en de betrokkenen, kennelijk, de
nalatenschap van hun rechtverkrijgende
stilzwijgend hadden aanvaard; (... ) dat de
door (verweerster) tegen hen ingestelde vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde, derhalve, gegrond moet
worden verklaard",
( ... )
derde onderdeel, de aanvaarding van een
nalatenschap, krachtens artikel 778 van
het Burgerlijk Wetboek stilzwijgend geschiedt wanneer de erfgenaam een daad
verricht die noodzakelijk zijn bedoeling om
te aanvaarden insluit en die hij slechts in
zijn hoedanigheid van erfgenaam bevoegd
zou zijn te verrichten; het arrest niet zonder die bepaling te schenden, het behouden van de meubels die in de door eiseres
betrokken woning stonden, kon aanmerken als een daad waaruit de stilzwijgende
aanvaarding van de nalatenschap kon worden afgeleid; die bewaring immers, aangezien niet wordt vastgesteld dat die meubels eigen goed van de overledene waren,
geen daad is die de eisers slechts in hun
hoedanigheid van erfgenamen bevoegd zouden zijn geweest te verrichten; het arrest
bovendien, nu het de omstandigheid dat de
meubels die in de woning stonden "allemaal door de (eisers) zijn behouden na het
overlijden van hun echtgenoot resp. vader", aanmerkt als een stilzwijgende aanvaarding, ofschoon zij niet als zodanig door

Nr. 46

verweerster was aangevoerd, de eisers niet
in staat stelt hun opmerkingen dienaangaande te uiten; het derhalve het algemeen beginsel van het recht van verdediging schendt;

Wat het derde onderdeel betreft :
Over de door verweerster aangevoerde
grond
van
nietontvankelijkheid : gemis aan belang :
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat de in dat onderdeel bekritiseerde overweging ten overvloede is
gegeven;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het onderdeel :
Overwegende dat het arrest zegt dat
de eisers, na het overlijden van hun
echtgenoot resp. vader, alle meubels
hebben behouden die in het huis stonden dat eiseres, de weduwe van de
overledene, samen met hem betrok op
het ogenblik van diens overlijden;
Dat het hofvan beroep uit die vaststelling niet wettig kan afleiden dat de
eisers een daad van stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap hebben verricht;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
23 januari 1998- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal- Advocaten : mrs.
Draps en Kirkpatrick.
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1e KAMER- 23 januari 1998
WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 76 -ARTIKEL 76.1WEGMARKERINGEN- DWARSMARKERINGEN
~ DOORLOPENDE WITTE STREEP - DRAAGWIJDTE.

Een stopstreep gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de
rijbaan aangebracht, duidt de plaats aan
waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge een verkeersbord B5; daaruit volgt
dat bij ontstentenis van dat verkeersbord, alleen de aanwezigheid van een
doorlopende witte streep op de rijbaan en
van de vermelding STOP op de grond, de
weggebruiker die op deze weg rijdt, niet
verplicht voorrang te verlenen aan de bestuurder die rijdt op de openbare weg die
hij gaat oprijden (1). (Art. 76.1 Wegverkeersreglement 1975.)
(M.INY, P & V VERZEKERINGEN C.V. T. RACANIELLO)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0460.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 5, 12.3.1, 76.1
en 77.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest de oorspronkelijke
rechtsvorderingen van verweerster gegrond verklaart in zoverre (1) het voor recht
zegt dat de beide betrokken bestuurders elk
voor de helft aansprakelijk zijn voor het litigieuze ongeval, (2) de eisers veroordeeld
worden om aan verweerster de helft van
het bedrag van 150.000 frank te betalen, dit
is een voorschot van 75.000 frank, (3) alvorens uitspraak te doen over het overige
(1) Raadpl. Cass., 29 april1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 921), en 23 juni 1977 (A. C., 1977, 1099),
redenen, inz. blz. 1101, onderaan eerste kolom,
bovenaan tweede kolom.
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van de vordering, dokter Denoel wordt aangewezen als geneesheer-deskundige, op
grond dat verweerster voor het overige de
bestreden beslissing betwist, in zoverre
deze haar man, Antonio Ricatti, aansprakelijk stelt voor het litigieuze ongeval omdat hij geen voorrang heeft verleend aan eiser terwijl de aangebrachte verkeerstekens
niet regelmatig waren aangezien een bord
B5 ontbrak en er, op de plaats waar Ricatti kwam uitgereden, op de grond enkel een witte streep met de aanduiding
STOP was aangebracht, terwijl eiser links
van hem reed op de hoofdweg van het parkeerterrein; dat artikel 76.1 van het Wegverkeersreglement luidt : "een stopstreep
gevormd door een witte doorlopende streep,
haaks op de rand van de rijbaan aangebracht duidt de plaats aan waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge een
verkeersbord B 5 of een verkeerslicht" terwijl artikel 77.3 bepaalt dat "witte.opschriften op de rijbaan de door verkeersborden
gegeven aanwijzingen mogen herhalen"; dat
bijgevolg de bestuurders maar wettelijk verplicht zijn te stoppen en voorrang te verlenen, wanneer het bord B5 v66r de doorlopende witte streep is aangebracht, wat in
casu niet het geval was; dat aldus is geoordeeld dat, wanneer er op het kruispunt
geen enkel verkeersbord staat, de doorlopende witte streep die fictief de rechterrand van een weg verlengt geen wettelijke betekenis heeft en niet tot gevolg heeft
dat de weg die zij dwarst de hoedanigheid van openbare weg verliest of een secundaire weg wordt, evenmin dat ze de
weggebruikers die daar rijden enige verplichting oplegt ( ... ); dat verweerster derhalve terecht betoogt dat de bestuurder van
haar voertuig voorrang had op eiser die van
links kwam en wiens aansprakelijkheid
voor het ongeval dus in het gedrang komt,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 76.1 van
het Wegverkeersreglement inderdaad bepaalt dat een stopstreep gevormd door een
witte doorlopende streep, haaks op de rand
van de rijbaan aangebracht de plaats aanduidt waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge een verkeersbord B 5 of een
verkeerslicht; artikel 77.3 van voornoemd
reglement bepaalt dat de witte opschriften op de rijbaan de door verkeersborden
gegeven aanwijzingen mogen herhalen; die
wettelijke bepalingen deel uitmaken van
"titel III Verkeerstekens, hoofdstuk III,
Wegmarkeringen" van het Wegverkeersreglement (koninklijk besluit van 1 december 1975); daaruit volgt dat in casu de stopstreep - dit is de doorlopende witte streep
haaks op rand van de door de heer Ricatti,
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de bestuurder van verweersters voertuig, blijkt dat er aan de rand van de door Rigevolgde zijweg van de parkeerplaats - en catti gevolgde weg een dwarsmarkering
het op de grond aangebrachte woord loopt over de hele breedte van die weg; de
"STOP" eveneens wegmarkeringen en dus letters STOP aangebracht zijn vlak bij die
verkeerstekens zijn; elke weggebruiker al- dwarsmarkering; die markeringen, in strijd
dus, en, derhalve, in casu de bestuurder Ri- met wat verweerster betoogt, zelfs bij ontcatti, die aan het stuur zat van het voer- stentenis van verkeersborden, op zich voltuig dat aan verweerster-passagierster doende kunnen zijn om een voorrangsretoebehoorde, die stopstreep en het op de gel op te leggen; zulks blijkt uit artikel 18
grond aangebrachte woord "STOP" moest van het ministerieel besluit van 11 oktoin acht nemen ingevolge de bij artikel 5 van ber 1976 (Staatsblad 14 oktober 1976)
het Wegverkeersreglement (koninklijk be- waarbij de minimum afmetingen en de bijsluit van 1 december 1975) opgelegde ver- zondere plaatsingsvoorwaarden van de ver·
plichting; die doorlopende witte streep en keerstekens worden bepaald; dat artikel
het voornoemde op de grond aangebrachte immers luidt als volgt : "Stopstreep. Deze
woord "STOP" immers deel uitmaken van streep is ongeveer 0,50 m. breed. Deze
verkeerstekens die regelmatig naar de streep wordt aangebracht overeenkomvorm, voldoende zichtbaar en overeenkom- stig plaat 3 van bijlage 4 bij dit besluit en
stig de voorschriften van het wegverkeers- enkel over de breedte van de rijbaan die
reglement zijn aangebracht, d.w.z., wat de normaal gebruikt wordt door de bestuurwegmarkeringen betreft, overeenkomstig de ders die moeten stoppen. Wanneer deze
artikelen 76.1 en 77.3 van het Wegver- streep wordt getrokken op een plaats waar
keersreglement; in strijd met wat het ar- een verkeersbord B5 staat, moet zij zodarest beweert, uit het geheel van die arti- nig aangebracht worden dat de bestuurkelen 76.1 en 77.3 van het koninklijk der die ervoor stopt, een zo ruim mogebesluit van 1 december 1975 geenszins lijk zicht heeft op de weg waar de andere
volgt dat de bestuurders maar wettelijk . bestuurders voorrang hebben, zonder dat
verplicht zijn te stoppen en voorrang te ver- hij daarom gei:mmobiliseerd wordt op een
lenen, wanneer het bord B5 v66r de door- oversteekplaats voor voetgangers of op een
lopende witte streep is aangebracht; die fietspad"; in zoverre dat artikel doelt op de
stopstreep alsook het op de grond aange- mogelijke aanwezigheid van een bord B5
brachte woord "STOP" op de plaats van het vlak bij de wegmarkering, het vanzelfsprelitigieuze ongeval, ontegenzeggelijk ver- kend is dat helemaal (uitgesloten?) is dat
keerstekens zijn, die elkaar trouwens aan- zo'n markering op de grond voorrangsrevullen (cf. supra), en die op zich dwingende gels kan opleggen, wanneer het bord B5
kracht hebben; het arrest, nu het boven- ontbreekt; verweerster dus geenszins kan
dien in casu geen rekening heeft gehou- worden geacht voorrang van rechts te hebden met het op de grond aangebrachte ben gehad waarop zij zich beroept; het arwoord "STOP", niet op grond van het feit rest geen enkel antwoord geeft op dat duidat er in casu v66r de witte streep geen delijk en omstandig verweer van de eisers,
bord B5 stond, niet wettig kon beslissen dat die artikel 18 van het ministerieel besluit
(1) verweerster terecht betoogde dat Ri- van 11 oktober 1976 waarbij de minimum
catti, de bestuurder van haar voertuig - in afmetingen en de bijzondere plaatsingsplaats van voorrang te moeten verlenen voorwaarden van de verkeerstekens worvoorrang had op eiser die van links kwam den bepaald, aanvoeren als een objectief
(schending van de artikelen 5, 12.3.1, 76.1 controleerbaar gegeven; het arrest dienen 77.3 van het Wegverkeersreglement, ko- aangaande niet regelmatig met redenen is
ninklijk besluit van 1 december 1975 hou- omkleed (schending van artikel 149 van de
dende algemeen reglement op de politie van Grondwet):
het wegverkeer, (2) dat eiser, bijgevolg, voor
de helft aansprakelijk was voor het ongeWat het eerste onderdeel betreft:
val zodat de eisers de helft van de door verOverwegende dat, krachtens artiweerster geleden schade dienden te vergoeden (schending van de artikelen 1382 en kel 76.1 van het Wegverkeersregle1383 van het Burgerlijk Wetboek, 12.3.1 ment, een stopstreep gevormd door een
van het Wegverkeersreglement, konink- witte doorlopende streep, haaks op de
lijk besluit van 1 december 1975);
rand van de rijbaan aangebracht, de

