Nr. 53

HOF VAN CASSATIE

Nr. 53
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PUNT VAN DE VORDERING- BEGRIP- GEVOLG.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN- PUNT VAN DE VORDERING - BEGRIP- GEVOLG.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- VORDERING TOT HEROPENING VAN DE DEBATTEN- IMPLICIETE VERWERPING- REGELMATIGHEID.

4° STEDENBOUW- RUIMTELIJKE

ORDENING. PLAN VAN AANLEG- GEEN ONTEIGENING- AAN DE EIGENAAR VERSCHULDIGDE
SCHADEVERGOEDING- RAMING.

1o en 2° De wilsuiting van een partij om in
geval van niet-bevestiging van het bestreden vonnis een nieuwe conclusie neer te
leggen, is geen punt van de vordering, zodat de appelrechter daarmee geen rekening dient te houden en zijn beslissing
dienaangaande niet met redenen dient te
omkleden (1). (Art. 149 Gw.; art. 1138, 2°,
Ger.W.)

3° Wanneer een partij vraagt om in geval
van niet-bevestiging van het beroepen vonnis, op grand van een andere wetsbepaling een nieuwe conclusie te mogen neerleggen, wordt het recht van verdediging
niet miskend door de appelrechter die de
heropening van de debatten niet beveelt
omdat hij van oordeel is dat de rechtsvordering uitsluitend gegrond is op de
wetsbepaling waarover een debat op tegenspraak is gevoerd (2).
4° Wanneer een pand- waarop een plan van
aanleg van toepassing is, niet binnen de
wettelijke termijn is onteigend, verschilt
de "dag van het ontstaan van het recht op
schadevergoeding (in het Frans : droit a
l'indemnite)", waarop de waarde die het
pand had op het ogenblik van de verwerving moet worden geactualiseerd, niet van
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het "ogenblik van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding (in het Frans :
droit a l'indemnisation)", waarop het
pand moet worden geraamd om de door
het plan van aanleg eventueel veroorzaakte waardevermindering te bepalen
(3). (Artt. 35 en 37, tweede lid, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
(HOTEL SIRU N.V:
T. GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0373.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 11 juni 1987 en 24 februari 1994 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof van
1 oktober 1992;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grondwet zoals
ze van kracht was v66r de coi:irdinatie van
17 februari 1994 en, voor zover nodig, 149
van de gecoiirdineerde Grondwet, en van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging,
doordat het bestreden arrest van 11 juni
1987 erop wijst dat de door eiseres ingestelde rechtsvordering ertoe strekt verweerster te doen veroordelen tot betaling
van 50.000.000 frank "met toepassing van
de artikelen 35 en 37 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw" en
dat ze "eveneens gegrond is op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek", dat het vaststelt dat de eerste rechter de rechtsvordering in beginsel heeft
aangenomen "op grand van de artikelen 35
en 37 van de wet van 29 maart 1962 en de
deskundige Verstraeten-Petit belast heeft
met de opdracht om inzonderheid de oorzaken van het tijdens de litigieuze periode
geleden rendabiliteitsverlies te onderzoeken, de minderwaarde van het pand
alsook het percentage van de waardever- ·
.,.
'

(1) Zie Cass., 21 mei 1993,A.R. nr. 7915 (A. C.,
1993, nr. 251).
(2) Zie noot 1.

(3) Zie concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven voor Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038, in Bull.
en Pas., 1993, I, nr. 644. K. VAN ALSENOY, De
programmawet en de ruimtelijke ordening, R. W.,
1977-78, kol. 1787.
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mindering hoven 20 pet. van de totale
waarde van het goed te ramen"; dat het
overweegt dat de voorwaarden van artikel 35 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw vervuld zijn,
zodat de eigenaar 'binnen de perken van
artikel 37 schadevergoeding zal kunnen
krijgen; dat het vervolgens beslist, enerzijds, dat "de enige schade waarop eiseres zich wettig kan beroepen slechts die is
welke betrekking heeft op de relatieve
waardevermindering van het pand en niet
die welke voortvloeit uit het rendabiliteitsverlies van de exploitatie" en, anderzijds,
op het hager beroep van de Belgische Staat,
dat'"de door eiseres ingestelde rechtsvordering in beginsel gegrond is, in zoverre ze
steunt op de artikelen 35 en 37 van de wet
van 29 maart 1962; ... dat (eiseres) voor het
hof(van beroep) geen andere vordering formuleert dan die welke door de eerste rechter is onderzocht" en derhalve de rechtsvordering van eiseres ontvankelijk en in
beginsel gedeeltelijk gegrond verklaart in
zoverre ze tegen de eerste verweerster is ingesteld,

terwijl eiseres, in haar aanvullende
appelconclusie v66r het arrest van 11 juni
1987, eerst vaststelt dat "de eerste rechter op meesterlijke wijze gewezen heeft op
de verschillen tussen artikel 35 en artikel37, dat in het kader van artikel35 van
toepassing was. In het onderhavige geval
dient een vergoeding te worden betaald
voor een hotel dat jarenlang in zijn natuurlijke expansie is geremd. In geen geval dient hier aan iemand een schadevergoeding te worden betaald omdat een
bouwgrond als groene zone is gerangschikt
waar het verboden te bouwen is. Het betreft hier totaal verschillende gevallen. (Eiseres) kan niet anders dan zich bij de zeer
gemotiveerde en overdachte redenering van
de eerste rechter aansluiten"; zij vervolgens "m.b.t. de schade" verwijst naar het
beroepen vonnis waarbij "zij zich evenwei het recht voorbehoudt om conclusie te
nemen op grand van artikel 1382, voor het
geval dat het arrest, tegen alle verwachtingen in, het op de artikelen 35 en 37 gegronde vonnis niet zonder meer zou bevestigen"; eiseres aldus de bevestiging van het
beroepen vonnis vorderde, in zoverre het,
op grond van de artikelen 35 en 37 van de
wet van 29 maart 1962, had erkend dat de
door haar geleden schade niet alleen bestand in de relatieve waardevermindering van het pand maar ook in het
verlies van inkomsten en winst ten gevolge van het niet uitvoeren van de
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werken en het waardeverlies van de handelszaak, en in zoverre het derhalve de deskundige had belast met de opdracht om de
oorzaken van dat rendabiliteitsverlies te bepalen, en zich evenwel het recht voorbehield conclusie te nemen op grand van artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, voor
het geval dat het te wijzen arrest die beslissing niet zou bevestigen; het arrest van
11 juni 1987 dat het beroepen vonnis vernietigt en de rechtsvordering van eiseres
ten dele gegrond verklaart (waarbij de vergoeding voor het rendabiliteitsverlies wordt
uitgesloten) op grand van de artikelen 35
en 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, zonder acht te
slaan op de voornoemde conclusie van eiseres en op het daarin geformuleerde voorbehoud om conclusie te nemen en zonder eiseres in staat te stellen conclusie te nemen
op grand van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, het recht van verdediging van
eiseres heeft miskend door haar aldus het
recht op een volledig verweer te ontzeggen (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging); het
arrest van 11 juni 1987 bovendien, nu het
nalaat dat punt van de vordering onderzoeken, artikel 1138, 3", van het Gerechtelijk Wetboek schendt en in elk geval niet
regelmatig met redenen is omkleed, aangezien het aldus de in de conclusie van eiseres vervatte vordering niet beantwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet zoals ze van kracht was v66r de coordinatie van 17 februari 1994 en, voor zover nodig, van artikel 149 van de
gecoordineerde Grondwet); het arrest van
11 juni 1987 tenslotte, in zoverre het overweegt dat "(eiseres) voor het hof (van beroep) geen andere vordering formuleert dan
die welke door de eerste rechter is onderzocht", de aanvullende conclusie van eiseres interpreteert op een wijze die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan,
aangezien eiseres zich daarin uitdrukkelijk het recht voorbehield conclusie te nemen op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, voor het geval dat het
hof van beroep het bestreden vonnis niet
zou bevestigen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het middel aan
het arrest van 11 juni 1987 verwijt dat
het geen uitspraak heeft gedaan over
een punt van de vordering door geen
rekening te houden met het feit dat
eiseres zich het recht had voor-
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behouden "conclusie te nemen op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval dat het
hof van beroep het betreden vonnis
niet zou bevestigen" in zoverre het een
recht op schadevergoeding op grond
van de artikelen 35 en 37 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
de stedenbouw had erkend, en dat het
bijgevolg artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden;
Overwegende dat de wilsuiting van
eiseres om in geval van niet-bevestiging van het bestreden vonnis een
nieuwe conclusie neer te leggen, geen
punt van de vordering is in de zin van
het voornoemde artikel1138, 3°, zodat de rechter daarmee geen rekening diende te houden en zijn beslissing dienaangaande niet met redenen
diende te omkleden; dat het recht van
verdediging niet is miskend, aangezien het hof van beroep had kunnen
oordelen dat een heropening van de
debatten om conclusie te nemen op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet verreist was, omdat het van oordeel was dat de rechtsvordering uitsluitend op de artikelen
35 en 37 van de wet van 29 maart
1962 gegrond was en dat de desbetreffende debatten op tegenspraak waren gevoerd;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Overwegende, anderzijds, dat het
middel het bestreden arrest van 11
juni 1987 verwijt dat het de bewijskracht van de aanvullende conclusie
van eiseres heeft miskend, door te vermelden dat "(eiseres) voor het hof (van
beroep) geen andere vordering formuleert dan die welke door de eerste
rechter is onderzocht";
Overwegende dat die vermelding in
het arrest voorkomt onder het opschrift "wat het hoger beroep van de
Belgische Staat betreft"; dat zij betrekking heeft op de rechtsvordering
van eiseres tegen de Belgische Staat;
dat bij het Hof geen voorziening tegen die beslissing op de rechtsvordering aanhangig is gemaakt; dat het
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middel, in zoverre, zoals verweerster
betoogt, niet ontvankelijk is;
(. .. )

Over het derde middel : schending van de
artikelen 35, inzonderheid vijfde lid, 37, inzonderheid eerste, tweede en derde lid, van
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de
stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22
december 1970, 12 juli 1976 en 22 december 1977, 97 van de Grondwet, zoals ze van
kracht was v66r de coordinatle van 17 februari 1994 en, voor zover nodig, 149 van
de gecoordineerde Grondwet,
doordat het arrest van 11 juni 1987 beslist "dat, met toepassing van artikel 37
(van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en
de stedenbouw) de schadevergoeding geraamd moet worden op grond van het verschil tussen eensdeels de verkoopwaarde
van het goed op het ogenblik van de verwerving of de bouw van het pand, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van
het recht op schadevergoeding, dit is in februari 1967, en verhoogd met de lasten en
kosten die gedaan zijn v66r de inwerkingtreding van het onteigeningsplan en anderdeels de verkoopwaarde van het goed op
het ogenblik van het ontstaan van het recht
op schadevergoeding, ditmaal rekening houdend met het bestaan van het bijzonder
plan van aanleg en het onteigeningsplan";
dat het erop wijst dat "in casu, dat recht op
schadevergoeding ontstaan is op 15 april
1978, de uiterste datum waarop (verweerster) haar beslissing om van de onteigeningsprocedure af te zien aan (eiseres)
moest meedelen", en vervolgens in het dictum vermeldt dat de waardevermindering van het door eiseres geexploiteerde
pand, die door de deskundige die het aanwijst moet worden geraamd, bestaat in ''het
verschil tussen eensdeels de verkoopwaarde
van het goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van
het ontstaan van het recht op schadevergoeding, en verhoogd met de lasten en kosten die gedaan zijn om de bestemming van
het goed te verwezenlijken, op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het
plan (16 februari 1967) en anderdeels de
verkoopwaarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op
schadevergoeding, dit is 15 april1978", en
doordat het arrest van 24 februari 1994 beslist dat "de opdracht van de deskundige
zoals zij is omschreven in het dictum van
het arrest, conform artikel 37 van de wet
van 29 maart 1962, het onderscheid maakt
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tussen het recht op schadevergoeding die
ontstaat de dag v66r de inwerkingtreding
van het B.F.A., in casu 16 februari 1967, en
het recht op schadevergoeding, dat in casu
ontstaan is een jaar na de verzending van
de niet-beantwoorde aangetekende brief
waarbij (verweerster) werd verzocht de onteigening aan te vatten, dit is 15 april1978,
welke data beide worden vermeld zowel in
de redenen als in het dictum; uit de bewoordingen van de opdracht van de deskundige en uit de redenen die de dragende
grondslag ervan vormen, aldus duidelijk
volgt dat de waardevermindering geraamd
dient te worden door de waarde van het
pand op die onderscheiden data met elkaar te vergelijken", en, het, op grond van
die beginselen, de deskundigen die het aanwijst belast met "de opdracht zoals ze is
omschreven in het dictum van het arrest
van 11 juni 1987 en nader is omschreven in
de redenen van dit arrest",

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
37, tweede lid, van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, gewijzigd bij de wet van 22 december 1977, "de
waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt, dient te worden geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van het goed op het
ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van
het recht op schadevergoeding en verhoogd
met de lasten en kosten, v66r de inwerkingtreding van het plan en anderdeels de
waarde van dat goed op het ogenblik van
het ontstaan van het recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van het
plan"; "de dag van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding" in het eerste lid
van de vergelijking noodzakelijkerwijs volgt
op de dag van de inwerkingtreding van het
plan dat een einde maakt aan het gebruik
waarvoor het goed bestemd was en die aan
de oorsprong ligt van de te vergoeden
schade; ondanks het verschil in de bewoordingen "de dag van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding" in het eerste lid
van de vergelijking en "het ogenblik van
het ontstaan van het recht op schadevergoeding" in het tweede lid van de vergelijking in werkelijkheid een en dezelfde datum zijn; dat die datum bepaald wordt in
artikel 37, derde lid, van voornoemde wet
van 29 maart 1962 als het ogenblik van de
overdracht van het goed ofurel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afieveren van een
negatief stedenbouwkundig attest; wanneer, zoals in casu, de eigenaar verkeert in
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het bij artikel 35 van de wet van 29 maart
1962 bepaalde geval, het ogenblik van het
ontstaan van het recht op schadevergoeding (in het Frans 'le droit a l'indemnite' of
'le droit a l'indemnisation') conform voornoemd artikel 35, vijfde lid, de dag is
waarop de termijn van een jaar verstrijkt,
die loopt vanaf de datum van de verzending van de aangetekende brief waarin de
bevoegde overheid wordt gevraagd af te
zien van de onteigening van het goed; het
arrest van 11 juni 1987 derhalve, na aldus te hebben vastgesteld dat "dit recht op
schadevergoeding ontstaan is op 15 april
1978, zijnde de uiterste datum waarop (verweerster) haar beslissing dat ze van de
onteigeningsprocedure afzag aan (eiseres) moest meedelen", niet wettig heeft
kunnen beslissen dat het eerste lid van de
vergelijking van de waarden die in aanmerking moeten worden genomen om de
door eiseres geleden schade te bepalen, de
verkoopwaarde van het pand was op het
ogenblik van de verwerving of de bouw ervan, geactualiseerd tot op de dag van het
ontstaan van het recht op schadevergoeding, dit is "in februari 1967" (schending
van de artikelen 35, inzonderheid vijfde lid,
37, inzonderheid eerste, tweede en derde
lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, gewijzigd bij de
wetten van 22 december 1970, 12 juli 1976
en 22 december 1977); het arrest van 11
juni 1987 althans tegenstrijdig is in zoverre het vaststelt, enerzijds, dat het recht
op schadevergoeding ontstaan is op 15 april
1978 en, anderzijds, dat de dag van het ontstaan van de schadevergoeding 16 februari
1967 is; het arrest aldus niet regelmatig
met redenen omkleed is (schending van artikel 97 van de Grondwet zoals ze van
kracht was v66r de coi:irdinatie van 17 februari 1994 en, voor zover nodig, van artikel 149 van de gecoi:irdineerde Grandwet); het arrest van 24 februari 1994, nu
het in zijn redenen beslist dat "de opdracht
van de deskundige, zoals zij is omschreven in het dictum van het arrest, conform
artikel 37 van de wet van 29 maart 1962,
het onderscheid maakt tussen het recht op
schadevergoeding die ontstaat de dag v66r
de inwerkingtreding van het B.P.A, in casu
16 februari 1967, en het recht op schadevergoeding, dat in casu ontstaan is eenjaar
na de verzending van de niet-beantwoorde
aangetekende briefwaarbij (verweerster)
werd verzocht de onteigening aan te
vatten, dit is 15 april1978" en nu het de
deskundigen die het aanwijst belast met de
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opdracht, zoals ze is omschreven in het dictum van het arrest van 11 juni 1987, door
dezelfde onwettigheid is aangetast (scherrding van de artikelen 35, inzonderheid
vijfde lid, 37, inzonderheid eerste, tweede
en derde lid van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, gewijzigd bij de
wetten van 22 december 1970, 12 juli 1976
en 22 december 1977; dat tweede arrest althans moet worden vernietigd ten gevolge
van de vernietiging van het arrest van 11
juni 1987;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 35, eerste lid, van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, indien de instantie die bevoegd
is om tot een voor de realisatie van een
plan van aanleg noodzakelijke onteigening over te gaan, binnen een termijn van tienjaren, te rekenen van de
inwerkingtreding van dat plan, de
onteigeningsprocedure niet is begonnen, de eigenaar bij een ter post aangetekende brief die instantie kan verzoeken van de onteigening af te zien;
Dat luidens het vijfde lid van dat artikel, indien die bevoegde overheid zich
niet heeft uitgesproken binnen een
jaar, te rekenen van de datum van verzending van de aangetekende brief, de
eigenaar schadevergoeding kan verkrijgen binnen de bij artikel 37 van
voornoemde wet gestelde perken;
Overwegende dat voornoemd artikel 37, eerste lid, bepaalt dat "schadevergoeding verschuldigd is (... )wanneer het bouw- ofverkavelingsverbod
volgend uit een plan dat bindende
kracht heeft verkregen, een einde
maakt aan het gebruik waarvoor een
goed dient of normaal bestemd is de
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan";
Dat het tweede lid van dat artikel
preciseert dat "de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt, dient te worden geraamd als het verschil tussen eens-
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deels de waarde van dat goed op het
ogenblik van de verwerving geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan
van het recht op schadevergoeding (... )
en anderdeels de waarde van dat goed
op het ogenblik van het ontstaan van
het recht op schadevergoeding na de
inwerkingtreding van het plan (... )";
Overwegende dat de opdracht waarmee de deskundige door het arrest van
11 juni 1987 is belast, bestaat in de raming van de waardevermindering dat
het litigieuze pand ten gevolge van het
bestaan van een plan van aanleg heeft
geleden tussen het ogenblik van de
verwerving en 15 april 1978;
Overwegende dat laatstgenoemde
datum, die, blijkens de vaststelling van
dat arrest, de dag is waarop de bij
voornoemd artikel 35, vijfde lid, vastgestelde termijn van een jaar verstrijkt, door het middel niet wordt betwist;
Overwegende dat uit het onderling
verband tussen de redenen en het dictum van voornoemd arrest blijkt dat
de deskundige, daarentegen, de waarde die het pand had op het ogenblik
van de verwerving, moet actualiseren op 16 februari 1967, dat is de dag
v66r het koninklijk besluit houdende
goedkeuring van het door verweerster
opgemaakte plan van aanleg;
Overwegende dat, in de vorenaangehaalde tekst van artikel 37,
tweede lid, 2, de "dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding", dit is de dag waarop de waarde
die het pand had op het ogenblik van
de verwerving moet worden geactualiseerd, niet kan verschillen van het
"ogenblik van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding", dit is het
ogenblik waarop het pand moet worden geraamd om de door het plan van
aanleg eventueel veroorzaakte waardevermindering te bepalen;
Overwegende dat het in de bestreden arresten gemaakte onderscheid
tussen "droit a l'indemnite" en "droit
a l'indemnisation" geen steun vindt in
de parlementaire voorbereiding van de
wet van 29 maart 1962 of die van 22
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december 1977 die ze heeft gewijzigd,
en evenmin als in de N ederlandse
tekst van artikel37 waar "indemnitE(
en "indemnisation" beide worden weergegeven met het woord "schadevergoeding";
Overwegende dat artikel 37, eerste lid, bepaalt onder welke voorwaarden er recht op schadevergoeding ontstaat, maar niet bepaalt op welk tijdstip het ontstaat; dat dit tijdstip wordt
gepreciseerd in het derde lid van dat
artikel;
Overwegende dat het arrest van 11
juni 1987, door de deskundige die het
aanwijst te belasten met de opdracht
om de waarde die het litigieuze pand
had op het ogenblik van de verwerving, te actualiseren op 16 februari
1967, dat is de dag v66r de goedkeuring van het plan, de artikelen 35 en
37 van de wet van 29 maart 1962
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de gedeeltelijke
vernietiging van het arrest van 11 juni
1987 leidt tot de vernietiging van het
arrest van 24 februari 1994, in zoverre het voortvloeit uit de vernietigde beslissing;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het derde middel, dat niet kan leiden tot ruimere
cassatie, vernietigt de bestreden arresten, in zoverre zij de deskundigen
belasten met de opdracht om de verkoopwaarde die het litigieuze pand
had op het ogenblik van de verwerving, te actualiseren op 16 februari
1967; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde arresten; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Luik.
30 januari 1998 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 54
1e

KAMER-

30 januari 1998

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN- SCHEIDING VAN TAFEL EN BEDUITKERING TOT LEVENSONDERHOUD- JURIDISCHE GRONDSLAG.

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
- ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN DIE
GESCHEIDEN ZIJN VAN TAFEL EN BED- JURIDISCHE GRONDSLAG.

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD
TUSSEN ECHTGENOTEN DIE GESCHEIDEN ZIJN
VAN TAFEL EN BED- RAMING.

4 o ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG
VAN TAFEL EN BED - BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
- ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN DIE
GESCHEIDEN ZIJN VAN TAFEL EN BED - RAMING.

1o en 2° De plicht van hulp tussen echtgenoten, zelfs wanneer zij gescheiden zijn
van tafel en bed, blijft bestaan tijdens de
echtscheidingsprocedure ten voordele van
de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen (1). (Artt. 213 en 308 B.W.)
(1) Zie Cass., 23 nov. 1984, A.R. nr. 4516 (A. C.,
1984-85, nr. 192); H. DE PAGE en J.P. MASSON

Traite elementaire de droit civil belge, 1990, d. I(
nr. 816.
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3° en 4° Het bedrag van de uitkering tot le-

vensonderhoud die tussen echtgenoten, die
gescheiden zijn van tafel en bed, tijdens
de echtscheidingsprocedure is verschuldigd, dient niet te worden geraamd met
inachtneming van de tijdens het samenleven gevoerde levensstandaard, maar
moet worden vastgesteld om de begunstigde echtgenoot in staat te stellen de levensstandaard te voeren die hi} zonder de
scheiding zou hebben gevoerd (2). (Artt.
213 en 308 B.W.)
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hetrokken voorlopige maatregel moet worden heeindigd vanaf 21 april1991, d.i. de
datum waarop de zaak voor het hofin hoger heroep is gehracht; dat immers, tussen voomoemde datum en 20 juni 1995, d.i.
de datum waarop (verweerder) een verzoekschrift heeft ingediend dat te dezen
strekt tot toepassing van artikel 747, § 2,
van het Gerechtelijk Wethoek, noch (eiseres) noch (verweerder) zelfhet nodig hehhen geacht de zaak in staat van wijzen te
stellen, zowel voor de appE!lrechter in kort
geding als voor de rechter die van de zaak
zelf moet kennisnemen",

(L ... T. T... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0383.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 149 van de op
17 fehruari 1994 gecoiirdineerde Grandwet, 213, 1353 van het 13urgerlijk Wethoek en 1280, inzonderheid eerste lid, van
het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest, na te hehhen vastgesteld dat verweerder op 30 april1988 een
op artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, gegrond verzoek tot echtscheiding ingediend had, en dat voomoemd
verzoek nog steeds hi:mgende was, de heslissing van de eerste rechter hevestigt
"doch (het) in zoverre wijzigt dat de veroordeling (van verweerder) tot hetaling van
een maandelijkse provisionele uitkering
(aan eiseres) eindigt op 21 april 1991", op
grond "dat duidelijk hlijkt dat de partijen
een door hun wil duurzaam geworden feitelijke situatie pogen te ontwarren door een
daartoe niet geeigende gerechtelijke procedure en zodoende hun vermogensrechtelijke geschillen pogen te heslechten
door heslissingen van een rechtscollege, inzonderheid een rechtscollege in hoger heroep, dat daartoe niet hevoegd is; dat die
heslissingen eventueel nodig zijn na de
echtscheiding in het kader van een procedure van vereffening-verdeling, inzonderheid van de rechten die voortvloeien uit de
huwelijksovereenkomsten en van de overige rechtsfeiten die voortvloeien uit reeds
heeindigde rechtsplegingen; dat hijgevolg de
(2) Zie noot 1.