tweede onderdeel, 1) de eisers in hun
appelconclusie omstandig betoogden dat,
m.b.t. de wegmarkeringen, uit de tijdens
het debat overgelegde foto's van de plaats

plaats aanduidt waar de bestuurders
moeten stoppen ingevolge een verkeersbord B5; dat daaruit volgt dat, bij
ontstentenis van dat bord, alleen de

aanwezigheid van een doorlopende
witte streep op de rijbaan en van de
vermelding STOP op de grond, de weggebruiker die op deze weg rijdt, niet
verplicht voorrang te verlenen aan de
bestuurder die rijdt op de openbare
weg die hij gaat oprijden;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Dat het arrest met de vermeldingen die het bevat en in het middel zijn
weergegeven, de in dat onderdeel bedoelde conclusie beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
23 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal-Advocaten: mrs. Houtekier en
Kirkpatrick.
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KAMER-

23 januari 1998

VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VONNIS - ARREST- VEREISTE VERMELDINGEN- VERMELDING VAN DE PARTIJEN - VERZUIM GEVOLG.

Nietig is het vonnis of arrest dat de naam,
de voornaam en de woonplaats niet vermeldt die sommige van de gedingvoerende
partijen bij hun verschijning en in hun
conclusies hebben opgegeven. (Artt. 780,
eerste lid, 2°, en 1052 Ger.W.)

(MARCHANDISSE E.A. T. MEAN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0482.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep ,te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 780, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, dat uitspraak moest
doen, enerzijds, over de vraag ofhet eigenhandig testament van Paula Dubois rechtsgeldig was, anderzijds, over de vraag ofde
door de eisers ingestelde rechtsvorderingen fouten opleverden die de toekenning
van schadeloosstelling wettigden, vermeldt dat het wordt uitgesproken in de
zaak van de derde eiseres en verweerster
in tegenwoordigheid van de n.v. Electrabel, zonder bij de opsomming van de partijen die verschenen zijn en conclusie genomen hebben, de eerste twee eisers te
vermelden die opgetreden zijn in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van hun
minderjarige zoon Frederik,

terwijl uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eerste twee eisers, in hun
hoedanigheid van vertegenwoordigers van
hun twee minderjarige kinderen, de rechtsvoorganger van verweerster, Pierre Anciaux, voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik hebben gedagvaard en dat de
tussenvordering die oorspronkelijk door
Pierre Anciaux was ingesteld en vervolgens door verweerster opnieuw was ingesteld tegen hen in diezelfde hoedanigheid
is gericht; zij in diezelfde hoedanigheid tegen dat vonnis hager beroep hebben ingesteld en conclusie hebben genomen voor het
hofvan beroep; de derde eiseres, die meerderjarig was geworden, het geding vervolgens enkel heeft hervat in zoverre het op
haar betrekking had; uit geen enkel stuk
van de rechtspleging blijkt dat de eerste
twee eisers afstand wilden doen van de in
naam van hun zoon Frederik ingestelde
rechtsvordering en evenmin dat verweerster afstand wilde doen van de tegen
hen in die hoedanigheid ingestelde tussenvordering tot schadeloosstelling; artikel 780,
eerste lid, 2", van het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat het vonnis, op straffe van
nietigheid, behalve de gronden en het
beschikkende gedeelte, de naam, de voornaam en de woonplaats die de partijen bij
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hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven bevat; die bepaling krachtens artikel1042 van het Gerechtelijk Wethoek van toepassing is in hoger beroep; het
arrest derhalve, nu het noch de identiteit
noch de woonplaats vermeldt van de eerste twee eisers, die optreden in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van hun
. minderjarige zoon Frederik, die twee wetsbepalingen schendt;

Overwegende dat het arrest, nu het
nalaat de naam, de voornaam en de
woonplaats te vermelden van de eerste twee eisers, die handelen in hun
hoedanigheid van vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon Frederik Marchandisse, artikel 780 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 49

BEVOEGDHEID - WETTELIJKE CRITERIA- GEVOLG.

1o en 2° Het recht op werkloosheidsuitkeringen van werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect gevolg is
van een werkstaking, is onderworpen aan
een toelating die door het beheerscomite
volgens bepaalde wettelijke criteria wordt
verleend; deze specifieke regeling wordt
miskend door het arrest dat de werkloosheidsuitkeringen louter op grand van onvrijwillige werkloosheid toekent (1). (Art.
7, § 1, derde lid, i, besluitwet 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; artt. 44 en 73,.tweede
en derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MASSART)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

(vertalin.g)

(A.R. nr. S.97.0040.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 januari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;

2° WERKSTAKING EN UITSLUITING-

Over het middel : schending van de artikelen 7, paragraaf 1 (inzonderheid i) van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, 44 en 73 (inzonderheid
tweede en derde lid) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering,
doordat de directeur van het
werkloosheidsbureau, bij de op 7 februari
1994 aan verweerster ter kennis gebrachte
beslissing, geweigerd heeft om haar werkloosheidsuitkeringen toe te kennen voor de
dagen van 24 en 26 november 1993, tijdens welke stakingsacties in het bedrijf,
waarin zij was tewerkgesteld, haar hadden belet om te werken; dat hij die weigering grondt op de beslissing van het
beheerscomite van eiser om, met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, geen uitkeringen toe te kennen voor de werkloosheid
die het gevolg is van werkstakingen tegen het globaal tewerkstellingsplan van de
regering, aangezien de werknemers belang hadden bij de motieven van die werkstakingen en zij daarenboven een aantal

WERKSTAKING- WERKLOOSHEID- RECHT OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING- SPECIFIEKE
REGELING- TOEKENNINGSVOORWAARDENR.V.A. - BEHEERSCOMITE - BEOORDELINGS-

(1) Cass., 25 nov. 1996, A.R. nr. S.96.0052.N
(AC., 1996, nr. 455).

23 januari 1998 - 1e kamer- Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal Advocaat : mr.
Draps.
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26 januari 1998