terwijl, eerste onderdeel, de plicht van
hulp tussen de echtgenoten tijdens devolledige duur van het echtscheidingsgeding
hlijft hestaan, zelfs als de hehoeftige echtgenoot "eventueel" op hepaalde goederen
aanspraak kan maken "na de echtscheiding, in het kader van een rechtspleging tot
vereffening-verdeling"; het arrest hijgevolg niet wettig heeft kunnen heslissen dat
de "appelrechter in kort geding" niet "hevoegd" was om de door eiseres voor het tijdvak na 21 april 1991 gevorderde uitkering tot levensonderhoud vast te stellen
omdat "de heslissingen (over de vermogensrechtelijke geschillen) eventueel na de echtscheiding nodig zijn in het kader van een
procedure van vereffening-verdeling"
(schending van de artikelen 213 van het
Burgerlijk Wethoek en 1280, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onderdeel, dringende noodzakelijkheid wordt vermoed en de rechter in
kort geding hijgevolg de dringende noodzakelijkheid niet hoeft te onderzoeken in al
de gevallen waarin de wet hem uitdrukkelijk aanwijst om kennis te nemen van de
moeilijkheden die zich tijdens hepaalde
rechtsplegingen kunnen voordoen; de rechter in kort geding krachtens artikel 1280
van het Gerechtelijk Wethoek hevoegd is
om in elke stand van het echtscheidingsgeding uitspraak te doen over de voorlopige maatregelen inzake de persoon, het levensonderhoud en de goederen zowel van
de partijen als van de kinderen; die hevoegdheid niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de vordering tot echtscheiding hinnen een hepaalde termijn wordt
hehandeld; het feit dat de eiser tot echtscheiding die vordering niet in staat van
wijzen heeft gesteld, althans niet tot gevolg kan hehhen dat de verweerder in een
echtscheidingsgeding het recht ontzegd
wordt om door de voorzitter in kort
geding een heslissing te doen wijzen over
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de nakoming van de plicht van hulp
waartoe haar echtgenoot jegens haar gehouden is; het arrest bijgevolg te dezen niet
wettig heeft kunnen beslissen dat er geen
grond bestond om aan eiseres een maandelijkse provisionele uitkering toe te kennen voor het tijdvak na 21 april 1991, omdat de partijen de rechtspleging betreffende
de door verweerder op grond van artikel
232 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde
vordering tot echtscheiding niet hadden bespoedigd (schending van artikel1280, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de plicht van hulp
tussen echtgenoten, zelfs wanneer zij
gescheiden zijn van tafel en bed, blijft
bestaan tijdens de volledige duur van
het echtscheidingsgeding, zelfs als de
behoeftige echtgenoot, enerzijds, de tegen hem ingestelde rechtspleging niet
heeft bespoedigd en, anderzijds, na de
echtscheiding eventueel aanspraak
kan maken op bepaalde goederen in
het kader van een procedure van
vereffening-verdeling;
Overwegende dat het hof van beroep, noch door naar die rechtspleging te verwijzen, noch door te oordelen dat de partijen lange tijd verzuimd
hadden om, zowel voor de appelrechter
in kort geding als voor de rechter die
van de zaak zelf moet kennisnemen,
de zaak in staat van wijzen te
stellen, zijn beslissing verantwoordt
dat de veroordeling van verweerder
tot betaling van een uitkering tot levensonderhoud eindigt op 21 april
1991;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Over het derde middel :
schending van de artikelen 213 en 308
van het Burgerlijk,Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg van het kanton
Geneve (Zwitserland) op de rechtsvordering "van (eiseres), die ertoe strekte de
scheiding van tafel en bed voor onbepaalde
tijd en uitsluitend ten nadele van haar
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echtgenoot, en los van de voor de Belgische
gerechten ingestelde echtscheidingsprocedures te doen uitspreken, op 1 mei 1980 die
scheiding van tafel en bed alsook de scheiding van goederen op tegenspraak en in
eerste aanleg heeft uitgesproken, en (verweerders) tegenvordering tot echtscheiding heeft afgewezen"; dat het arrest vervolgens, met bevestiging van de beslissing
van de eerste rechter, het bedrag van de
aan eiseres toegekende maandelijkse provisionele uitkering vaststelt op 55.000 frank
en de conclusie waarin eiseres aanvoerde
"dat de vordering (van verweerder), die ertoe strekt door het hof een vast bedrag voor
(de) uitkering te doen vaststellen of, veeleer, om het bedrag alleen rebus sic stantibus te doen vaststellen, in geen geval kan
worden toegewezen, aangezien de juridische grondslag van voornoemde uitkering (de plicht van hulp tussen echtgenoten), zoals de eerste rechter heeft aangenomen, impliceert dat rekening wordt gehouden met de evolutie van de respectieve
toestand van de partijen gedurende de gehele duur van het huwelijk (in tegenstelling tot de uitkering na echtscheiding,
waarbij met slechts een tijdvak als maatstaf wordt gehouden, namelijk de levensstandaard van de echtgenoten op de dag
van hun feitelijke scheiding)" verwerpt, op
grond dat "de provisionele uitkering tot levensonderhoud, die ertoe strekt wegens de
scheiding van het echtpaar de eveneens op
artikel213 van het BurgerlijkWetboek gebaseerde plicht van hulp te vervangen, op
grond van artikel 308 van voornoemd wethoek alleen blijft bestaan ten voordele van
de echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen, te dezen (eiseres); ... de eerste
rechter, gelet op de gehele toedracht (van
de) zaak, (verweerder) terecht heeft veroordeeld om aan eiseres een provisionele
uitkering tot levensonderhoud te betalen,
die haar tijdens het echtscheidingsgeding
dat, ondanks een door de rechter uitgesproken scheiding van tafel en bed, nog
steeds hangende is tussen de echtgenoten, in staat moet stellen om een gelijkwaardige en zo mogelijk vergelijkbare materiele levensstandaard te voeren als tijdens
het samenleven",

terwijl de bij artikel 213 voorgeschreven plicht van hulp tussen echtgenoten,
krachtens artikel 308 van het Burgerlijk
Wetboek, na de uitspraak van de scheiding van tafel en bed, blijft bestaan ten
voordele van de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen; de aan die echtgenoot op grond van de voormelde artikelen 213 en 308 toegekende uitkering hem

Nr. 55

141

HOF VAN CASSATIE

in staat moet stellen een levensstandaard
te blijven voeren die gelijkwaardig is aan
die welke hij zou hebben gehad, indien het
samenleven had voortgeduurd; het
bedrag van de uitkering bijgevolg moet
worden herberekend in geval van
verhoging van de bestaansmiddelen van de
echtgenoot-schuldenaar, zonder dat moet
worden vastgehouden aan de "tijdens het
samenleven gevoerde levensstandaard"; het
arrest bijgevolg, nu het de berekening van
het bedrag van de aan eiseres toegekende
uitkering grondt _op de voormelde redenen, de artikelen 213 en 308 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat de uitkering tot levensonderhoud die na de uitspraak
van de scheiding van tafel en bed
wordt toegekend aan de echtgenoot die
de scheiding heeft verkregen, haar juridische grondslag niet vindt in artikel301 van het Burgerlijk Wetboek,
maar in artikel 308 van dat wetboek;
Overwegende dat krachtens voornoemd artikel 308, de plicht van hulp
blijft bestaan ten voordele van de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen;
Overwegende dat het bedrag van de
uitkering tot levensonderhoud bijgevolg niet client te worden geraamd met
inachtneming van de tijdens het samenleven gevoerde levensstandaard,
maar derwijze moet worden vastgesteld dat de begunstigde echtgenoot in
staat is de levensstandaard te voeren die hij zonder de scheiding zou
hebben gevoerd;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
30 januari 1998 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,

advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Gerard.

Nr. 55
1e

KAMER-

30 januari 1998

1° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- TOEPASSELIJKE WEITELIJKE BEPALINGEN NIET DUIDELIJK AANGEGEVEN.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN - UITSPRAAK- TERMIJN INACHTNEMING- GEVOLGEN.

NIET-

3° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- MIDDEL M.B.T. HET
BEROEPEN VONNIS - ONTVANKELIJKHEID.

4 o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MID DEL- MID DEL M.B.T.
GRONDEN VAN WRAKING VAN DE EERSTE
RECHTER

1o Niet ontvankelijk is het middel dat de

schending van verscheidene wettelijke bepalingen aanvoert waarvan de inhoud
verse hilt, zonder te preciseren in hoeverre elk van die bepalingen is geschonden (1). (Art. 1080 Ger.W.)
2° De termijn voor de uitspraak van de von-

nissen en arresten is niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven (2). (Art. 770
Ger.W.)
3° Nieuw en dus niet ontvankelijk is het
niet voor de appidrechters aangevoerde
cassatiemiddel volgens hetwelk de eerste rechter niet door de eerste voorzitter
van het hof van beroep kon worden opgedragen een ambt te vervullen. (Art. 65
Ger.W.)
4 o Nieuw en dus niet ontvankelijk is het
cassatiemiddel dat voor het eerst feiten
(1) Cass., 14 okt. 1983, A.R. nr. 3676 (A. C.,
1983-84, nr. 87).
(2) Cass., 20 feb. 1961 (Bull. en Pas., I, 660).
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aanvoert op grond waarvan de eerste
rechter kon worden gewraakt.
(QUERU T. MONTANARI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0432.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 25 maart 1992, 3
oktober 1994 en 4 juni 1996 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het vonnis van 25 maart
1992:
Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid: eiseres voert geen enkel middel aan:
Overwegende dat eiseres in geen enkele van haar middelen opkomt tegen het vonnis van 25 maart 1992;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de vonnissen van 3 oktober 1994 en 4 juni 1996 :
Over het derde middel :
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres de scherrding van verscheidene wettelijke bepalingen aanvoert waarvan de inhoud
verschilt, maar dat niet kan worden
uitgemaakt in hoeverre elk van de
aangegeven artikelen is geschonden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het dertiende onderdeel betreft:
Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid : de aangevoerde grief houdt
geen verband met artikel6.6·, van de
ltaliaanse wet van 6 maart 1987:
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Overwegende dat de in dit onderdee! aangevoerde grief geen verband
houdt met artikel 6.6·, van de Italiaanse wet van 6 maart 1987;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige,
artikel 770, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de rechter de zaak in beraad
houdt om het vonnis uit te spreken, hij
de dag voor die uitspraak bepaalt, die
moet geschieden binnen een maand na
het sluiten van de debatten;
Overwegende dat de overschrijding
van die termijn niet de nietigheid van
het vonnis tot gevolg heeft;
Dat, in zoverre, het onderdeel faalt
naar recht;
Over het achtste middel :
Overwegende dat nieuw is het middel dat niet voor de appelrechters is
aangevoerd en volgens hetwelk de eerste rechter niet krachtens artikel 65
van het Gerechtelijk Wetboek door de
eerste voorzitter van het hof van beroep kon worden opgedragen een ambt
te vervullen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het dertiende middel :
Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw :
Overwegende dat het middel hierop
neerkomt dat het ten aanzien van de
magistraten die het vonnis van 4 juni
1996 gewezen hebben, feiten aanvoert
op grond waarvan eiseres hun wraking voor de rechtbank had kunnen
voordragen, wat zij niet gedaan heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

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

Nr. 56
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30 januari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Simont.

Nr. 56
1e KAMER- 30 januari 1998
1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENBESLISSINGEN- ONTHOUDING VAN DE EERSTE RECHTER- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN- ROEKELOZE VOORZIENINGTEGENVORDERING- SCHADEVERGOEDING.

1o Niet ontvankelijk is het hager beroep dat

gericht is tegen de beslissing waarbij een
vrederechter, die meent dat hi} niet met de
vereiste onpartijdigheid uitspraak kan
doen, zich onthoudt en de zaak naar de
rol verwijst. (Art. 1046 Ger.W.)
2° Het Hof, dat kennisneemt van een tegenvordering die gegrond is op het roekeloos karakter van een cassatieberoep,
kan eiser veroordelen tot schadevergoeding (1). (Art. 563, derde lid, Ger.W.)
(QUERU T. MONTANARI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0433.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis nr. 93/16430/A, op 4 juni
1996 in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel:
A. Op de voorziening :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 616 en 1050
van het Gerechtelijk Wetboek,
(1) Cass., 20 okt. 1995, A.R. nr. C.94.0387.F
(A.C., 1995, nr. 448).
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doordat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, in haar bestreden vonnis,
het hoger beroep van eiseres tegen het vonnis van de vrederechter te Oudergem van
17 november 1993 niet ontvankelijk verklaart, inzonderheid op grond dat het gewezen was in burgerlijke zaken, tussen
twee partijen, in de zaak Montanari/Queru,
terwijl het aldus gestelde vonnis van 17
november 1993 volkomen vatbaar was voor
hoger beroep, ongeacht de inhoud ervan;
het wel degelijk ging om een vonnis dat op
dezelfde wijze was gewezen als-alle andere vonnissen tussen twee partijen; de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
haar motivering grondt op het feit dat ''het
bestreden vonnis geen ander dictum bevat dan dat de vrederechter zich van de
zaak onthouden heeft" (terwijl het dictum niet gewaagt van een onthouding maar
stelt : "Wij beslissen Ons te wraken") en
geen enkel rechts- of wetsartikel aanvoert
dat het hoger beroep van eiseres zou kunnen onttrekken aan de toepassing van de
artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek; indien de magistraat zich aileen maar had "onthouden", zulks aileen
had moeten worden voormeld in een procesverbaal van het vredegerecht te Oudergem of in gelijk welke interne of dienstakte; zulks niet het geval is; het te dezen
wel degelijk gaat om een vonnis tussen partijen; het hoger beroep ontvankelijk was;
het bestreden vonnis, dat het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart, bijgevolg de artikelen 616 en 1050
van het Gerechtelijk Wetboek schendt:

Overwegende dat artikel 1046 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
de beslissingen ofmaatregelen van inwendige aard niet vatbaar zijn voor
verzet of hoger beroep; dat die bepaling van toepassing is op de beslissingen waarbij de rechter geen geschil
van feitelijke of juridische aard beslecht, of niet op zijn beslissing vooruitloopt, zodat de beslissing aan geen
van de partijen een onmiddellijk nadeel kan berokkenen;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het hoger beroep van
eiseres gericht is tegen de beslissing
waarbij de vrederechter, op grond dat
hij niet met de vereiste onpartijdigheid uitspraak kon doen, beslist heeft
om zich te onthouden en de zaak naar
de rol te verwijzen;
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Dat het beslist "dat het bestreden
vonnis geen ander dictum bevat dan
dat de vrederechter zich van de zaak
heeft onthouden en deze naar de rol
verwezen heeft, wat een maatregel van
inwendige aard is die niet vatbaar is
voor hager beroep" en "dat er in geen
enkele grand van het beroepen vonnis een ander geschil van feitelijke of
juridische aard beslecht wordt dan de
beslissing van de vrederechter om zich
te onthouden";
Dat het bestreden vonnis wettig beslist dat het hager beroep tegen een
dergelijke beslissing niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2° WERKLOOSHEID

B. Over de tegenvordering van verweerder, die hierop is gegrond dat de
voorziening tergend en roekeloos is;
Overwegende dat uit de door verweerder aangevoerde gegevens blijkt
dat de voorziening roekeloos is;
Dat de vordering tot schadeloosstelling gegrond is;

3° De rechter kan de werkloosheidsdirecteur
zijn beoordelingsvrijheid ontnemen en in
zijn plaats treden wanneer geen bijzondere wetsbepaling uitdrukkelijk aan de
directeur een discretionaire beuoegdheid toekent omtrent een te nemen beslissing (2). (Art. 33, tweede lid, Gw. (1994);
algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.)

-RECHT OP UITKERING- ADMINISTRATIEVE SANCTIE- GESCHIL- BEVOEGDHEID- ARBEIDSRECHTBANK- TOETSING- OMVANG.

3° MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN
- BEGRIP - WERKLOOSHEID - RECHT OP
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- DIRECTEUR
- DISCRETIONAIRE MACHT- BEPERKINGBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

1o en 2° De arbeidsrechtbank, die bevoegd

is kennis te nemen van een geschil nopens de beslissing van de werkloosheidsdirecteur tot uitsluiting van het genot van
werkloosheidsuitkeringen van een werknemer, overeenkomstig art. 154 Werkloosheidsbesluit 1991, oefent een toetsing uit
met valle rechtsmacht op deze beslissing (1). (Art. 580, 2°, Ger.W., en 154
Werkloosheidsbesluit 1991.)

(R.V.A. T. BOSTOEN)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres om aan
verweerder een schadevergoeding van
75.000 frank te betalen; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 januari 1998 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
B-utzler en Simont.
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ARREST

(A.R. nr. S.97.0099.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 april1997 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 33 in het bijzonder alinea 2, 37, 40, 144, 145 en 159 van
de gecoordineerde Grondwet, van artikel
580, 1" en 2" van het Gerechtelijk Wethoek, van artikel 7, § 11, van de Besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, (artikel 7 zoals volledig vervangen bij
wet van 14 juli 1951, B.S., 16 december

3e KAMER - 2 februari 1998

1° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT ARBEIDSRECHTBANK- ADMINISTRATIEVE BESLISSING- WERKLOOSHEID - BETWISTINGTOETSING.

(1) Zie Cass., 10 juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F
(A. C., 1996, nr. 227), en concl. adv.-gen. Leclercq
in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 227.
(2) Zie noot 1.
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1951 en§ 11 zoals toegevoegd bij hoofdartikel 3, artikel 63, § 2, bijvoegsel bij de wet
van 10 oktober 1967, B.S., 31 oktober
1967), van de artikelen 71, eerste lid, 4°,
142 en 154, eerste lid, r, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake de
scheiding der machten,

doordat het arrest het hoger beroep van
eiser ongegrond verklaarde en het vonnis
van de eerste ri!~hter b~vestigde_""_aardeze
de beslissing van eiser dd. 8 januari 1993
tot oplegging van de sanctie van uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende 15 (vijftien) weken, had
herleid tot een uitsluiting van 4 (vier) weken en zulks op grond van de volgende
overwegingen : "Krachtens artikel 154 van
het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wordt van het genot van de
uitkeringen uitgesloten, gedurende ten minste 4 en ten hoogste 26 weken, de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft
ofkan ontvangen hebben, onder meer doordat hij zich niet gedragen heeft naar de bepaling van artikel 71, 1e lid, 4° en v66r de
aanvang van zijn activiteit hiervan geen
melding gemaakt heeft op zijn controlekaart. Wanneer de directeur een beslissing treft over het recht op uitkeringen van
de betrokkene, en hem gedurende een bepaalde periode de uitkeringen ontzegt als
sanctiemaatregel, is de arbeidsrechtbank,
ingevolge artikel 7, § 11 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen de de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 580 Ger.W. bevoegd om de
omvang van de sanctie te beoordelen. De
sanctie betreft het subjectief recht van (verweerder) op werkloosheidsuitkeringen en
geschillen over die rechten behoren tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Artikel154 van het Werkloosheidsbesluit verleent aan de directeur geen beoordelingsvrijheid en de rechter stelt zich niet in de
plaats van de administratie door de sanetie te beoordelen. In zijn conclusie van 2
mei 1996 beweert (eiser) dat gewaakt wordt
over het persoonlijk belang van de betrokken werkloze en rekening gehouden wordt
met de individuele omstandigheden eigen aan de inbreuk en met de persoonlijke verantwoordelijkheid van de overtreder. Hoe en in welke mate er met deze
criteria rekening gehouden werd in dit dossier wordt niet gepreciseerd. Klaarblijkelijk heeft (eiser), noch min noch meer, een
gemiddelde sanctie opgelegd. Op verzoek
van het arbeidshof voegde (eiser) bij het
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dossier een aantal formulieren C.3.2 over
de periode van november 1991 tot oktober 1992 betreffende de tijdelijke werkloosheid van (verweerder), zowel om economische redenen als om slecht weer.
(Eiser) voert aan dat uit die documenten
blijkt dat (verweerder) bijzonder vertrouwd
was met de documentatie en met de op
hem liggende verplichtingen. N ochtans bevestigen die documenten slechts de stelling van de (verweerder) dat hij ten onrechte in de mening verkeerde dat slechts
de_dagen_eu_uren_t_ij@lijk~ werklQilllh~id

dienden vermeld te worden op de controlekaart. lmmers al de controlekaarten vermeldden slechts de dagen en uren tijdelijke werkloosheid, werden nergens
aangekruist, en werden steeds aanvaard
door de R.V.A. Ze tonen aan dat de eerste
rechter de stelling van (verweerder) terecht geloofwaardig achtte, en de sanctie
voor deze eerste inbreuk, waarvan niet is
aangetoond dat ze (verweerder) enig voordeel bijbracht, terecht verminderde tot het
minimum",
(terwijl) de werknemer voor de aanvang
van de activiteit bedoeld in artikel 45, hiervan melding moet maken op zijn controlekaart met onuitwisbare inkt, om uitkeringen in werkloosheidsperiodes te kunnen
genieten (artikel 71, lid 1, 4 °, Werkloosheidsbesluit); het arrest vaststelt dat naar
aanleiding van een controle uitgevoerd door
eiser werd vastgesteld dat verweerder gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid zijn controlekaart weliswaar kon
voorleggen doch had nagelaten schrappingen hierop aan te brengen, niettegenstaande hij prestaties verrichtte voor zijn
werkgever; het arrest hiermee impliciet
doch zeker vaststelt dat verweerder een inbreuk heeft begaan op vermeld artikel 71,
eerste lid, 4°, Werkloosheidsbesluit door
voor de aanvang van zijn activiteit hiervan geen melding te maken op zijn
controlekaart; krachtens artikel142 Werkloosheidsbesluit de directeur in wiens
ambtsgebied de werknemer zijn gewone
verblijfplaats heeft, alle beslissingen over
het recht op uitkeringen neemt; de directeur meer bepaald op grond van artikel
154, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit bevoegd is eiser wegens de genoemde inbreuk op artikel 71, eerste lid, 4 °,
van het Werkloosheidsbesluit als sanctiemaatregel uitkeringen te ontzeggen gedurende ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken; artikel154, eerste lid, 1°,
van het Werkloosheidsbesluit aldus aan de
directeur een discretionaire beoordelingsvrijheid verleent bij de bepaling van de
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sanctiemaat met dien verstande dat het ten) aantonen "dat de eerste rechter de stelwettelijk minimum en maximum dient ge- ling van (verweerder) terecht geloofwaar
respecteerd te worden; de wetgever aldus dig achtte en de sanctie voor deze eerste inaan eiser een beoordelingsvrijheid heeft ge- brenk, waarvan niet is aangetoond dat ze
laten die hem de mogelijkheid biedt zelf te (verweerder) enig voordeel bijbracht, teoordelen over de wijze waarop hij zijn be- recht verminderde tot het minimum" (6de
voegdheid uitoefent, m.n. de op te leggen blad arrest); het arbeidshof aldus de eistrafmaat, binnen de door de wet gestelde gen appreciatie in de plaats van die van de
grenzen; de arbeidsrechtbank krachtens ar- werkloosheidsdirecteur heeft geplaatst en
tikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 de- de door eiser opgelegde sanctie tot het wetcember 1944 betreffende de maatschappe- telijk minimum heeft herleid,
lijke zekerheid der arbeiders en artikel 580
zodat het arrest, door aldus de werkGer.W. weliswaar bevoegd is om over het loosheidsdirecteur
beroven van de
subjectief recht van verweerder op beoordelingsvrijheid te
die de wet hem bij arwerklooshei dsuitkeringen te oordelen; het tikelen 71, eerste lid, 4", 142 en 154, eerarbeidshof aldus op grond van de artike- ste lid, 1", Werkloosheidsbesluit inzake de
len 33, lid 2, 40, 144, 145 en 159 van de sanctiemaat heeft toegekend en door zich
Grondwet kon en moest nagaan of de door in de plaats van deze laatste te stellen de
eiser getroffen beslissing met de wet, in artikelen 71, eerste lid, 4", 142 en 154, eercasu artikel 154, eerste lid, 1" van het ste lid, 1", van het Werkloosheidsbesluit
Werkloosheidsbesluit overeenstemde; de heeft geschonden,
rechterlijke macht aldus weliswaar bevoegd is om een door de administratie bij
en zodat het arrest, door aldus de eide uitoefening van die discretionaire be- gen beoordeling van de opportuniteit van de
voegdheid onrechtmatig geachte aantas- door eiser getroffen beslissing in de plaats
ting van een subj ectief recht zowel te voor- te stellen van die van eiser, en de sanctie
komen als te vergoeden, maar niet vermag te herleiden tot het wettelijk minimum
aan het bestuur zijn beoordelingsvrijheid te eveneens de in het middel aangehaalde
ontnemen en zich aldus in de plaats van grondwetsbepalingen terzake van de behet bestuur te stellen; het arrest dat aan- . voegdheid van respectievelijk de rechterneemt dat "artikel 154 van het Werk- lijke (artikelen 33, 40, 144, 145 en 159) en
loosheidsbesluit (. .. ) aan de directeur geen de uitvoerende macht (artikel37), artikel
beoordelingsvrijheid verleent", deze bepa- 580, 1" en 2" van het Gerechtelijk Wetling derhalve miskent daar zij aan eiser, in hoek, 7, § 11 van de Besluitwet evenals het
de persoon van haar directeur (artikel142 algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiWerkloosheidsbesluit) wel een discretio- ding der machten heeft geschonden :
naire bevoegdheid laat om de omvang van
de sanctie te bepalen; dergelijke bevoegdOverwegende dat, krachtens artiheid evenwel geen arbitraire macht is en kel 154, eerste lid, 1°, van het
binnen de door de wet bepaalde perken Werkloosheidsbesluit van 25 novemmoet worden uitgeoefend; de controle van ber 1991, van het genot van de uitkede rechter evenwel beperkt blijft tot een onderzoek van de wettigheid van de beslis- ringen wordt uitgesloten gedurende
sing (artikel 159 van de Grondwet); het ar- ten minste vier weken en ten hoogrest de door eiser getroffen sanctie tot het ste zesentwintig weken, de werknewettelijk minimum heeft herleid op grond mer die onverschuldigde uitkeringen
van de overwegingen dat eiser niet heeft heeft of kan ontvangen, doordat hij
gepreciseerd hoe en in welke mate reke- zich niet gedragen heeft naar de bening werd gehouden met ''het persoonlijk palingen van artikel 71, eerste lid, 3°
belang van de betrokken werkloze, de in- en 4°;
dividuele omstandigheden eigen aan de inbrenk" en de "persoonlijke verantwoordeOverwegende dat, wanneer de dilijkheid van de overtreder", dat eiser "noch recteur van het werkloosheidsbureau
min noch meer, (klaarblijkelijk) een gemid- aldus een werkloze van het genot van
delde sanctie heeft opgelegd", dat de door de uitkeringen uitsluit en deze laateiser voorgelegde documenten "slechts de
stelling van (verweerder) (bevestigen) dat ste deze administratieve sanctie behij ten onrechte in de mening verkeerde dat twist, er een geschil ontstaat tussen eislechts de dagen en uren tijdelijke werk- ser en de werkloze over het recht van
loosheid dienden vermeld te worden op de deze laatste op uitkering gedurende de
controlekaart (. .. )", dat (deze documen- periode dat hij uitgesloten is; dat de
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berechting van dit geschil tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort omdat deze krachtens artikel
580,2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van
werknemers, welke voortvloeien uit de
wetgeving in zake werkloosheid;
Overwegende dat de arbeidsrechtbank een toetsing met voile rechtsmacht uitoefent-op de beslissing van
de directeur; dat, mits eerbiediging
van het recht van verdediging en binnen het kader van het geding, zoals dit
door de partijen is bepaald, alles wat
onder de beoordelingsbevoegdheid van
de directeur valt, onder de controle
van de arbeidsrechtbank valt, behoudens wanneer een bijzondere bepaling uitdrukkelijk aan de directeur een
discretionaire bevoegdheid toekent omtrent een te nemen beslissing, in welk
geval de rechter de directeur zijn
beoordelingsvrijheid niet mag ontnemen en niet in zijn plaats mag treden;
Overwegende dat, nu geen wettelijke bepaling zulke discretionaire bevoegdheid aan de directeur toekent
met betrekking tot de in voormeld artikel 154 van het Werkloosheidsbesluit
van 25 november 1991 op te leggen
sanctie, het arrest, door de door de directeur aan verweerder opgelegde
sanctie van vijftien weken uitsluiting te verminderen tot het minimum
van vier weken uitsluiting, de in het
middel aangewezen bepalingen en het
algemeen rechtsbeginsel inzake de
scheiding van de machten niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten.
2 februari 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijk-
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luidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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BEROEPSZIEKTE -