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- WERKSTAKING- SPECIFIEKE REGELING- TOEKENNINGSVOORWAARDEN- RVA.
BEHEERSCOMITE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID- WETTELLJKE CRITERIA- GEVOLG.
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dagen tot de stakende arbeidseenheid had- is; dat het grondbeginsel van artikel 44 van
den behoord, wat het geval was voor ver- voomoemd besluit niet lijkt te zijn gewijweerster; dat het arrest, met bevestiging zigd door artikel 73, tweede en derde lid,
van het beroepen vonnis, de op 7 februari van het koninklijk besluit van 25 novem1994 ter kennis gebrachte beslissing te- ber 1991; dat het hofimmers van oordeel
nietdoet en beslist dat verweerster recht is dat uit de bewoordingen van (voormeld)
heeft op werkloosheidsuitkering voor de da- artikel 73, derde lid (. .. ) niet noodzakelijgen van 24 en 26 november 1993 en dat het kerwijs kan worden afgeleid dat de werkarbeidshof, om aldus te beslissen, - na er- loze die tot een arbeidseenheid behoort
aan te hebben herinnerd dat, nu het de toe- waarin zich stakende werknemers bevinpassing betrofvan artikel129 van het ko- den of die belang heeft bij de inwilliging
ninklijk besluit van 20 december 1963 van de eisen van de stakers, in geen gebetreffende arbeidsvoorziening en werk- val de in artikel 73, derde lid, van voorloosheid, het beheerscomite niet kon wei- noemd koninklijk besluit bedoelde toelageren werkloosheidsuitkeringen toe te ken- ting van het beheerscomite kan krijgen; dat
nen aan de werknemers wier werkloosheid beide criteria volgens artikel 73, derde lid,
het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg van een werkstaking is, behalve in- van voornoemd koninklijk besluit, 'inzondien bewezen was, wat het beheerscomite derheid' door het beheerscomite moeten
moest vaststellen, dat zij zich niet gedis- worden beoordeeld, wanneer het moet natantieerd hadden van de stakers en dat zij gaan of de werkloosheid die recht geeft op
niet bereid waren geweest om te werken, de uitkeringen, onvrijwillig is; dat het hof
d.w.z. dat zij de voorwaarden voor onvrij- oordeelt dat er geen andere betekenis kan
willige werkloosheid niet vervulden in de worden gegeven aan voormeld artikel 73,
zin van artikel126 van voomoemd konink- derde lid; dat (eisers) bewering betreflijk besluit - als gronden hierop aanvoerde fende de uitlegging van dat artikel 73,
"dat het grondbeginsel, dat is vastgelegd in derde lid- te weten, dat, wanneer de criartikel 126, eerste lid, van het koninklijk teria van dat artikel 73, of zelfs een erbesluit van 20 december 1963 (. .. ), thans is van, zijn nagegaan, de werknemer geen
vastgelegd in (artikel44) van het konink- recht heeft op de werkloosheidsuitkerinlijk besluit van 25 november 1991, dat van gen, zelfs als hij onvrijwillig werkloos is toepassing is op het onderhavige geschil indruist zowel tegen de letter als tegen de
(... ),en dat bepaalt dat, 'om uitkeringen te geest van de reglementering; dat het hokunnen genieten, de werkloze wegens om- ger beroep, wat dat betreft, niet gegrond is;
standigheden onafhankelijk van zijn wil (. .. ); dat uit de door (verweerster) aangezonder arbeid en zonder loon moet zijn'; dat voerde feitelijke omstandigheden, die door
het hier gaat om de herbevestiging van het (eiser) niet worden tegengesproken, volgt
beginsel van artikel 7 van de Besluitwet dat zij, ten gevolge van omstandigheden onvan 28 december 1944 (. .. ); dat de werk- afhankelijk van haar wil, haar werkplaats
loosheidsuitkeringen, in de wetgeving die niet heeft kunnen bereiken of er niet is
op onderhavig geschil van toepassing is, te- kunnen blijven wegens een werkstaking
vens veronderstellen dat de werkloze we- waarvan zij zich heeft willen distantiegens omstandigheden onafhankelijk van ren; dat (verweerster) aldus bereid was om
zijn wil zonder arbeid en zonder loon is (. .. ); te werken op 24 en 26 november 1993, en
dat artikel 129, eerste lid, van het konink- zich tevens van de stakers heeft gedistanlijk besluit van 20 december 1963 is vervangen door artikel 73 van het konink- tieerd; dat het hof eveneens beslist dat (eilijk besluit van 25 november 1991; dat ser) ten onrechte, met toepassing van arartikel 73, tweede en derde lid, van het ko- tikel 73 van het koninklijk besluit van 25
ninklijk besluit van 25 november 1991 be- november 1991, heeft geweigerd om aan
trekking heeft op de werknemers wier (verweerster) werkloosheidsuitkeringen toe
werkloosheid het rechtstreekse of onrecht- te kennen voor (die dagen); dat het beheersstreekse gevolg is van een werkstaking of comite van (eiser) immers niet op grond van
een lock-out (. .. ); dat het hof oordeelt dat de artikel 73, tweede en derde lid, de toelawerkloze wiens werkloosheid het recht- ting kan weigeren om werkloosheidsuitkestreekse of onrechtstreekse gevolg is van ringen toe te kennen aan de werkneemeen werkstaking, een recht op werklobs- ster, zoals (verweerster), die blijk heeft
heidsuitkeringen behoudt en hem dat ai- gegeven van haar wil om te werken, onleen kan worden ontzegd indien wordt vast- clanks het collectief conflict, en die zich van
gesteld dat hij niet onafhankelijk van zijn de stakers gedistantieerd heeft; dat ook de
wil zonder arbeid en bijgevolg zonder loon beslissing van 7 februari 1994, waarin de
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weigering van de toelating van het beheerscomite is vervat en waarbij de uitkeringen worden geweigerd, artikel 73, tweede
en derde lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 schendt",

terwijl, artikel 7, paragraaf 1, i, van de
besluitwet van 28 december 1944 aan de
onvrijwillige werklozen weliswaar, onder de
door de Koning te bepalen voorwaarden,
een subjectief recht op uitkeringen toekent en, anderzijds, artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 tot
uitvoering van voornoemd artikel 7 weliswaar bepaalt dat, om uitkeringen te kunnen genieten, de werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder
arbeid en zonder loon moet zijn, maar de
voorwaarden waaronder uitkeringen worden toegekend aan de werknemers die aan
een staking deelnemen, krachtens de bijzondere regels van artikel 73, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaald worden door de Koning
na advies van het beheerscomite, en de
wetknemers wier werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg van een
staking is, krachtens artikel 73, tweede lid,
slechts uitkering kunnen genieten mits toelating van het beheerscomite; voornoemd
artikel 73 een bepaling is die aan het
beheerscomite de bevoegdheid verleent om,
in het kader van de artikelen 7 van de
Besluitwet van 28 december 1944 en 44
van het koninklijk besluit van 25 november 1991, in feite te oordelen of een werknemer aan een staking heeft deelgenomen dan wel of hij, wegens die staking,
werkloos is geweest wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, maar artikel 73, in laatstgenoemd geval, het
beheerscomite tevens de bevoegdheid verleent om te beslissen of een toelating om
uitkeringen te genieten moet worden verleend, waarbij het overeenkomstig artikel 73, derde lid, inzonderheid rekening
moet houden met het feit dat de werknemer niet tot de arbeidseenheid behoort
waarin zich stakende werknemers bevinden of dat hij geen belang heeft bij de inwilliging van de eisen van de stakers; het
arrest bijgevolg, nu het zijn beslissing dat
verweerster recht heeft op de haar geweigerde uitkeringen, uitsluitend grondt op de
omstandigheid dat verweerster op 24 en 26
november 1993 onvrijwillig werkloos is geweest, de regel miskent dat de werknemers wier werkloosheid het rechtstreekse
of onrechtstreekse gevolg van een werkstaking is, slechts uitkering kunnen genieten mits toelating van eisers beheers-
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comite, dat inzonderheid moet nagaan of zij
tot de stakende arbeidseenheid behoren en
of zij eventueel belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers
(schending van artikel 73, tweede en derde
lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering); het arrest daarenboven de
artikelen 7, paragraaf 1, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 44 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 verkeerd toepast, wat
neerkomt op een schending van die artikelen:

Overwegende dat artikel 7, § 1,
derde lid, i, van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
onder de door de Koning te bepalen
voorwaarden, een subjectief recht op
uitkeringen toekent aan de onvrijwillige werklozen;
Overwegende dat artikel 44 van het
koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, dat ter uitvoering van
voornoemd artikel 7 is genomen, bepaalt dat de werknemer, om uitkeringen te kunnen genieten, zonder arbeid en zonder loon moet zijn wegens
omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil;
Overwegende, evenwel, dat, krachtens de bij artikel 73, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalde bijzondere regeling, de voorwaarden waaronder uitkeringen worden toegekend aan de
werknemers die aan een staking deelnemen, door de Koning worden bepaald, na advies van het beheerscomite; dat, krachtens artikel 73,
tweede lid, de werknemers wier werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking,
slechts uitkeringen kunnen genieten
mits toelating van het beheerscomite;
Overwegende dat voormeld artikel
73 een bepaling is die, met betrekking tot een uitzonderlijke situatie, het
beheerscomite de bevoegdheid verleent niet aileen om in feite en met
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inachtneming van de artikelen 7 van Nr. 50
de besluitwet van 28 december 1944
en 44 van het koninklijk besluit van
3e KAMER- 26 januari 1998
25 november 1991 vast te stellen of de
betrokken werknemer niet aan de staking heeft deelgenomen dan wel ofhij, WERKLOOSHEID -BEDRAG- WERKNEwegens de staking, werkloos was ten
MER MET GEZINSLAST- R.V.A. - VERPLICHgevolge van omstandigheden onafhanTING.
kelijk van zijn wil, maar tevens om, in
laatstgenoemd geval, te beslissen of De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan
hem een uitkering moest worden toeaan de werkloze alleen een hager dagelijks basisbedrag-van de werkloosheidsgekend, gelet onder meer, overeenuitkeringen toekennen, als bepaald in arkomstig artikel 73, derde lid, op het
tikel 160, § 2, eerste lid, 2 ', Werkfeit dat hij niet behoort tot de arbeidsloosheidsbesluit 1963, als de werkloze
eenheid waarin zich stakende werkaantoont dat hij samenwoont met een
nemers bevinden of dat hij geen beechtgenoot die noch over beroepsinkomens
lang heeft bij de inwilliging van de
noch over vervangingsinkomens beschikt
eisen van de stakers;
(Art. 160, §§ 1 en 2, eerste lid, 2°, Werloosheidsbesluit 1963 (1).)

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster niet heeft deelgenomen aan de staking van 24 en 26
november 1993, maar dat haar werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg van die staking was;
dat het arrest aileen op grond dat verweerster werkloos was ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van
haar wil, beslist dat zij recht heeft op
werkloosheidsuitkeringen; dat het arrest aldus de iii het middel aangehaalde bepalingen 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 gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
26 januari 1998 - 3 6 kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. RAITANO E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0042.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1997 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecoiirdineerde Grandwet, 160, § 2, eerste lid (inzonderheid 2' en
3'), en tweede lid, 186 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, dat artikel160, § 2, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1986, 92, § 1, 93,
§ 2, van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 betreffende werkloosheid, gewijzigd bij
het ministerieel besluit van 19 juli 1984, en
voor zoveel als nodig 92, § 1, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 april
1966,
doordat het arrest, hoewel het met verwijzing naar de feitelijke gegevens die de
eerste rechter heeft aangewezen, vaststelt : (1) dat de eerste verweerster op 23
april 1992 aan de tweede verweerster, haar
uitbetalingsinstelling, heeft verklaard dat
(1) Vgl. artt. 110, § 1, eerste lid, 1 a, en§ 4, en
114, §§ 1 tot 3, Werkloosheidsbesluit 1991.

124

HOF VAN CASSATIE

zij haar man had verlaten en een "verklaring van gezinssamenstelling" heeft ondertekend (formulier C1) luidens welke aileen een van haar dochters, die tien jaar
oud was, bij haar leefde, zodat zij kon genieten van de code voor werknemers met
gezinslast voor het bepalen van het bedrag van haar werkloosheidsuitkeringen;
(2) dat zij op 28 april 1992 besliste opnieuw met haar man te gaan samenwonen en een nieuw formulier C1 heeft ondertekend, waarin zij als de personen die
met haar samenwoonden haar vier kinderen aanwees en oak een vijfde persoon die
haar man bleek te zijn, waarbij zij echter
verzuimde aan te geven dat laatstgenoemde
vervangingsinkomens genoot in de vorm
van werkloosheidsuitkeringen, met bevestiging van het vonnis van de arbeidsrechtbank, de beslissing van de directeur van het
werkloosheidskantoor vernietigt die op 26
maart 1993 ter kennis van de eerste verweerster werd gebracht en waarbij zij vanaf
28 april 1992 van het voordeel van de
werkloosheidsuitkeringen werd uitgesloten voor het verschil tussen de bedragen die
het resultaat zijn van de toepassing van de
code voor werknemers met gezinslast
("werknemers-gezinshoofd") en van de code
voor samenwonenden, zegt dat eisers tegenvordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde niet gegrond is, evenmin als de vordering tot tussenkomst en
vrijwaring van de eerste verweerster tegen de tweede verweerster, "nu aileen (eiser) moet worden beschouwd als degene die
verantwoordelijk is voor de onjuiste toekenning van de code gezinshoofd", en doordat het arrest om aldus te beslissen steunt
op : a) de granden "dat niet wordt betwist
dat (de eerste verweerster) ten onrechte
werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen voor alleenstaanden terwijl zij samenwoonde met haar man die zelf oak werkloosheidsuitkeringen ontving; ... dat ten
deze de vraag rijst welke fout tot de verkeerde toekenning heeft geleid; ... dat in dat
opzicht de analyse van de feitelijke gegevens van het dossier door de eerste rechter pertinent is;iat de eerste rechter op
grand van een reuengeving die volledig door
dit arbeidshofwordt overgenomen, terecht
oordeelt dat de verkeerde toekenning uitsluitend te wijten is aan een foute administratieve behandeling van het dossier
door (eiser); dat (noch) (eisers) hager beroep noch het incidenteel beroep van de
(eerste verweerster) gegrond zijn; (b) met
verwijzing naar de redenen van de eerste
rechter, op grand dat : "(Eiser) op 3 juni
1992 zeer goed op de hoogte was ... van de
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opeenvolgende verklaringen van de (eerste verweerster) van 23 en 28 april1992.
Hij bezat dus twee C1 formulieren, waarbij in het eerste melding wordt gemaakt
van de toestand van alleenstaande van de
(eerste verweerster) met een kind ten laste,
en het tweede van haar samenwonen met
Puma Vicenzo. Zelfs al vermeldt het C1 niet
dat de h. Puma Vicenzo de echtgenoot van
de (eerste verweerster) is, tach heeft eiser op 30 april twee formulieren C8 ontvangen, het eerste van 23 april dat vermeldt dat de (eerste verweerster) sedert 16
april van haar man gescheiden leefde en
het tweede, van 28 april, waarin stand dat
zij met haar man en haar vier kinderen
leefde. Aan de hand van die stukken kon
(eiser) de juiste code van (de eerste verweerster) bepalen. En indien het C 1, zoals (eiser) aanvoert, onvolledig was in zoverre het niet verduidelijkt of de h. Puma
beroepsinkomens dan wel vervangingsinkomens genoot, diende (eiser) met toepassing van artikel 92, § 1, (lees : 93, § 2)
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, het onvolledig C1 voor aanvulling
naar de uitbetalingsinstelling terug te sturen. Dat heeft hij niet gedaan. De aansprakelijkheid van de (tweede verweerster)
komt niet in het gedrang. ( ... ) (Zij) heeft
haar taak volbracht en heeft de formulieren C1 en C8 naar (eiser) gestuurd. De (eerste verweerster) kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige fout jegens
(eiser) ofjegens (de tweede verweerster),
aangezien zij hen de wijzigingen in haar
gezinstoestand correct heeft gemeld. (Eiser) is bijgevolg verantwoordelijk voor de
vergissing bij het toekennen van de code gezinshoofd. De vordering tot terugbetaling
van het bedrag van 180.876 frank kan dus
niet worden aangenomen",

terwijl, eerste onderdeel, uit de bepalingen van artikel160 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 8 augustus 1986,
volgt dat de werknemer, om alle toeslagen te kunnen ontvangen die zijn voorzien in dat artikel 160, § 2, en inzonderheid in § 2, tweede lid, en bijgevolg te
behoren tot de categorie werknemers met
gezinslast (categorie oak genaamd: werknemers - gezinshoofden), dient samen te
wonen met een echtgenoot die noch over
beroepsinkomens noch over vervangingsinkomens beschikt (artikel160, § 2, eerste lid, 2°) of nag dient samen te wonen
zonder echtgenoot en uitsluitend met een
ofmeerdere kinderen ofbloedverwanten die
inzonderheid voldoen aan de voorwaarde
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dat zij evenmin over dergelijke inkomsten beschikken (artikel 160, § 2, eerste lid,
3'); wat betreft het bedrag van haar uitc
keringen, verweersters verklaring dat zij
opnieuw met haar man en haar vier kinderen samenwoonde niet tot gevolg had dat
zij van categorie veranderde aangezien
haar man, volgens het door haar op 28 april
1992 ondertekende formulier C1, geen
beroeps- noch vervangingsinkomens genoot en dat daarvan in de "wijzigende aangiften" C8 evenmin melding wordt gemaakt; eiser in zijn verzoekschrift van
hoger beroep en in zijn conclusie voor het
arbeidshofbetoogde dat, in tegenstelling tot
het oordeel van de eerste rechter, eiser aan
hand van de stukken die hem waren toegezonden, nu daarin niet werd gepreciseerd dat verweersters man een
vervangingsinkomen genoot, de code "samenwonende" niet aan de eerste verweerster kon toekennen en dat zij daarom
uitkeringen is blijven ontvangen volgens
het percentage dat aan de werknemers met
gezinslast is toegekend; het arrest niet antwoordt op dat verweermiddel waaruit
volgde dat eiser geen enkele fout had begaan door de eerste verweerster in het genot te laten van de code van de werknemers met gezinslast (of "werknemersgezinshoofd"); daaruit volgt dat het arrest, nu het met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter oordeelt dat de
stukken die eiser heeft ontvangen weliswaar niet vermelden dat de echtgenoot
waarmee de werkloze opnieuw samenwoonde vervangingsinkomens genoot, maar
dat eiser op grond daarvan de juiste code
kon bepalen die haar moest worden toegekend, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet) en bovendien de regel miskent
dat zowel de werknemer die uitsluitend met
kinderen zonder inkomsten samenwoont als
de werkloze die samenwoont met een echtgenoot die noch over beroepsinkomens noch
over vervangingsinkomens beschikt tot dezelfde categorie werknemers met gezinslast behoren en dus recht hebben op toepassing van dezelfde code voor het bedrag
van hun uitkeringen (schending van artikel160, § 2, eerste lid, 2' en 3', en tweede
lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betre:ffende arbeidsvoorziening en werkloosheid);

tweede onderdeel, artikel 93, § 2, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19
juli 1984, bepaalde dat wanneer de aanvraag om werkloosheidsuitkeringen ofhet
administratief dossier van de werkloze, on-
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volledig op het gewestelijk bureau toekomen, het gewestelijk bureau ze terugzendt
naar de uitbetalingsinstelling vergezeld van
een nota waarin alle ontbrekende stukken of inlichtingen worden vermeld; eiser, ten betoge dat het beroepen vonnis hem
ten onrechte had verweten dat hij die bepalingen niet had nageleefd (die in het beroepen vonnis bij vergissing als die van artikel 92, § 1, van het ministerieel besluit
worden aangegeven) nu hij het door de eerste verweerster op 28 april 1992 getekende
formulier C1 niet naar de tweede verweerster had teruggezonden om het te doen
aanvullen met betrekking tot de eventuele vervangingsinkomens van haar man,
in zijn verzoekschrift van hoger beroep en
in zijn aanvullende conclusie voor het
arbeidshof he eft aangevoerd dat onderaan dat formulier duidelijk wordt aangegeven dat als de persoon die vermeld wordt
als lid van het gezin van de werkloze werkloosheidsuitkeringen ontvangt, zulks vermeld moet worden, zodat eiser, nu de eerste verweerster dat met betrekking tot haar
echtgenoot niet heeft vermeld, terecht kon
oordelen dat uit het document bleek dat hij
geen vervangingsinkomens genoot en dat
het, aangezien het niet onvolledig was, niet
naar de betalingsinstelling diende te worden teruggestuurd; het arrest dat middel
niet beantwoordt; daaruit volgt dat het arrest, nu het met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter oordeelt dat eiser eventueel het C1 van 28 april1992 voor
aanvulling naar de tweede verweerster had
dienen terug te zenden, niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet) en bovendien de
regel miskent dat alleen documenten die
onvolledig lijken door eiser naar de
uitbetalingsinstelling moeten worden teruggezonden (schending van de artikelen
93, § 2, van het ministerieel besluit van 4
juni 1964, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juli 1984 betre:ffende werkloosheid, en voor zoveel als nodig 92, § 1,
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, gewijzigd op 6 april 1966);

derde onderdeel, artikel 186 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 bepaalde dat voor elke werkloze een administratief dossier wordt samengesteld, dat
alle inlichtingen bevat welke de inspecteur nodig heeft om over het recht op werkloosheidsuitkering te beslissen en eventueel het bedrag ervan te bepalen, de
werkloze wanneer hij werkloosheidsuitkering geniet of opnieuw aanvraagt, elke gebeurtenis die een wijziging van het administratief dossier tot gevolg heeft, ter kennis
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brengt van de uitbetalingsinstelling en die
instelling hem de stukken overhandigt die
nodig zijn om de wijziging in zijn administratief dossier aan te brengen of om een
nieuw dossier samen te stellen; die bepalingen impliceren dat de uitbetalingsinstelling verplicht is de werkloze die zij vergoedt bij te staan en voor te lichten; de
uitbetalingsinstelling die, zoals de tweede
verweerster, niet nagaat of de werkloze de
documenten correct invult die aan eiser
moeten worden toegezonden, die verplichting verzuimt; daaruit volgt dat het arrest, nu het met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter oordeelt dat de
tweede verweerster in dit geval niet aansprakelijk is en dat zij haar opdracht heeft
vervuld, artikel 186 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 schendt :