LIJSTSYSTEEM EN
OPEN SYSTEEM- OPEN SYSTEEM- SCHADE
- CAUSALITEITSVEREISTE - BEWIJSLAST.

In de regeling van de wetgeving op de beroepsziekte wordt met betrekking tot het
rechtstreeks en determinerend causaliteitsverband tussen het professioneel risico en de ziekte niet vereist dat de uitoefening van het beroep de uitsluitende
oorzaak van de ziekte moet zijn; de voorbeschiktheid wordt niet uitgesloten noch
wordt aan de gerechtigde de bewijslast
opgelegd aangaande de hoegrootheid van
de invloed van de voorbeschiktheid. (Artt.
30bis en 32 Beroepsziektenwet.)
(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. VERMEERSCH)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0109.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Gent (afdeling Brugge);
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
30bis, 32, van de bij koninklijk besluit van
3 juni 1970 gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, gewijzigd bij de
wetten van 29 december 1990 en 21 december 1994,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging voor recht zegt dat verweerster getroffen is door een beroepsziekte, dat deze beroepsziekte de letsels
veroorzaakt zoals beschreven in het deskundig verslag van dokter F. Dheere, zegt
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dat ingevolge de opgelopen letsels verweerster tijdelijk arbeidsongeschikt was a
100% van 19 april 1989 tot en met 30 november 1989, a 50% van 1 december 1989
tot en met 19 april 1990 en terug a 100%
van 20 april 1990 tot en met 20 april1991,
de consolidatiedatum vaststelt op 21 april
1991 en sedert die datum eiseres een blijvende arbeidsongeschiktheid opgelopen
heeft van meer van 65% in eigen beroep en
van 50% tegenover alle passende beroepen op de algemene arbeidsmarkt, en voor
recht zegt dat het FEZ gehouden is tot betaling der wettelijke vergoedingen, op volgende gronden : Uit de memorie van toelichting (Eelgische Senaat, no 1115-1, 199091, p. 46-47) blijkt dat de vereiste van
rechtstreeks oorzakelijk verband moet begrepen worden als een vrijwel zeker oorzakelijk verband ofwerkelijk causale rol
van de beroepsuitoefening. Met andere
woorden de schadelijke invloed van de
beroepsuitoefening moet duidelijk zijn. Volgens Van Dale (Groot Woordenboek der Nederlandse Taal) is determineren: bepalen, vaststellen, bestemmen. Dit wil zeggen
dat de term "determinerend" er op wijst dat
de beroepsuitoefening de werkelijk bepalende oorzaak van de ziekte moet zijn,
waarbij het voldoende is (in analogie met
de arbeidsongevallenwetgeving) dat de
blootstelling aan het beroepsrisico de gedeeltelijke oorzaak is geweest van de opgelopen lichamelijke schade, zelfs indien de
gevolgen verzwaard zijn of in de hand gewerkt zijn door de pathologische predispositie van het slachtoffer. Immers, monocausaliteit is terzake niet vereist. Zowel de
deskundige als de door Dr. Vandeweerdt
aangehaalde IDEWE-studie (cfr. brief van
Dr. Vandeweerdt, p. 6, al. 4, tweede repl. zie bijlage 21 van het deskundigenverslag)
wijzen er op dat het precies de verpleegkundigen zijn, die tewerkgesteld zijn op de
psycho-geriatrische afdelingen, die het
hoogste risico lopen om beroepshalve degeneratieve rugaandoeningen te verkrijgen. In casu kan niet ontkend worden dat
dit zeker toepasselijk is op verweerster, nu
ze als hoofdverpleegster zeven j aar dienst
(sinds 1981) had op de psycho-geriatrie van
het AZ Sint-Lucas, telkens gedurende 10
uur ononderbroken nachtprestaties, hoofdzakelijk bestaande uit het opheffen van gevallen patienten, houdingswisselingen bij
CVA- en demente patienten (zonder hulp
van derden gelet op de beperkte nachtelijke personeelsbezetting). Het is precies
deze herhaalde en rugbelastende activiteit, eigen aan het verpleegkundig nachtwerk, dat door de deskundige aangeduid
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wordt als de determinerende en rechtstreeks oorzakelijke factor van de discushernia bij verweerster. Het is dan ook vrij
duidelijk dat het schadelijk effect door het
specifiek werk van verweerster werd veroorzaakt, hetgeen niet noodzakelijk verbonden is met de werkorganisatie, zoals het
FEZ ten onrechte voorhoudt, maar inherent is aan het verpleegkundig nachtwerk.
Tenslotte dat, zoals de raadgevend geneesheer van het FEZ opmerkt, geen enkel onderzoek uitsluitsel kan geven over de vraag
ofverpleegkundigen meer ruglijden vertonen omdat hun werk niet verenigbaar is
met een bestaand ruglijden (bijlage 21
deskundigenverslag, p. 7) kan niet ontkend worden. Immers, de bewijslast is, wat
dit punt betreft, vrijwel onoverkomelijk,
want op medische gronden is het zelden
mogelijk om met absolute zekerheid te poneren dat geen enkele fysieke eigenheid
van het slachtoffer tot zijn letsels heeft bijgedragen. In voorkomend geval rust het tegenbewijs op het FEZ. Nu dit tegenbewijs niet geleverd wordt en integendeel wel
bewezen wordt, aan de hand van het grondig en uitvoerig gemotiveerd deskundigenverslag, dat het verpleegkundig nachtwerk van verweerster een voldoende
determinerende en rechtstreeks oorzakelijke factor is van de discus-hernia, besluit het Arbeidshof dat verweerster wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van
artikel 30bis;

vierde onderdeel, aan het vereiste dat de
beroepsziekte haar rechtstreekse en determinerende oorzaak dient te vinden in de
uitoefening van het beroep van verweerster,
niet voldaan wordt wanneer, in analogie
met de arbeidsongevallenwetgeving, de
blootstelling aan het beroepsrisico de gedeeltelijke oorzaak is geweest van de opgelopen lichamelijke schade, zelfs indien de
gevolgen verzwaard zijn of in de hand gewerkt zijn door de pathologische predispositie van het slachtoffer; dat het inderdaad niet vaststaat dat deze gedeeltelijke
oorzaak rechtstreeks en determinerend is,
wanneer ze verzwaard of in de hand gewerkt wordt door de predispositie van het
slachtoffer en verweerster de hoegrootheid van de invloed van deze predispositie niet bewijst (schending van art. 30bis en
32 van het K.E. van 3 juni 1970), dat daarbij het bestreden arrest ten onrechte de bewijslast omdraait en het tegenbewijs op eiser legt, om reden dat het medisch zelden
mogelijk is aan te tonen of geen enkele
fysische eigenheid heeft bijgedragen; dat
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immers deze moeilijkheid evenzeer voor eiser bestaat (schending van art. 30bis, 32,
van het K.B. van 3 juni 1970),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 30bis van
de Beroepsziektenwet bepaalt dat
eveneens.tot schadevergoeding aanleiding geeft, onder de voorwaarden
bepaald door de Koning, de ziekte die
niet voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 30 van deze wet, maar die op een
determinerende en rechtstreekse wijze
het gevolg is van de beroepsuitoefening;
Overwegende dat de aanbeveling
van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen aan de Lid-staten
betreffende de vaststelling van een Europese lijst van beroepsziekten van 23
juli 1962, onder littera c), aanbeveelt
dat de Lid-staten in hun desbetreffende wettelijke en bestuurlijke bepalingen voorzien in aanspraak op schadeloosstelling op grond van de
wetgeving betreffende de beroepsziekten, wanneer door de betrokken werknemer voldoende is aangetoond dat hij
in de uitoefening van zijn beroep een
ziekte heeft opgedaan die niet op de
nationale lijst voorkomt;
Dat de commissie geen beperkingen aan dit bewijs voorstelt;
Dat in de parlementaire voorbereiding het doel van de invoering van artikel 30bis als volgt werd omschreven : "Het is passend, in het voordeel
van de slachtoffers zelf, om het
toepassingsgebied van de samengevoegde wetten op de beroepsziekten,
die niet op de lijst staan, uit te breiden voor die gevallen, waarin de
slachtoffers of hun rechthebbende een
oorzakelijk verband kunnen bewijzen tussen de ziekte en de blootstelling aan het beroepsrisico van deze
ziekte";
Dat uit de parlementaire voorbersiding niet blijkt dat met de termen "op
een rechtstreekse en determinerende
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wijze" in het voormelde artikel 30bis
bepaald werd dat het beroepsrisico de
uitsluitende of de overwegende oorzaak van ziekte moet zijn;
Dat het in artikel 30bis bepaalde
oorzakelijk verband tussen de uitoefening van het beroep en de ziekte,
niet vereist dat de uitoefening van het
beroep de uitsluitende oorzaak van de
ziekte moet zijn; dat dit artikel een
v-oorbeschiktheid niet uitsluitnoch oplegt dat de gerechtigde de hoegrootheid van de invloed van de voorbeschiktheid zou moeten bewijzen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt dat het onderdeel, in zoverre het
miskenning van de bewijslast van de
voorbeschiktheid van verweerster aanvoert, niet tot cassatie kan leiden,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 februari 1998 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Forrier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Houtekier en Biitzler.
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2" KAMER- 3 februari 1998

1a ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- TERECHTZITTING- CONCLUSIES EN STAVINGSSTUKKENVANPARTIJEN -ARTIKEL 223 SV'IDEPASSELIJKHEID.

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 'IERECHTZITTING- CONCLUSIES EN STAVINGSSTUKKEN VAN PARTIJEN.
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3° LASTER EN EERROOFLOOSHEID WIJDTE.

ARTIKEL 452 SW. -

STRAFFEDRAAG-

1o en 2° Het voorschrift van artikel 223 Sv.
met betrekking tot het neerleggen van het
dossier ter griffie tot beschikking van de
verdachte, de burgerlijke partij en hun
raadslieden en de hen geboden mogelijkheid ervan afschrift te doen nemen, is niet
toepasselijk op de conclusies en stavingsstukken die partijen als verweer ter terechtzitting van het hofvan beroep, hamer van inbeschuldigingstelling, neerleggen. (Art. 223 Sv.)

3° Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter ten gronde, die op
grond van de feitelijke gegevens van de
zaak vaststelt dat de ten laste van een
persoon voor een rechtbank gesproken
woorden of aan de rechtbank overgelegde
geschriften, op de zaak of partijen betrekking hebben en derhalve de misdrijven
van laster en eerroof niet opleveren. (Art.
452, eerste lid, Sw.)
(PREVOST A. T. PREVOST M. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1171.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de
verweerders buiten vervolging worden gesteld en eiser wordt veroordeeld
in de kosten van de publieke vordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat de conclusies en
stavingsstukken die partijen als verweer ter terechtzitting neerleggen niet
beoogd zijn door het voorschrift van artikel 223 Wetboek van Strafvordering;

Nr. 59

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat een verdachte bij
de regeling van de rechtspleging door
het onderzoeksgerecht aileen wegens
een misdrijf naar het vonnisgerecht
kan verwezen worden; dat het al dan
niet aanwezig zijn van bezwaren
slechts ter sprake kan zijn met betrekking tot een misdrijf;
Dat het onderzoeksgerecht aldus in
eerste instantie dient na te gaan of de
aan een verdachte ten laste gelegde
feiten een misdrijf kunnen opleveren;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen, met onaantastbare beoordeling van de feitelijke gegevens van de
zaak, vaststellen dat "de (door eiser
aan de verweerders ten laste gelegde)
woorden of geschriften duidelijk op de
zaak of partijen betrekking hebben" en
dat zij dientengevolge onder toepassing vallen van artikel 452, eerste lid,
Strafwetboek, derhalve niet het in de
telastlegging B voorziene misdrijf opleveren;
Dat de appelrechters door hun motivering eisers verweer verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden,
en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h:Holsters, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitzler.
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Nr. 60

(BUTZEN E.A.)

Nr. 60
2e KAMER- 3 februari 1998

1 o VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - BELASTING OVER
DE TOEGEVOEGDE WAARDE DELEN.

BESTAND-

ARREST

(A.R. nr. P.96.1379.N)

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

_I._OJL de_voorziening_:v-an Will em
Butzen:
VALSHEID IN GEGelet op de namens eiser ingediende
SCHRIFTE EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
memorie waarvan een door de grif- BESTANDDELEN.
fier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is ge3o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN hecht en ervan deel uitmaakt;
STRAFVORDERING- HEROMSCHRIJVING VAN
Overwegende dat eiser bij beschikHET MISDRIJF - VEREISTEN.
king van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van
1o en 2° Voor het bestaan van het misdrijf 25 juni 1993, welke de beweegredevan valsheid in geschrifte en gebruik
inzake BTW is onder meer de vermel- nen van de vordering van de procuding vereist van de overtreding van reur des Konings overneemt, naar de
het W.B.T.W. of van de uitvoerings- correctionele rechtbank werd verwebesluiten hiervan die de beklaagde zen wegens onder meer de feiten van
met het vereiste opzet zou hebben willen de telastleggingen C.2, 1, 2, 3 en 4, dit
overtreden (1). (Artt. 73 en 73bis is mededaderschap aan fiscale valsW.B.T.W.)
heid en gebruik, inzonderheid BTWvalsheid, "nl. door systematisch be3° In correctionele of politiezaken maakt treffende electroapparatuur ter waarde
de door een onderzoeksgerecht gewe- van 71.601.701 fr. valse fakturen en
zen beschikking tot verwijzing of bijhorende bestelbons op te maken of
de rechtstreekse dagvaarding om voor
het vonnisgerecht te verschijnen niet te laten opmaken met als koper
de erin vervatte kwalificatie bij de B.VB.A. Elportex, vermeldend dat de
vonnisgerechten aanhangig, doch aankoop gebeurde vrij van B.T.W., zich
de feiten zoals ze blijken uit de stuk- steunend op, of vermeldend de vrijken van het onderzoek of het opspo- stelling van art. 43 B.T.W. Wetb. daar
ringsonderzoek en die aan de beschik- waar de B.VB.A. Elportex niet over
king of de dagvaarding ten grondslag een vrijstelling op basis van art. 43 beliggen; die kwalificatie is in wezen schikte";
voorlopig en het vonnisgerecht heeft
Dat de appelrechters op de drieende plicht om, mits het recht van verdediging wordt geeerbiedigd, aan de ten twintigste bladzijde van het arrest conlaste gelegde feiten hun juiste omschrij- sidereren : "Ten overvloede stelt het
ving te geven, zelfs indien de nieuwe om- Openbaar Ministerie in zijn besluischrijving het bestaan inhoudt van an- ten dd. 30.09.1993 (sub blz. 3) dat ter
dere rechtsbestanddelen dan de oorspronkelijke omschrijving inhield (2). verduidelijking van de kwalificatie kan
gepreciseerd worden dat de erin om(Art. 182 Sv.)
schreven valse vermelding niet aileen vals was omdat de B.VB.A. Elportex niet over de vrijstelling op basis
(1) Zie inzake inkomstenbelastingen Cass., 10
maart 1993, A.R. nr. 34 (A. C., 1993, nr. 138) en van artikel 43 beschikte, maar ook omde onder dit arrest gepubliceerde noot.
dat er voor de aankopen, waarop de
(2) Cass., 8 dec. 1992, A.R. nr. 5908 (A. C., 1991- van valsheid betichte facturen betrekking hadden, geen vrijstelling van
92, nr. 774).

2o BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE -TOEGE-
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B.T.W. op basis van artikel43 was. Die
vermelding was hoe dan ook vals en
het is deze valsheid, te weten het vermelden van onbestaande en wederrechtelijk ingeroepen vermeende vergunning tot vrij stelling, die het
eigenlijk voorwerp van de tenlastelegging is";
Dat de appelrechters eiser schuldig verklaren wegens onder meer de
door hen aldus gepreciseerde feiten
van de telastleggingen sub C.2, 1, 2, 3
en 4, dit is mededaderschap aan fiscale valsheid en gebruik inzake BTW;
Over het eerste middel :
Overwegende dat voor het bestaan
van het misdrijf van valsheid in geschrifte en gebruik inzake BTW de
vermelding is vereist van onder meer
de overtreding van het BTW-Wetboek
of van de uitvoeringsbesluiten hiervan die de beklaagde met het vereiste
opzet zou hebben willen overtreden;
Overwegende dat artikel 73 BTWWetboek elke overtreding met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden van de bepalingen van dit
wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten strafbaar stelt;
Dat aldus strafbaar is zodanige
overtreding van artikel 43 BTWWetboek, gepleegd v66r de opheffing
ervan bij artikel 49 van de wet van 28
december 1992, dat uitwerking heeft
met ingang op 1 januari 1993;
Overwegende dat uit de hierboven
gedane aanhalingen blijkt dat het arrest het artikel van het BTW-Wetboek
vermeldt dat met het vereiste opzet
werd overtreden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat in correctionele- of
politiezaken de door een onderzoeksgerecht gewezen beschikking tot verwijzing of de rechtstreekse dagvaarding om voor het vonnisgerecht te
verschijnen niet de erin vervatte kwalificatie bij de vonnisgerechten aanhangig maakt, doch de feiten zoals ze

Nr. 61

blijken uit de stukken van het onderzoek of het opsporingsonderzoek en die
aan de beschikking of de dagvaarding ten grondslag liggen; dat die kwalificatie in wezen voorlopig is en dat
het vonnisgerecht de plicht heeft om,
mits het recht van verdediging wordt
geeerbiedigd, aan de ten laste gelegde
feiten hun juiste omschrijving te geven, zelfs indien de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van andere
rechtsbestanddelen dan de oorspronkelijke omschrijving inhield;
Overwegende dat de appelrechters
met de hager aangehaalde consideransen van het arrest aan de beschikking tot verwijzing geen uitleg geven die met de bewoordingen ervan
onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan niet miskennen; dat
zij slechts de feiten preciseren welke
aan de beschikking tot verwijzing ten
grondslag liggen; dat zij zodoende hun
beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
3 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.

Nr. 61
28 KAMER- 3 februari 1998

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN BELANG- STRAFVORDERING- VERSCHILLENDE DADERS- VERBEURDVERKLARINGMIDDEL DAT OP EEN VAN DE DADERS BETREKKING HEEFT- ONTVANKELIJKHEID.

Nr. 61
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Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, is
het middel aangevoerd door een der beklaagden tegen de bijkomende straf van
verbeurdverklaring, wanneer deze straf
verantwoord blijft door de veroordeling
van andere beklaagden tot dezelfde verbeurdverklaring. (Artt. 411 en 414 Sv.)
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bruari 1921 de rechter, onverminderd
de toepassing van de artikelen 42 en
43 Strafwetboek, de verbeurdverklaring kan bevelen van onder meer de
voertuigen die hebben gediend of bestemd waren om de in de artikelen 2,
2°, 2bis en 3 omschreven misdrijven te
plegen of die er het voorwerp van uit(RUNOTO LEASING B.V. T. POOLE E.A.)
maken, zelfs indien ze niet het eigendom zijn van de veroordeelde;
ARREST
Dat de eerste rechter aan het bewezerr verklanm-van het aan de zes
(AR. nr. P.96.1568.N)
vermelde beklaagden ten laste geHET HOF;- Gelet op het bestre- legde misdrijf en hun veroordeling erden arrest, op 6 november 1996 door voor de verbeurdverklaring koppelde
het Hof van Beroep te Antwerpen ge- van onder meer "de in beslag genomen voertuigen Chrysler Voyager 1992
wezen;
(. .. ) en de lichte vrachtwagen Iveco
Overwegende dat de Correctionele 1993", die het voorwerp zijn van het
Rechtbank te Antwerpen bij vonnis door eiseres ingestelde derdenverzet;
van 28 juni 1995 de genaamden RoOverwegende dat de bijkomende
bert Poole, David Bennet, alias Michael John King, Tina Hatton en Dal- straf van verbeurdver klaring naar
jit Bhamra op tegenspraak, en John recht verantwoord is door het tegen
Ryder en Leslie Barrett bij verstek . ieder van de beklaagden bewezen ververoordeelde wegens inbreuk op on- klaren van het ten laste gelegde
der meer de artikelen 1, 2, 11 en 28 misdrijf en de ervoor uitgesproken vervan het koninklijk besluit van 31 de- oordeling;
Dat de appelrechters geen verbeurdcember 1930 omtrent de handel in
slaap- en verdovende middelen, straf- verklaring hebben gekoppeld aan de
baar gesteld bij de artikelen 2bis, 4 en vrijspraak van de verweerster Tina
6 van de wet van 24 februari 1921 be- Hatton, zodat eisers voorziening in zotreffende het verhandelen van de gift- verre feitelijke grondslag mist;
stoffen, slaapmiddelen en verdovende
Dat de bestreden verbeurdverklamiddelen, ontsmettingsstoffen en an- ring van twee auto's blijft bestaan en
tiseptica, meer bepaald door de ge- naar recht verantwoord is door het
organiseerde verhandeling van 653,5 vonnis van de eerste rechter waarbij
kg cannabis, het misdrijf een daad dezelfde verbeurdverklaring werd gezijnde van deelneming aan de hoofd- last wegens het bewezen verklaren
of bijkomende bedrijvigheid van een van het misdrijf tegen de beklaagvereniging;
den Bennet, Ryder en Barret, beslisDat tegen dit vonnis hoger beroep sing waartegen eiser niet opkomt;
werd aangetekend door de beklaagDat aan de laatst vermelde verden Poole, Hatton en Bhamra en door beurdverklaring geen afbreuk kan
het openbaar ministerie tegen hen;
worden gedaan in het geval van verDat het vonnis kracht van gewijsde nietiging van de verbeurdverklaring
verkreeg wat de beklaagde Bennet be- waartoe de appelrechters, met bevestreft door het verstrijken van de ter- tiging van het beroepen vonnis, hebmijn van hoger beroep en wat de be- ben beslist bij het bewezen verklaklaagden Ryder en Barrett betreft door ren van de misdrijven ten laste gelegd
het verstrijken van de gewone ter- aan de verweerders Robert Poole en
mijn van verzet;
Daljit Bhamra;
Overwegende dat luidens artikel 4,
Dat de voorziening in zoverre bij ge§ 6, van de vermelde wet van 24 fe- brek aan belang niet ontvankelijk is;
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Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiseres gedane afstand zonder berusting noch op het
door eiseres aangevoerde middel, die
niet de door het Hof vastgestelde nietontvankelijkheid van de voorziening
betreffen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Holsters, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitzler.

Nr. 62

Overwegende dat er luidens artikel 71 van het Strafwetboek geen misdrijf is wanneer de beklaagde gedwongen werd door een macht die hij niet
heeft kunnen weerstaan; dat die
rechtvaardigingsgrond algemeen is en
alle misdrijven, zelfs de niet opzettelijke, omvat;
Overwegende dat het vonnis, nu het
de door eiser aangevoerde rechtvaardigingsgrond verwerpt, op grond dat
de aan eiser ten laste gelegde fout te
wijten is aan onachtzaamheid en niet
aan een beslissing om de wet te overtreden, artikel 71 van het Strafwetboek schendt en zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 62
2e KAMER- 4 februari 1998

MISDRIJF-

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- DRAAGWIJDTE - OVERMACHT.

Overmacht is een rechtvaardigingsgrond
voor alle misdrijven, oak voor de niet opzettelijke (1). (Art. 71 Sw.)

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het tweede
onderdeel dat niet kan leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Doornik, zitting houdende in hoger beroep.