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van de analyse van de eerste rechter van de feitelijke gegevens
van het dossier en met overname van
zijn motieven, oordeelt dat de documenten C1 en C8 die aan eiser werden toegezonden, laatstgenoemde in
staat moesten stellen de aan de eerste verweerster toe te kennen code correct te bepalen;
Dat het arrest aldus het verzoekschrift van hoger beroep en de conclusie, die in dit onderdeel worden bedoeld, beantwoordt door ze tegen te
spreken;
Overwegende dat, voor het overige,
enerzijds, uit de door het arrest overgenomen vaststellingen van het beroepen vonnis volgt dat eiser volgens
het arbeidshof, wanneer hij uitspraak
heeft gedaan over de aanvraag tot
werkloosheidsuitkering van de eerste verweerster, wist dat zij niet aileen woonde, wat uitsloot dat zij de
hoedanigheid van alleenstaande bezat in de zin van artikel 160, § 2, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, en
dat zij niet meer uitsluitend samenwoonde met haar kinderen maar ook
met haar echtgenoot, zodat de toepassing van artikel 160, § 2, eerste lid, 3°,
van hetzelfde koninklijk besluit uitgesloten was;
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Dat, anderzijds, uit de bewoordingen van artikel 160, § 2, eerste lid, 2°,
van voornoemd koninklijk besluit en
uit de samenlezing van die bepaling en
van § 1 van hetzelfde artikel volgt dat
eiser aan de eerste verweerster aileen een hoger dagelijks basisbedrag
van de werkloosheidsuitkeringen koh
toekennen als voorzien in die bepaling als die verweerster aantoonde dat
zij samenwoonde met een echtgenoot
die noch over beroepsinkomens noch
over vervangingsinkomens beschikt;
Dat het arbeidshof bijgevolg wettig heeft kunnen beslissen dat de door
de eerste verweerster overgelegde documenten, ook al bevatten zij geen enkele vermelding over het bestaan van
inkomens van haar echtgenoot, eiser
in staat stelden "de juiste code te bepalen die haar diende te worden toegekend";
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat betreft het tweede onderdeel;
Overwegende dat het arrest met
overname van de vermeldingen van
het beroepen vonnis beslist dat eiser, aan de hand van de hem toegezonden documenten C1 en C8, de
juiste code moest kunnen bepalen die
aan de eerste verweerster diende te
worden toegekend;
Dat die beslissing tevergeefs in het
eerste onderdeel is bekritiseerd en in
het tweede onderdeel niet wordt bekritiseerd;
Overwegende dat, enerzijds, het
arbeidshof niet hoefde te antwoorden op het verzoekschrift van hoger
beroep en op de aanvullende conclusie die in het tweede onderdeel van het
middel worden bedoeld, aangezien zij
wegens de voornoemde beslissing doelloos zijn geworden;
Overwegende dat anderzijds blijkt
uit de bewoordingen die de arbeidsrechtbank hanteert in de vermeldingen van het vonnis die het arrest overneemt en die in het tweede onderdeel
worden bekritiseerd, dat zij ten overvloede zijn gegeven;
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Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat betreft het derde onderdeel :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat dit
onderdeel kritiek uitoefent op een ten
overvloede gegeven overweging van
het arrest;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 januari 1998 - se kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Verheyden - Grotendeels
gelijkluidende conclusie (2) van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Draps.
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2e KAMER- 27 januari 1998

1° STRAFVORDERING- BURGERRECHTELIJKAANSPRAKELIJKE- WERKGEVER- GEEN
DAGVAARDING- GEVOLG.

(2) Onderhavig arrest beslist dat het derde onderdeel van het enig middel niet ontvankelijk is.
Het O.M. was van mening dat dit onderdeel naar
recht faalde. Het O.M. wees erop dat art. 186
Werkloosheidsbesluit 1963, dat betrekking heeft
op het administratief dossier van de werkloze,
niet bepaalt dat de uitbetalingsinstelling verplicht is erop toe te zien dat de werkloze de documenten die aan de R.V.A. moeten worden toegezonden, correct invult (raapl. M. BAUKENS, "La
nouvelle reglementation du chomage", J. T. T.,
1992, p. 233 en 237; vgl. artt. 24, 1 o tot 4°, 133 en
134 Werkloosheidsbesluit 1991; raadpl. ook art.
17, § 1, wet 29 juni 1981). Volgens het O.M.
volgde de verplichting van de uitbetalingsinstelling om de werkloze voor te lichten nopens zijn
verplichtingen inzake de aangifte van zijn persoonlijke en gezinstoestand en om het dossier van
de werkloze overeenkomstig de verordenende bepalingen bij het gewestelijk werkloosheidsbureau
in te dienen, uit art. 178, 1 o en 2°, van voornoemd Werkloosheidsbesluit 1963 (zie de voormelde verwijzingen in deze noot).

2° MISDRIJF- TOEREKENBAARHEID -

ALGEMEEN - WERKNEMER- PERSOONLIJKE
TOEREKENBAARHEID WERKGEVER BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDGEVOLG.

so

ARBEIDSOVEREENKOMST - VERPLICHTINGEN- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
WERKNEMER- WETTELIJKE BEPERKINGTOEPASSINGSGEBIED.

4 o MISDRIJF -

TOEREKENBAARHEID- ALGEMEEN- ARBEIDSOVEREENKOMST- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKNEMER- WETTELIJKE BEPERKING- TOEPASSINGSGEBIED.

1o Geen wettelijke bepaling verplicht het

openbaar ministerie, op straffe van nietigheid van de strafrechtspleging, de
werkgever in wiens bediening het aan de
werknemer ten laste gelegde misdrijf is
gepleegd, als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de rechtbank te dagvaarden. (Art. 4, § 2, wet 21 juni 1985.)
2° De omstandigheid, dat de beklaagde niet
voor eigen rekening zou gereden hebben
en dat zijn werkgever burgerrechtelijk
aansprakelijk zou zijn voor de tegen hem
uitgesproken veroordeling, doet niets af
aan de regelmatigheid van de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering waaraan het in voorkomend geval niet in
de zaak betrekken van de burgerrechtelijk aansprakelijke werkgever geen afbreuk doet - noch aan de vaststelling in
feite van de appelrechters dat de beklaagde de overtreding heeft begaan, noch
aan zijn veroordeling wegens die bewezen verklaarde overtreding. (Art. 4, § 2,
wet 21 juni 1985.)

so en 4°

De wettelijke beperking van de
aansprakelijkheid van een werknemer betreft enkel diens burgerlijke aansprakelijkheid, doch speelt niet ten aanzien van
zijn strafrech~elijke verantwoordelijkheid. (Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(PONCELET)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1265.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 september 1996 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
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Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift, waarbij een door
de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over de drie middelen sam(;}n :·
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zodoende zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Overwegende dat de middelen verwarren tussen het feitelijk plegen van
een misdrijf, enerzijds, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor een
veroordeling, anderzijds;

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

Overwegende dat geen wettelijke bepaling het openbaar ministerie, op
straffe van nietigheid van de strafrechtspleging, verplicht de werkgever in wiens bediening het aan een
werknemer ten laste gelegde misdrijf
is gepleegd, als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de rechtbank te dagvaarden;

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

Overwegende dat de omstandigheid dat eiser niet voor eigen rekening zou gereden hebben en dat zijn
werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk zou zijn voor de tegen hem uitgesproken veroordeling niet afdoet aan
de regelmatigheid van de tegen eiser
ingestelde strafvordering - waaraan het in voorkomend geval niet in de
zaak betrekken van de burgerrechte~
lijk aansprakelijke werkgever geen afbreuk doet- noch aan de vaststelling in feite van de appelrechters dat
eiser de overtreding heeft begaan, noch
aan zijn veroordeling wegens die tegen hem bewezen verklaarde overtreding;
Dat artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet slechts de burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreft
en derhalve te dezen, nu eiser slechts
op strafrechtelijk gebied wordt vervolgd en veroordeeld, geen toepassing vindt;
Dat de appelrechters door hun motivering eisers verweer verwerpen,

27 januari 1998 - 2e kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht- Advocaat :.mr. Y. Molenaers, Hasselt.

Nr. 52
2e KAMER - 27 januari 1998
1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MID DEL- E.G.-VERDRAG- MEDEDINGING- ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - NIET
OPGEWORPEN VOOR FEITENRECHTER- GEVOLG.

2° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALLERLEI- MEDEDINGING- ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE - VRIJ VERKEER
VAN GOEDEREN- CASSATIEMIDDEL- NIET
OPGEWORPEN VOOR FEITENRECHTER- GEVOLG.

1 o en 2° Een middel, gesteund op de inbreuk op de bepalingen van het E.G.Verdrag betreffende de mededinging, het
verbod van misbruik van economische
machtspositie of op de belemmering van
het vrij verkeer van goederen, dat niet aan
de feitenrechter is voorgelegd, kan niet
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voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd (1).
(DZIALOSZYNSKI)

ARREST

(A.R. nr. P.96.1320.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1996 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 7a, 30, 31,
85, 86, 90 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, gesloten te
Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij de
wet van 2 december 1957, 2, 4, van de
Richtlijn van 28 juni 1990 van de Commissie E.G. van 28 juni 1990 betreffende de
mededinging op de markten voor
telecommunicatiediensten, 71, 75, 80, 81,
84, van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven,
doordat het bestreden arrest van hervorming eiser schuldig verklaart aan het
hem tenlastegelegde feit, hem veroordeelt
tot een geldboete van 250 frank, en de ter
gri:ffie neergelegde draadloze telefoontoestellen verbeurd verklaart op volgende
gronden : dat de verbalisanten technici zijn
bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, hierna B.I.P.T.
genoemd; dat er in het geval van het
B.I.P.T. geen sprake is van een overheidsbedrijf met een monopoliepositie; dat het
B.I.P.T. immers, in tegenstelling tot de vroegere R.T.T. (exploitatie en controle) en het
huidige Belgacom (exploitatie), zich niet inlaat met de koop van telefoontoestellen (exploitatie) doch wel met het frequentiemanagement, te weten het toekennen van
frequenties en het toezicht op de naleving ervan (controle); dat de bewuste
draadloze telefoontoestellen in beslag genomen werden bij de bvba Mosfre; dat zij
zich niet in een transitmagazijn bevonden en evenmin een machtiging voor actieve verdeling bekomen werd om de goe(1) Cass., 1 feb. 1995, A.R. nr. P.94.11ll.F (A. C.,
1995, nr. 61).
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deren uit het transitmagazijn te halen; dat
het derhalve Belgische goederen zijn; dat zij
bestemd waren voor verkoop ofverhuur op
de Belgische Markt, zoals blijkt uit het nazicht van de boekhoudkundige documenten van de bvba Mosfre, waarvan eiser de
feitelijke zaakvoerder is; dat de in beslag
genomen goederen niet voorafgaand ter
goedkeuring voorgelegd waren aan het
B.I.P.T.,
terwijl, eerste onderdeel, de door het bestreden arrest ingeroepen scheiding van de
opdrachten tussen Belgacom (exploitatie) en
het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicaties, in 't kort B.I.P.T.,
dat zich niet inlaat met de koop van telefoontoestellen (exploitatie) doch wel met het
frequentie-management, te weten het toekennen van frequenties en het toezicht op
de naleving ervan (controle), beperkt wordt
door de samenstelling van de bij het B.I.P.T.
ingestelde adviesraad, die in alle geval
krachtens artikel 81, van de wet van 21
maart 1991 vertegenwoordigers van Belgacom, die een exclusiviteit heeft van de
openbare televerbindingen, bevat; dat dientengevolge het B.I.P.T. niet ontsnapt aan de
toepassing der communautaire regelen op
de concurrentie, dat immers de overheidsdienst niet onafhankelijk is van de commercii:ile belangen van Belgacom door de
samenstelling van deze adviesraad, zodat
deze regeling de gelijkheid van de kansen der concurrenten in de weg staat, de
vrijheid der concurrentie miskent en derhalve nietig is (schending van de art. 71,
75, 80, 81, 84, van de wet van 21 maart
1991, 85, 86, 90, van het E.G.-Verdrag van
25 maart 1957); dat deze verbindingen
tussen Belgacom en het B.I.P.T. door de samenstelling van de adviesraad eveneens indruisen tegen de communautaire regeling betreffende de afscha:ffing van
kwantitatieve beperkingen of van maatregelen van gelijke werking op de invoer van
goederen tussen de Lid-Staten (scherrding van de art. 71, 75, 80, 81, van de wet
van 25 maart 1991, 6, 7a, 30, 31, van het
E.G.-Verdrag van 25 maart 1957, 2, 4, van
de richtlijn van 28 juni 1990 van de Commissie E.G.),
tweede onderdeel, het feit dat het B.I.P.T.
geen overheidsbedrijfis met monopoliepositie en zich niet inlaat met de koop en de
verkoop van telefoontoestellen (exploitatie) doch wel met het frequentiemanagement, te weten het toekennen van
frequenties en het toezicht op de naleving ervan (controle), geen afbreuk doet aan
de toepassing van de communautaire bepalingen betreffende de afschaffing van de
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kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking op de invoer van
goederen tussen de Lid-Staten en deze bepalingen zich trouwens hoofdzakelijk tot de
openbare organen richten (schending van
de art. 6, 7a, 30, 31, van het E.G.-Verdrag
van 25 maart 1957); dat dit feit evenmin afbreuk doet aan de toepassing van de bepalingen betreffende de mededinging en het
verbod van misbruik van machtspositie
(schending van de art. 6, 7a, 85, 86, 90 van
het E.G.-Verdrag); dat immers deze communautaire bepalingen toepasselijk zijn op
degene die de regelen ervan overtreden,
zonder onderscheid of het gaat om overheidsbedrijven of om controleorganismen
(schending van de art. 6, 7a, 30, 31, 85, 86,
90, van het E.G.-Verdrag, 2, 4, van de richtlijn van 28 juni 1990 van de Commissie
E.G.),
derde onderdeel, de voorafgaandelijke
goedkeuring van ingevoerde draadloze telefoons door het B.I.P.T. alvorens zij op de
Belgische markt mogen worden gebracht
een schending is van het vrije verkeer van
goederen in de Europese markt, vermits in
de andere Lid-Staten deze voorafgaande
goedkeuring niet bestaat; dat daarbij door
de afwezigheid van enig rechtsmiddel tegen een eventuele weigeringsbeslissing van
een toelating op de Belgische markt door
het B.I.P.T., dit in praktijk kan leiden tot
het niet toelaten van telefoontoestellen op
de Belgische markt en wei op de markten
der andere Lid-Staten, in strijd met het vrij
verkeer der goederen (schending van de art.
6, 7a, 30, 31, van het E.G.-Verdrag, 2, 4,
van de richtlijn van 28 juni 1990 van de
Commissie E.G.), zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Overwegende dat de appelrechters
eisers schuldigverklaring laten steunen op de door de verbalisanten Joseph Hufkens en Andreas Roothans,
die op dat ogenblik de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie
hadden, regelmatig verrichte vaststellingen;
Dat ze hierbij considereren dat de
verbalisanten technici zijn bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicaties en er in het geval van dit instituut geen sprake is
van een overheidsbedrijf met een monopoliepositie;
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser bij de appelrechters conclusie heeft genomen ten
betoge dat de vereiste van goedkeuring van de toestellen door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicaties de gelijkheid van
de kansen der concurrenten in de weg
staat of de vrijheid der concurrentie
miskent, dat de verbindingen tussen
Belgacom en het Belgisch Instituut
voor Postdiensten en Telecommunicaties door de samenstelling van de adviesraad indruisen tegen de communautaire regelen betreffende de
afschaffing van de kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke
werking op de invoer van goederen
tussen de lidstaten, dat het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicaties inbreuk pleegt op de
bepalingen van het E.G.-Verdrag betreffende de mededinging of het verbod van misbruik van economische
machtspositie of tenslotte dat de voorafgaande goedkeuring door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicaties in de praktijk een
belemmering kan opleveren van het
vrij verkeer van goederen;
Dat het eiser stond dit verweer bij
de feitenrechter aan te voeren en het
te ondersteunen met feitelijke elementen van aard om er geloof aan te hechten; dat hij dit verweer dat een onderzoek van feiten vergt, niet voor het
eerst voor het Hof kan aanvoeren;
Dat de voorgestelde prejudiciele
vraag hieraan geen afbreuk kan doen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

Nr. 52
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 1 van JAARGANG 1998

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip. beoordeling door de rechter - Gebrekkige verkeerstekens - Omkering van de voorrang- VerkeersongevalOntbreken van oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
79

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Ouders - Verzekering Zware fout van minderjarige - Regresvordering - Contractuele tekortkoming Gevolg.
41

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte - Toekomstige schade- Kapitaal Vervroegde inning- Werkelijk geleden schade
- Gevolg.
69

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte- Doodslag- Vergoeding van de uit
het overlijden voortvloeiende schade- Overlevingspensioen- Weerslag.
97

Mstand van recht
Rechtshandeling- Nietigheid- Wil tot conversie- Feitelijke beoordeling- Verzaking
- Wettelijkheid- Voorwaarden.
44

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen - Aansprakelijkheid van de
werknemer- Wettelijke beperking- Toepassingsgebied.
127

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden
Voortdurende tekortkoming- Tijdstip. 91

Arbitragehof
Prejudiciee] geschil - Verplichting voor het
Hof van Cassatie - Grenzen - Bedoelde
67
wettelijke bepalingen.

Arbitragehof
Prejudiciele vraag- Verzoek van de verweerder - Hof van Cassatie - In het middel als
geschonden aangewezen wetsbepaling- Conflict met het E.V.R.M. - Conflict met de
Grondwet (artikelen 10 en 11)- VerbandVerplichting van het Hof.
111

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Orde van Architecten - Beslissing van de
raad van beroep- Cassatieberoep door architect- Voorziening gericht en betekend aan
nationale raad van Orde - Ontvankelijkheid.
76

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Orde van Architecten- Tuchtrechtelijk onderzoek - Bureau van raad- N ationale raad Werkzaamheden- Leden- Dubbele hoedanigheid- Hoedanigheid op ogenblik van beslissing- Stemrecht.
76

B
Belasting
Gelijkbeid inzake belastingen - Onderscheid
volgens verschillende categorieen van belastingplichtigen - Vereiste verantwoording
Toezicht op het onderscheid.
55

Belasting over de toegevoegde waarde
Aftrek van de belasting- Verkoop ofverhuur
van automobielen - Beroepswerkzaamheid
- Begrip.
50

Belasting over de toegevoegde waarde
Strafbepalingen- Administratieve geldboete
- Rechtmatigheid - Toetsing door de rechter - Redenen van billijkheid.
103

Beroepsziekte
Overheidssector - Bijzondere regels - Vergoeding- Toekenning- Voorwaarden. 61

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
- Vonnis van een vrederechter - Hoger
beroep- Geschil tussen kooplieden- Vaststelling.
39

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Vonnisgerecht
- Meerdere beklaagden vervolgd met een
akte- Onderscheiden feiten - Feiten waarvoor het vonnisgerecht bevoegd is en feiten
waarvoor het niet bevoegd is - Onderzoek
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materiele bevoegdheid- Onderzoek voor elke
beklaagde.
5

Cassatie

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Vonnisgerecht
- Onderscheiden feiten - Feiten waarvoor
het vonnisgerecht bevoegd is en feiten waarvoor het niet bevoegd is - Aanhangigmaking
met een akte- Onbevoegdheid voor het geheel
- Beperking.
5

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf door
rechter gepleegd - Voorrecht van rechtsmacht - Procedure - Daden van onderzoek
- Daden van vervolging.
10

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Bevoegdheid in het algemeen - Burgerlijke
zaken - Erfenis - Stilzwijgende aanvaarding- Toetsing door het Hof.
114

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Strafzaken - Onttrekking van de zaak aan de
onderzoeksrechter - Verzoek van de verdachte- Gewettigde verdenking- Optreden
van de onderzoeksrechter - Tijd - Omvang
- Beoordeling door het Hof.
29

Cassatie

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Uitlegging gegrond op de bedoeling
van de partijen.
·
36

Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Gewaarborgde gezinsbijslag - Ten laste nemen van
kind - Bijdrage in onderhoud - OmvangWettelijk vermoeden- Bewijs van tegendeel
- Beoordeling van het recht - Eigen inkomen kind - Inkomen - Aard - Gevolg. 1

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Burgerlijke rechtsvordering Bewijslast- Vordering gegrond op een misdrijf- Burgerlijke partij- Schade- Omvang
- Hoegrootheid.
95

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde
- Bloedproef - Analyse - Deskundigenverslag - Toezending - Kennisgeving van
de uitslagen - Niet-inachtneming van de
termijnen - Gevolg - Wettelijke bewijswaarde van het deskundigenverslag.
99

Bloedproef
Analyse - Deskundigenverslag - Toezending - Kennisgeving van de uitslagen Niet-inachtneming van de termijnen- Gevolg
- Wettelijke bewijswaarde van het deskundigenverslag.
99

Burgerlijke rechtsvordering
Vordering tot herstel van de door een misdrijf
veroorzaakte schade- VeJjaring- Termijn
bepaald bij artikel26 V.T.Sv.- Discriminatie.