(SINNAEVE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1015.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 juni 1997 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
(1) Cass., 5 old. 1953 (A.C., 1954, 66), 24juni
1957 (ibid., 1957, 900), 5jan. 1959 (Bull. en Pas.,
1959, I, 441), 4 jan. 1965 (ibid., 1965, I, 431), 25
jan. 1972 (A. C., 1972, 508), 19 dec. 1972 (ibid.,
1973, 409), 21 maart 1979 (ibid., 1978-79, 859).
Zie Cass., 15 maart 1994, A.R. nr. 6934 (ibid.,
1994, nr. 121), en 11 feb. 1997, A.R. nr.
P.96.103l.N (ibid., 1997, nr. 77).

4 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. V. Hizette, Bergen.

Nr. 63

28

KAMER-

4 februari 1998

1 o HERSTEL IN EER EN RECHTENARREST VAN VERWERPING- MOTIVERING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJ.KE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - HERSTEL IN EER
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Nr. 64

EN RECHTEN- ARREST VAN VERWERPING'IDETSING DOOR HET HOF VAN CAS SATIE.

1 o en 2° Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstel·
ling, dat de verwerping van een aanvraag tot herstel in eer en rechten enkel
grondt op de vermelding dat de voorwaarden voor het herstel in eer en reckten niet vervuld zijn, is niet met redenen omkleed en stelt het Hofniet in staat
de beslissing te toetsen (1). (Art. 149 Gw.
[1994].)
(CHARLIER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1363.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 149 van de
Grondwet:

Overwegende dat het arrest de verwerping van de door eiseres ingediende aanvraag tot herstel in eer en
rechten enkel grondt op de overweging "dat de voorwaarden voor het hers tel in eer en rechten niet vervuld
zijn";
Dat het Hof op grand van die enige
overweging niet in staat is de beslissing te toetsen;

Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.

Nr. 64
2e KAMER - 4 februari 1998

1 o HERS TEL IN EER EN RECHTEN ARREST VAN VERWERPING- MOTIVERING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - HERSTEL IN EER
EN RECHTEN- ARREST VAN VERWERPING'IDETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE.

1 o en 2° Het arrest van het hof van be-

roep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat de verwerping van een
aanvraag tot herstel in eer en rechten enkel grondt op de vermelding dat de voorwaarden voor het herstel in eer en reckten niet vervuld zijn en dat de aanvraag
voorbarig is, is niet met redenen omkleed en stelt het Hof niet in staat de beslissing te toetsen (1). (Art. 149 Gw.
[1994].)
(ENGELS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1364.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
4 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter (1) Cass., 23 nov. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I,
227), 31 okt. 1955 (ibid., 1956, I, 193); 16 nov.
1964 (ibid., 1965, I, 268), 25 maart 1987,
Rev.dr.pen., 1987, 841, opm. J.S.; zie ook het op
dezelfde dag gewezen arrest, infra, nr. 64.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: "schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 2 oktober 1997 de
aanvraag tot herstel in eer en rechten van

(1) Zie het op dezelfde dag gewezen arrest, supra, nr. 63.
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verzoekster verwerpt op grond van de
dubbele overweging 'dat de voorwaarden voor het herstel in eer en rechten
niet vervuld zijn en dat de aanvraag
voorbarig is'; dat verzoekster tegen die beslissing aanvoert dat : artikel 149
van de Grondwet geschonden is doordat
het arrest het herstel in eer en rechten
weigert toe te kennen alleen op grond
van de overweging dat 'de voorwaarden voor het herstel in eer en rechten
niet vervuld zijn en dat haar aanvraag
voorbarig is' terwijl uit geen enkel
gegeven van het arrest blijkt dat verzoekster geen voldoende tekenen heeft gegeven dat zij zich heeft gebeterd, zodat het arrest niet met redenen is omkleed en uw Hof
niet in staat stelt de wettigheid ervan na te
gaan; dat het arrest moet worden vernietigd":

Overwegende dat het arrest de
verwerping van de door verzoekster
ingediende aanvraag tot herstel in
eer en rechten enkel steunt op de
in het middel weergegeven overwegingen;
Overwegende dat, nu die overwegingen niet duidelijk zijn, het Hof niet
kan uitmaken, enerzijds, welke voorwaarden voor het eerherstel volgens
het hof van beroep niet in acht zijn genomen en, anderzijds, waarom het
heeft geoordeeld dat de aanvraag
"voorbarig" was; dat het Hof derhalve
de wettigheid van de beslissing niet
kan nagaan;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 65
2e KAMER- 4 februari 1998

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANKVOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP
VAN DE VERDACHTE -ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCIDJLDIGINGSTELLING VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

5o ONDERZOEKSGERECHTEN

4 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. A. Tallon, Brussel.

-BE-

VOEGDHEID - GESCHIL- BEGRIP.

6° ARBITRAGEROF- PREJUDICIEEL

GESCHIL- VERPLICHTING VAN RET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - EINDBESLISSINGCASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID
- UITWERKING.

7o PREJUDICIEEL

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
verwijst de zaaknaar het Hofvan Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.

Nr. 65

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET
HOF VAN CASSATIE- GRENZEN- EINDBESLISSING CASSATIEBEROEP NIETONTVANKELIJKHEID- UITWERKING.

1 o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

dat de beklaagde v66r de eindbeslissing
instelt tegen een beschikking van de raadkamer waarbij hij, zonder dat de raadkamer uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen (1).
(1) Cass., 2 maart 1988, A.R. nr. 6539 (A. C.,
1987-88, nr. 406), en 17 aug. 1992, A.R. nr. 6935
(ibid., 1991-92, nr. 583).
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2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

dat de beklaagde v66r de eindbeslissing
instelt tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarbij het hager beroep van de beklaagde tegen de beschikking van de raadkamer, die hem,
zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, naar de correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk is verklaard (2). (Art. 416 Sv.)
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gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en gelet op het bestreden arrest, op
18 december 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingsteiling van
het Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij eiser verwezen wordt naar de correctionele rechtbank :

3° Een geschil inzake bevoegdheid in de zin
vg,n art. 416, tweede lid, §v., bestaat wanneer wordt aangevoerd dat een rech-terzich de bevoegdheid van een andere rechOverwegende dat, in tegensteiling
ter heeft toegeeigend, zodat daaruit een
geschil over rechtsmacht kan ontstaan dat tot wat eiser in het eerste middel bealleen door regeling van rechtsgebied kan toogt, de raadkamer zich in haar beworden beeindigd (3).
schikking niet onbevoegd verklaart om
4 o en 5° Geen geschil inzake bevoegdheid in

de zin van art. 416, tweede lid, Sv., is het
middel waarbij, voor de onderzoeksgerechten, wordt aangevoerd dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn, de procedure nietig is en er geen telastleggingen
zijn (4).
6° en 7o Wanneer het cassatieberoep niet
ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van art. 416 Sv., welke norm niet
wordt beoogd in het in het middel geformuleerde verzoek om aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen, is het
Hofniet verplicht de vraag te stellen (5).
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
(RAWAN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0017 .F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 20 oktober 1997
(2) Cass., 26 juni 1996, A.R. nr. P.96.0218.F, en
17 sept. 1996, A.R. nr. P.96.1068.N (A. C., 1996,
nrs. 259 en 315).
(3) Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0536.F
(A C., 1995, nr. 242), en 11 juni 1997, A.R. nr.
P.97.0736.F (ibid., 1997, nr. 269).
(4) Zie Cass., 25 juni 1996, A.R. nr. P.96.0656.N
(A. C., 1996, nr. 257), en Cass., lljuni 1997, A.R.
nr. P.97.0736.F, vermeld in voorgaande noot.
(5) Cass., 5 nov. 1996, A.R. nr. P.96.0172.N
(A.C., 1996, nr. 418).

uitspraak te doen over de zaak; dat er
aileen sprake is van een bevoegdheidsgeschil in de zin van artikel 416,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, wanneer aangevoerd wordt
dat een rechter zich ten onrechte de
bevoegdheid van een andere rechter
heeft toegeeigend, zodat daaruit een
geschil over rechtsmacht kan ontstaan
dat aileen door regeling van rechtsgebied kan worden beeindigd;
Overwegende dat eiser voor de raadkamer aileen heeft aangevoerd dat de
vervolgingen niet ontvankelijk waren, de procedure nietig was en er
geen bezwaren waren;
Overwegende dat de bestreden beschikking bijgevolg een voorbereidende beslissing en een beslissing van
onderzoek is en dat een voorziening tegen die beschikking niet ontvankelijk is v66r de eindbeslissing; dat er bijgevolg geen acht dient te worden
geslagen op de tegen die beschikking
aangevoerde middelen, in zoverre zij
geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening;
II. Op de voorziening tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij uitspraak ged~an wordt over het hoger beroep van
e1ser:
Overwegende dat het bestreden arrest evenmin uitspraak doet over een
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bevoegdheidsgeschil in de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering; dat het arrest bijgevolg ook
een voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek is en dat de voorziening niet ontvankelijk is; dat de in
het middel weergegeven beweringen,
volgens welke de raadkamer zich in
haar beschikking onbevoegd heeft verklaard, onjuist zijn;
Overwegende dater bijgevolg geen
acht dient te worden geslagen op de
middelen, in zoverre zij geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid
van de voorziening;
Overwegende dat, nu de voorziening van eiser niet ontvankelijk is verklaard met toepassing van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering,
welke norm niet is aangevoerd in het
in het vierde middel geformuleerde
verzoek om een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof te stellen, het Hof
niet verplicht is de vraag te stellen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorzieningen.
4 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. S. Moureaux,
Brussel.

Nr. 66
2e KAMER - 4 februari 1998

1o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- VEREISTE VERMELDINGEN- VREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING
- ONDERZOEKSGERECHTEN- MIDDEL AFGELEID IDT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 149 GW.

2° VREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING ONDERZOEKSGERECHTEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE
SCHENDING VAN ARTIKEL 149 GW.

Nr. 66

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- VREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING- MIDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 149 GW.

1°,2° en 3° Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een
ten aanzien van de vreemdeling genamen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (1). (Art. 149 Gw. [1994]; art. 72,
vierde lid, Vreemdelingenwet.)
(BENAMEUR)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0074.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie ...
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 149 van de
Grondwet niet toepasselijk is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten,
die, zoals te dezen, uitspraak doen
over de handhaving van een maatregel van vrijheidsberoving;
Dat, in dat opzicht, het middel faalt
naar recht;
Overwegende dat voor het overige,
enerzijds, uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiser zich voor de kamer van inbeschuldigingstelling beroepen heeft op
zijn familiebanden; dat, anderzijds, het
arrest zegt dat "eiser op 8 oktober
1997 is opgesloten omdat hij zonder
identiteitsbewijs of paspoort op het
grondgebied vertoefde; dat de Dienst
Vreemdelingenzaken op 5 december
1997 beslist heeft zijn hechtenis te verlengen teneinde van de Marokkaanse
(1) Vgl. Cass., 28 jan. 1992, A.R. nr. 6302, en
20 juli 1992, A.R. nr. 131 (A. C., 1991-92, nrs. 278
en 577); 9 okt. 1996, A.R. nr. P.96.1270.F (ibid.,
1996, nr. 371), en 26 maart 1997, A.R. nr.
P.97.0378.F (ibid., 1997, nr. 166).

-
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overheid een vrijgeleide te kUilllen ontvangen; dat de door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen beslissing tot
verlenging van de opsluiting geenszins onwettig is; dat de voorwaarden
waaraan de wet van 15 december 1980
de vrijheidsberoving van een vreemdeling onderwerpt, bijgevolg, vervuld
zijn";
Overwegende dat de appelrechters,
bij ontstentenis van conclusie, hun besl1ssing-doordie corrsideransen-regelmatig met redenen hebben omkleed;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 februari 1998 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, voorzitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. da Costa
Aguiar, Brussel.

Nr. 67

ze KAMER -

4 februari 1998

1° VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT- DRAAGWIJDTE.

zo

CASSATIEBEROEP - ALLERLEI VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVINGADMINISTRATIEVE MAATREGEL- GEREPATRIEERDE VREEMDELING- ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGVOORZIENING VAN DE VREEMDELING- ONTVANKELIJKHEID.