47

Burgerlijke rechtsvordering
Door een misdrijfveroorzaakte schade- Benadeelde - Schadeloosstelling door de verzekeraar - Indeplaatsstelling van de verzekeraar
- Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - Strafgerecht - Bevoegdheid.
71

Vemietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Vonnisgerecht - A<iiering met onderscheiden akten
- Onderscheiden feiten - Feiten waarvoor
het vonnisgerecht bevoegd is en feiten waarvoor het niet bevoegd is - Feiten ondeelbaar
verbonden - Vernietiging - Oudste nietige
akte.
5

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn van betekening en/of neerlegging Verzoekschrift- Betekening- Neerlegging
72
- Voorwaarden- Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn van betekening en/of neerlegging Verzoekschrift- Betekening- Neerlegging
- Laattijdigheid- Mstand- Vordering tot
afwijzing van de voorziening- Grond.
72

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - MindeJjarige verdachte- Arrest van het hofvan
beroep, jeugdkamer- Onttrekking en verwijzing naar het openbaar ministerie - Geen
geschil inzake bevoegdheid - Cassatieberoep
v66r de eindbeslissing - Ontvankelijkheid.
100

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling Voorziening van de burgerlijke partij - Buitenvervolgingstelling van de verdachte- Veroordeling van de burgerlijke partij in de kosten
van de strafvordering - Betekening aan het
openbaar ministerie - Betekening aan de
procureur des Konings - Ontvankelijkheid.
97

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken- Termijn.
10
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3 Erfenissen

Cassatieberoep
Belastingzaken - Vormen- Vorm en termijn van betekening enlof neerlegging- N eerlegging - Ontvankelijkheid - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Volmacht - Niet-bestaan - Houder - Hoedanigheid - Onnauwkeurigheid.
55

Cassatieberoep
Tuchtzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Orde van Architecten - Beslissing van de
raad van beroep- Cassatieberoep door architect- Voorziening gericht en betekend aan
nationale raad van Orde- Ontvankelijkheid.
76

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Begrip.
41

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Verband met bestreden
beslissing - Betwisting aard van de fout Geen betwisting van afwezigheid oorzakelijk
verband - Ontvankelijkheid.
41

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Nieuw middel- Hofvan assisen
- Voorzitter - Aan getuige gestelde vraagGrieven niet opgeworpen voor het hof van
assisen.
24

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Nieuw middel- E.G.-Verdrag
- Mededinging- Economische machtspositie - Vrij verkeer van goederen - Niet
opgeworpen voor feitenrechter- Gevolg. 128

D
Dagvaarding
Termijn - Miskenning- Sanctie - Onteigening ten algemenen nutte- Spoedprocedure.
72

Deskundigenonderzoek
Vordering gegrond op een misdrijf- Burgerlijke partij - Schade - Omvang- Hoegrootheid - Bewijslast.
95

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Allerlei - Echtscheiding door onderlinge toestemming- Gezinsbijslag- WerknemersWeeskind uit vorig huwelijk - Verhoogde
wezenbijslag - Herstel van recht - Voorwaarde.
88

Erfenissen
Stilzwijgende aanvaarding - Beslissing van
de rechter - Grondslag - Toetsing door het
Hof- Grenzen.
114

Stilzwijgende aanvaarding - Grondslag Behoud van de inboedel- Wettigheid. 114

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Allerlei - Mededinging - Economische machtspositie - Vrij
verkeer van goederen - Cassatiemiddel Niet opgeworpen voor feitenrechter- Gevolg.
128

G
Gemeente·, provincie· en plaatselijke belas·
tingen
Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen- Vormen- Vorm en termijn van betekening enlof
neerlegging- Neerlegging- Ontvankelijkheid - Volmacht - Niet-bestaan - Houder
- Hoedanigheid - Onnauwkeurigheid. 55

Gemeente·, provincie· en plaatselijke belas·
tingen
Provinciebelastingen - Water - Waterwinning- Bemaling- Belasting van bepaalde
categorieen van personen- Gelijkbeid inzake
belastingen - Verenigbaarheid - Gestelde
voorwaarden - Verschillende feitelijke toestand.
55

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken -Procedure in cassatieSociale zekerheid- Loontrekkenden- Socialezekerheidsrecht- Subjectiefrecht- Betwisting- R.S.Z. - Werknemer.
64

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Sociale zekerheid- Loontrekkenden- Sociale-zekerheidsrecht- Subjectiefrecht- Betwisting- R.S.Z.- Werknemer.
64

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Gerechtigde - Begrip Werkgever- Sociale zekerheid- Bijdragen.
64

Gezinsbijslag
Werknemers - Verhoogde wezenbijslag Huwelijk overlevende ouder - Uitsluiting
van recht - Feitelijke scheiding - Herstel
van recht- Voorwaarde.
88

Gezinsbijslag
Werknemers - Verhoogde wezenbijslag Huwelijk overlevende ouder - Uitsluiting
van recht - Feitelijke scheiding - Herstel
van recht - Mzonderlijke verblijfplaats Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Gevolg.
88

4.:...
Hoger beroep

Gezinsbijslag
Gewaarborgde gezinsbijslag - Toekenningsvoorwaarde - Ten laste nemen van kind Bijdrage in onderhoud- Omvang- Wettelijk vermoeden - Bewijs van tegendeel Beoordeling van het recht - Eigen inkomen
kind - Inkomen - Aard - Gevolg.
1

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen
- Beslissingen of maatregelen van inwendige
aard - Beslissing om aanvullende conclusie
niet uit de debatten te weren - Toepassing.
52

Hoger beroep

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Vordering tot herstel van de door een misdrijf
veroorzaakte schade- Ve:rjaring- Termijn
bepaald bij artikel26 V.T.Sv.- Schending. 47

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Allerlei - Onteigening
ten algemenen nutte - Gevolgde procedure
- Onderscheid - Toelaatbaarheid.
111

Huur van goederen

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Gelijkheid van de Belgen voor de wet
Begrip.
55

Handelshuur - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) - Rechten van de verhuurder - Weigering huurhernieuwing Beperking.
105

Huwelijk

Grondwet

1

Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10Artikel 11 - Arbitragehof - Prejudiciele
vraag- Verzoek van de verweerder- Hof
van Cassatie- In het middel als geschonden
aangewezen wetsbepaling- Conflict met het
E.V.R.M. - Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 11)- Verband- Verplichting
van het Hof.
111

Gezinsbijslag - Werknemers - Weeskind
uit vorig huwelijk- Verhoogde wezenbijslag
- Feitelijke scheiding -c- Herstel van rechtVoorwaarde.
·
88

I
Indeplaatsstelling

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- ArtikelllVordering tot herstel van de door een misdrijf
veroorzaakte schade- Ve:rjaring- Termijn
bepaald bij artikel26 V.T.Sv.- Schending. 47

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel11Niet-discriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden Begrip.
55

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Door een misdrijf veroorzaakte schade- Benadeelde - Schadeloosstelling door de verzekeraar - Indeplaatsstelling van de verzekeraar
- Burgerlijke-partijstelling van de verzekeraar - Strafgerecht - Bevoegdheid.
71

lnteresten
Compensatoire interesten- Rentevoet- Vaststelling door de rechter.
79

M

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
172- Gelijkheid inzake belastingen- Begrip.
55

H

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - Opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen.
10

Misdrijf
Herziening
Advies en verwijzing tot herziening- Onverenigbare veroordelingen - Gevolg.
33

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Proces-verbaal van
de terechtzitting- Inhoud van getuigenis Aantekening.
24

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen
- Beslissingen ofmaatregelen van inwendige
aard - Begrip.
52

Algemeen. Begnp. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet- Materieel bestanddeel- Opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen.
10

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet- Wanbedrijfbepaald
bij artikel 380bis, § 1, 1a, Sw.
Moreel
bestanddeel - Bijzonder opzet.
10

Misdrijf
Toerekenbaarheid - Algemeen - Werknemer- Persoonlijke toerekenbaarheid- Werkgever - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- Gevolg.
127
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Misdrijf

Onteigening ten algemenen nutte

Toerekenbaarheid - Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Aansprakelijkbeid van de
werknemer- Wettelijke beperking- Toepassingsgebied.
127

Misdrijf
Gepleegd in het buitenland - Bestanddelen
- Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
95

0
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken- Onderscheiden feiten- Gelijktijdige aanhangigmaking- Samenhang. 5

Onaantastbare beoordeling door de feiten"
rechter
Aansprakelijkbeid buiten overeenkomst- Oorzaak - Gebrekkige verkeerstekens - Omkering van de voorrang- VerkeersongevalOntbreken van oorzakelijk verband - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
79

Onaantastbare beoordeling door de feiten·
rechter
Misdrijf - Gepleegd in het buitenland Bestanddelen - Vreemde wet.
95

Onderzoek in strafzaken
Misdrijf door rechter gepleegd - Voorrecht
van rechtsmacht - Procedure - Daden van
onderzoek - Daden van vervolging.
10

Onderzoek in strafzaken
Geen verhoor door de onderzoeksrechter Gevolg.
67

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Samenstelling van het rechtscollege - Voorlopige hechtenis - Handhaving - V erslag van de onderzoeksrechter Vervanging van de geadieerde rechter- Onregelmatigheid van de vervanging - Gevolg.
101

Onderzoeksrechter
Optreden - Tijd - Omvang - Onttrekking
van de zaak- Verzoek van de verdachteGewettigde verdenking - Beoordeling door
het Hof.
29

Onderzoeksrechter
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Raadkamer - Verslag van de onderzoeksrechter
- Vervangingvan een onderzoeksrechter door
een andere - Wettigheid - Voorwaarde.
101

Onderzoeksrechter
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Verslag van de raadkamer- Vervanging van de
geadieerde rechter - Onregelmatigheid van
de vervanging- Gevolg.
101

Spoedprocedure - Dagvaarding - Miskenning - Sanctie.

Termijn
72

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Vordering- Regelmatigheid- Beoordeling- Taak van de vrederechter.
111

Onteigenirig ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Hoger beroep - Onteigende - Beperking - Rechten van de Mens
- Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6
111
- Verenigbaarheid.

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Hoger beroep gende - Toelaatbaarheid.

Ontei111

Ontucht en prostitutie
Wanbedrijfbepaald bij artikel380bis, § 1, 1•,
Sw. - Moreel bestanddeel- Bijzonder opzet.
10

p
Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Tewerkstelling- Bewijs -Recht - Ingangsdatum van
het pensioen - Onherroepelijk vastgesteld
recht- Gevolg- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten- Werking in de tijd en in
de ruimte- Werking in de tijd.
58

Pensioen
Werknemers - Rustpensioen - Berekening
- Gemengde loopbaan - Eenheid van loopbaan- Belangrijkbeidsbreuken- Vaststelling- Tijdvakken andere regeling- Militair
pensioen varend personeel luchtmacht
Dienstjaartoeslag - Aard - Gevolg.
86

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting voor het Hofvan
Cassatie - Grenzen - Bedoelde wettelijke
bepalingen.
67

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verzoek van de verweerderHofvan Cassatie- In het middel als geschonden aangewezen wetsbepaling- Conflict met
het E.V:R.M. - Conflict met de Grondwet
(artikelen 10 en 11)- Verband- Verplichting van het Hof.
111

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken- Algemeen- Vordering
in rechte - Oorzaak - Oneigenlijk misdrijf
- Beslissing - Grondslag
Misdrijf Wettigheid- Voorwaarde.
107

6 Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 -Recht op een eerlijk procesHof van assisen - Feiten niet ter kennis
gebracht van het hof van as sis en.
24

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Strafvervolging- Eerlijke behandeling van de zaak - Inlichtingen ingeroepen
voor de verdediging- Verwijzing naar nietig
proces-verbaal- Proces-verbaal uit de debatten geweerd - Gevolg.
65

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Strafzaken - Geen verhoor
door de onderzoeksrechter - Gevolg.
67

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Onteigening ten algemenen
nutte - Spoedprocedure - Hoger beroep Onteigende - Beperking
Verenigbaarheid.
111

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Arbitragehof - Prejudiciele
vraag- Verzoek van de verweerder- Hof
van Cassatie - In het middel als geschonden
aangewezen wetsbepaling - Conflict met het
E.V.R.M. - Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 11)- Verband- Verplichting
van het Hof.
111

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Eerbiedigingvan het prive-leven- Seksualiteitsbeleving- Inmenging van het openbaar gezag
- Bij de wet voorzien.
10

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Eerbiediging van het prive-leven - Opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagenSadomasochisme- Strafuitsluiting- Voorwaarde.
10

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Raadkamer - Voorlopige hechtenis
- Handhaving- Verslag van de onderzoeksrechter- Vervanging van de geadieerde rechter- Onregelmatigheid van de vervangingGevolg.
101

Recht van verdediging
Strafzaken- Inlichtingen ingeroepen voor de
verdediging- Verwijzing naar nietig procesverbaal - Proces-verbaal uit de debatten
geweerd - Gevolg.
65

Recht van verdediging
Strafzaken - Nieuwe omschrijving van de
feiten - Beklaagde die zich heeft verdedigd
- Voorwaarde.
67

Recht van verdediging
Strafzaken - Geen verhoor door de onderzoeksrechter - Gevolg.
67

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Deskundigenverslag - Conclusie die dat verslag
bekritiseert.
38

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Middelen - Argumenten - Verplichting om te
antwoorden - Grenzen.
48

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verweer - Geen antwoord.
64

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Feitelijke gegevens van de zaak- Tegenovergestelde beoordeling - Middelen - Argumenten- Verplichting om te antwoordenGrenzen.
67

s
Samenhang
Strafzaken- Onderscheiden feiten- Gelijktijdige aanhangigmaking - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter.
5

Slagen en verwondingen. Doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen
van verwondingen of slagen - Bestanddelen
van het misdrijf - Moreel bestanddeel 10
Opzet.

Slagen en verwondingen. Doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen
van verwondingen of slagen - Bestanddelen
van het misdrijf - Materieel bestanddeel Schade.
10

Slagen en verwondingen. Doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen
van verwondingen of slagen - Sadomasochisme- Eerbiediging van het prive-levenStrafuitsluiting- Voorwaarde.
10

Strafvordering
Burgerrechtelijk aansprakelijke - Werkgever - Geen dagvaarding - Gevolg.
127

Taalgebrnik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten. Nietigheden- StrafzakenProces-verbaal - Brusselse agglomeratie. 65

7 Verzekering

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten. Nietigheden- StrafzakenNietig proces-verbaal - Inlichtingen ingeroepen voor de verdediging- Taak van de rechter.
65

Landverzekering- Indeplaatsstelling van de
verzekeraar - Burgerlijke rechtsvordering
tegen de aansprakelijke derde - Strafgerecht
- Bevoegdheid.
71

Vonnissen en arresten
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten. Nietigheden- StrafzakenInlichtingen ingeroepen voor de verdediging
- Verwijzing naar nietig proces-verbaal Proces-verbaal uit de debatten geweerd Gevolg.
65

v

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Algemeen- VonnisArrest- Vereiste vermeldingen- Vermelding van de partijen- Verzuim- Gevolg.
119

Voorlopige hechtenis

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde)- Vordering tot herstel van
de door een misdrijf veroorzaakte schade Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv.- Discriminatie.
47

Verlating wn familie
Begrip.

Burgerlijke zaken- Algemeen- Vordering
in rechte - Oorzaak - Oneigenlijk misdrijf
- Beslissing - Grondslag
Misdrijf Wettigheid- Voorwaarde.
107

95

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken- Vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg te Eupen.
38

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken- Rechtbank van koophandel- Appelrechter- Beslissing- Bevoegdheid- Vernietiging- Verwijzing.
39

Verwijzing wn een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek van de verdachte - Onttrekking van de
zaak aan de onderzoeksrechter - Verzoek
gericht tegen andere personen - Ontvankelijkbeid.
29

Verwijzing wn een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek van de verdachte - Onttrekking van de
zaak aan de onderzoeksrechter- Gronden Ontvankelijkheid.
29

Handhaving - Raadkamer - Procedure Verslag van de onderzoeksrechter.
101

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Raadkamer - Verslag van de
onderzoeksrechter- Vervanging van een onderzoeksrechter door een andere - Wettigheid
- Voorwaarde.
101

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Raadkamer- Verslag van de
onderzoeksrechter- Vervangingvan een onderzoeksrechter door een andere - Geen vaststalling van wettige verhindering - Hoger
beroep van de verdachte - Handhaving van
de voorlopige hechtenis - Wettigheid- Voorwaarde.
101

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Uitbreiding - Handeling, aangevoerd in de dagvaarding- Verzekeringsovereenkomst - Later ongeval.
44

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Oorzaak - Oneigenlijk
misdrijf - Beslissing - Grondslag - Misdrijf- Wettigheid- Voorwaarde.
107

Vreemde wet
Misdrijf - Gepleegd in het buitenland Bestanddelen - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter - Grenzen.
95

w

Verwijzing wn een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek van de verdachte - Onttrekking van de
za<lk aan de onderzoeksrechte_r: - Optreden
van de onderzoeksrechter - TiJd - Omvang
- Beoordeling door het Hof.
29

Verwijzing wn een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Rechtbank van eerste aanleg - Medebeklaagde
handelsrechter.
36

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel55- Intrekking van het rijbewijs- Aard.
32

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 76 - Artikel
76.1- Wegmarkeringen- Dwarsmarkeringen
- Doorlopende witte streep - Draagwijdte.
117

8 Werkloosheid
Recht op uitkering- Werkstaking- Specifieke regeling - Toekenningsvoorwaarden R.V.A. - Beheerscomite - Beoordelingsbevoegdheid- Wettelijke criteria- Gevolg.
120

Werkloosheid
Bedrag- Werknemer met gezinslast- R.V.A.
- Verplichting.
123

Werkstaking en uitsluiting
Werkstaking - Werkloosheid
Recht op
werkloosheidsuitkering- Specifieke regeling
- Toekenningsvoorwaarden - R.V.A. - Beheerscomite - Beoordelingsbevoegdheid 120
Wettelijke criteria- Gevolg.

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte.
58

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte - Pensioen Werknemers- Rustpensioen- Tewerkstelling- Bewijs - Recht- Ingangsdatum van
het pensioen - Onherroepelijk vastgesteld
recht - Gevolg.
58

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Algemeen- Vastgoedmakelaar- Aanvraag
om inschrijving '- Overgangsregeling- Overmacht- Uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil - Bevoegd orgaan.
81
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Werking in de tijd en in de ruimte- Vastgoed:tnakelaar - Aanvraag om inschrijving- Overgangsregeling- Beperking in de
tijd.
81