3° VREEMDELINGEN -

VRIJHEIDSBEROVING -ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- GEREPATRIEERDE VREEMDELING- ARREST VAN
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGVOORZIENING VAN DE VREEMDELING- ONTVANKELIJKHEID.
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1o Het in art. 71, eerste lid, Vreemdelin-

genwet bedoelde beroep van de vreemdeling bij de Rechterlijke Macht, heeft uitsluitend betrekking op de ten aanzien van
de vreemdeling genomen maatregel van
vrijheidsberoving (1). (Art. 71, eerste lid,
Vreemdelingenwet.)

zo en 3° Het cassatieberoep van een vreem-

deling tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet
over zijn beroep bij de Rechterlijke Macht
tegen de te zijnen aanzien met toepas.-- sing·van-de-Vreemdelingenwet-genomen
administratieve maatregel van vrijheidsberoving, is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk, als de eiser wegens zijn repatriering in Belgie niet meer van zijn
vrijheid is beroofd voordat het Hof uitspraak heeft gedaan over het cassatieberoep (2).
(MURTEZI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1703 .F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1997 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat krachtens artikel 71, eerste lid, van de wet van 15
december 1980 betre:ffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, het in die bepaling bedoelde beroep van de vreemdeling bij
de Rechterlijke Macht uitsluitend betrekking heeft op de ten aanzien van
eiser genomen maatregel van vrijheidsberoving;
(1) Zie Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3910 (A. C.,
1984-85, nr. 169), redenen; 3 april 1985, A.R. nr.
4209 (ibid., 1984-85, nr. 474), redenen, en 23 nov.
1994, A.R. nr. P.94.1294.F (ibid., 1994, nr. 509).
(2) In de zaak waarover het onderhavige arrest uitspraak doet, had het hofvan beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, beslist dat eisers hager beroep doelloos was geworden op grand
dat hij gerepatrieerd was en in Belgie derhalve
niet meer van zijn vrijheid was beroofd. Vgl.
Cass., 4 jan. 1984, A.R. nr. 3346 (A. C., 1983-84,
nr. 231), 23 april1986, A.R. nr. 5011 (ibid., 198586, nr. 522), 30 juli 1993, A.R. nr. P.93.1046.F, en
A.R. nr. P.93.1064.F (ibid., nrs. 320 en 321).
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Overwegende dat uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser, die op 28 november 1997 is gerepatrieerd, thans in
Belgie niet meer van zijn vrijheid is
beroofd;
Dat de voorziening, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de memorie die geen verband houdt met de
ontvankelijkheid van de voorziening,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
4 februari 1998 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. J eanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
M. Mandelblat, Brussel.

Nr. 68
2" KAMER - 4 februari 1998

1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- KAMER
- VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN MINISTER- MEDEDADERS VAN DE MINISTER- MEDEPLICHTIGEN VAN DE MINISTER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- HOF
VAN CASSATIE- BEVOEGDHEID- VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN MINISTER- MEDEDADERS VAN DE MINISTER- MEDEPLICHTIGEN VAN DE MINISTER -REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING.

3o RECHTERLIJKE ORGANISATIESTRAFZAKEN- HOF VAN CASSATIE- BEVOEGDHEID- VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN
EEN MINISTER- MEDEDADERS VAN DE MINISTER- MEDEPLICHTIGEN VAN DE MINISTER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.

1o, 2° en 3° Geen enkele wetsbepaling
schrijft voor dat een kamer van het Hof
van Cassatie moet beslissen over de regeling van de rechtspleging terzake van
personen die worden vervolgd als mede-

Nr. 68

daders of medeplichtigen van een minister die voor dat Hof in beschuldiging is
gesteld; het Hof is niet bevoegd om de
rechterlijke organisatie te wijzigen, en bijgevolg ook niet om een onderzoeksgerecht
in te stellen dat zou werken met de bevoegdheden en volgens de regels van een
kamer van inbeschuldigingstelling. (Artt.
103 en 146 Gw.; wet 17 dec. 1996 en wet
19 dec. 1997 .)
(DASSAULT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0084.F)

HET HOF; - Gelet op het door Mr.
Lambert Matray en Mr. Emile
Verbruggen aan het Hof gerichte verzoekschrift, dat op 13 januari 1998 op
de griffie is ingekomen en waarin het
Hof wordt gevraagd dag en uur te bepal en voor de debatten over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van
een aan het Hof gerichte vordering om
een kamer met een of met drie magistraten samen te stellen, die met de
bevoegdheden en volgens de regels van
een kamer van inbeschuldigingstelling naar gemeen recht zal beslissen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van het Hofvan 20 januari 1998 waarbij de zaak wordt
vastgesteld op de terechtzitting van 28
januari 1998 van de tweede kamer;
Overwegende dat luidens artikel146
van de Grondwet geen rechtbank, geen
met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet;
Overwegende dat noch de wet van
17 december 1996 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel103 van de Grondwet, waarvan
de uitwerking ingevolge de wet van 19
december 1997 is verlengd tot 1 juli
1998, noch enige andere wet bepalen
dat een kamer van het Hof van Cassatie moet beslissen over de regeling
van de rechtspleging;
Overwegende dat het Hof niet bevoegd is om de rechterlijke organisatie te wijzigen, zodat het verzoekschrift
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waarin het Hof van Cassatie wordt gevraagd een onderzoeksgerecht in te
stellen dat zou werken met de bevoegdheden en volgens de regels van
een kamer van inbeschuldigingstelling naar gemeen recht, niet ontvankelijk is;
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dering vermelde personen (1). (Art. 3
W.A.M.-wet en 3, §§1 en 3, BeneluxOvereenkomst 24 mei 1966.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. CLAESSENS E.A.)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de voor_ziening; :v:eroordeelt_verzoeker_in de
kosten.
4 februari 1988 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal - Advocaten : mr. L.
Matray, Luik; mr. E. Verbruggen, Brussel.

(A.R. nrs. C.94.0267.N en C.94.0374.N)

--HET HOF;-~Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de zaken
C.94.0267.N en C.94.0374.N voorzieningen zijn gericht tegen hetzelfde arrest;
Dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Op de
C.94.0267.N:

Nr. 69
1e

KAMER-

5 februari 1998

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGDIEFSTAL VAN HET VERZEKERDE VOERTUIGFOUT VAN DE VERZEKERDE- ONGEVALVORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR- AANSPRAKELIJilliEID - GRONDSLAG.

Waar in de WA.M.-verzekering de verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken van de eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van
het verzekerde motorrijtuig, met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het
motorrijtuig hebben verschaft, wordt hierdoor gedoeld op een uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voortvloeiende rechtsvordering tot
vergoeding van schade door het gebruik
van het rijtuig veroorzaakt, zelfs bij diefstal of geweld en ongeacht op welke
grondslag de aansprakelijkheid wordt gebaseerd, met uitsluiting evenwel van de
aansprakelijkheid van de in de uitzon-

voorziening

inzake

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 2, § 1 en 3, inzonderheid eerste en derde lid van de Wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (beide bepalingen werden - zij
het op voor deze zaak niet revelante vlakken- gewijzigd door de Wet van 4 juli
1972), 2, § 1, 3, § 1, inzonderheid eerste en
vierde lid, 30, 31, 32 en 33 van de Wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 2, § 1 en 3, §§ 1 en 3 van de
Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst van 24
mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij wet van 19 februari 1968, 50, § 1, eerste lid, 3° van de
Wet van 9 juli 1975 betre:ffende de controle der verzekeringsondernemingen, 19,
(1) Cass., 10 jan. 1991, A.R. nr. 8822 (A. C.,
1990-91, nr. 236); zie ook: Ben.GH., 21 dec. 1990,
R. W:, 1990-91, 1120, en 20 okt. 1989, ibid., 198990, 504; Cass., 13 feb. 1991,A.R. nr. 8517 (A.C.,
1990-91, nr. 314), en 10 sept. 1991, A.R. nr. 2050
(ibid., 1991-92, nr. 12); P. HYLEBOS, Het voorwerp van de verplichte verzekering : de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar, houder, bestuurder en passagier, in De Wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in de Benelux (eds. L. Schuermans, J. De
Ceuster, A. Van Oevelen en W. Verellen), Brussel, Ced-Samson, 1979, nr. 48).
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§ 1, eerste lid van het Koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, en voor zoveel als nodig
1382 van het Burgerlijk wetboek,

doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat
"de vordering (van de benadeelden) opzichtens Guy Dedroog eveneens gegrond voorkomt nu blijkt dat deze was ingetrokken bij
Teppers om met haar samen te wonen en
in de woning aanwezig was toen minderjarigen er toekwamen", dat "hij door voorkennis moest weten of diende te weten dat
beide jongens ontvlucht waren uit de instelling waar zij geplaatst werden", dat
"heiden probleemloos de autosleutels konden ontvreemden uit de jaszak van Dedroog hetgeen onmiskenbaar wijst op een
nalatigheid in zijne hoofde" en dat "zonder deze nalatigheid het voertuig nooit was
weggenomen en het ongeval en de schadelijke gevolgen er aan verbonden zich niet
hadden voorgedaan" (arrest pp. 9-10), met
betrekking tot de tussenkomst van eiser
overweegt dat " ... uit het geheel van de feitelijke elementen van de zaak gebleken is
dat de auto in het bezit kwam van de beide
jongens door middel van diefstal, ook indien zulks als een gebruiksdiefstal wordt
aangemerkt; ... M. H. inderdaad niet outkent dat hij de autosleutels ontvreemdde
uit de jas van Guy Dedroog om deze vervolgens te overhandigen aan zijn kompaan A C.; ... het buiten kijf staat dat zij
zich samen schuldig maakten aan deze
diefstal "...", dat "... elke benadeelde van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
vergoeding kan bekomen van de schade
voortvloeiende uit lichamelijke letsels die
door een motorvoertuig zijn veroorzaakt
wanneer in geval van diefstal de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het
motorrijtuig aanleiding kan geven niet verzekerd is overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting (. .. ); ... N.V. Mauretus, verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het voertuig Ford
Escort, eigendom van Dedroog, niet gehouden is dekking te verlenen voor de door A
C. als bestuurder van dit voertuig veroorzaakte schade overeenkomstig artikel 3, lid
1 van de nog van toepassing zijnde wet van
1 juni 1956 op de verplichte verzekering
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen en artikel 3 lid 1 van
de modelpolis die dekking uitsluiten van
hem die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het voertuig heeft ver-
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schaft" (arrest pp. 12-13), op volgende gronden : "dat het totaal irrelevant is dat de
diefstal slechts mogelijk was door een eigen fout/nalatigheid van Dedroog; dat de
foutieve nalatigheid van Guy Dedroog inderdaad op zich niet onder de te verzekeren wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen valt doch gebeurlijk een
tussenkomst wettigt van de familiale verzekering; dat de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid dienvolgens niet
gehouden is tot tussenkomst nu blijkt dat
de bestuurder zich door diefstal de macht
over het motorvoertuig heeft verschaft" (arrest p. 13), en de vorderingen van Leona
Claessens en van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten toekent lastens eiser,

terwijl de overeenkom:stig artikel 2, § 1
van de te dezen toepasselijke wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (die slechts werd opgeheven bij artikel 32, § 1 van de krachtens het Koninklijk
besluit van 13 februari 1991 op 6 mei 1991
in werking getreden Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) door de eigenaar van het
motorrijtuig met het oog op het verkeer op
de openbare weg gesloten verzekering overeenkomstig artikel 3, eerste lid van dezelfde wet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient te dekken van de eigenaar,
van iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, zulks
met uitzondering van hen die zich door
diefstal of geweldpleging de macht over het
motorrijtuig hebben verschaft; ook de overeenkomstig artikel2, § 1 van de Wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen thans, sedert de inwerkingtreding van de wet, door de eigenaar van het
motorrijtuig met het oog op het verkeer op
de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts
voor een zeker aantal personen die het
recht hebben om er te komen, gesloten verzekering, overeenkomstig artikel 3, § 1 van
dezelfde wet moet waarborgen dat de benadeelden worden schadeloos gesteld in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en
van iedere bestuurder van het verzekerde
motorrijtuig, (. .. ) met uitzondering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
hen die zich door diefstal, geweldpleging of
heling de macht over het motorrijtuig hebben verschaft; ook krachtens artikel 3, § 1
van de Gemeenschappelijke bepalingen
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behorende bij de Benelux-overeenkomst van
24 mei 1966 betre:ffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken
van de eigenaar, van ieder houder, van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig en van iedere vervoerde persoon zulks met uitzondering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heb__ben_Yerschaft_enY.an_hen_die,_dit_wetende,
een dergelijk motorrijtuig zonder geldige reden gebruiken;
Overeenkomstig artikel 3, derde lid van
de wet van 1 juli 1956, 3, § 1, vierde lid van
de Wet van 21 november 1989 en 3, § 3 van
de Gemeenschappelijke bepalingen bij de
Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966 de
verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken van de door het motorrijtuig veroorzaakte schade zoals die
aansprakelijkheid voortvloeit uit de toepasselijke wet;
Uit het door het Benelux-gerechtshof op
20 oktober 1989 gewezen arrest A 88/2
blijkt dat het recht van de benadeelde tegen de verzekeraar "naar zijn inhoud wordt
bepaald door "de toepasselijke wet, waarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt
tussen de verschillende grondslagen waarop
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerden volgens die wet kan berusten (... )";
Hieruit kan worden afgeleid dat in de
verplichting tot het dekken van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het motorvoertuig door de verzekeraar mede is begrepen de aansprakelijkheid van de eigenaar, berustende op een
bepaling van de nationale wet zoals de
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling van artikelen 1382 of 1383 van het
Burgerlijk wetboek;
Overeenkomstig artikelen 50,§ 1, eerste lid, 3° van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en 19, § 1, eerste lid van
het Koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen, een
benadeelde slechts van eiser vergoeding
kan bekomen van de schade voortvloeiende
uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer in geval van diefstal, geweldpleging ofheling, de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar-
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toe het motorrijtuig aanleiding kan geven niet verzekerd is, overeenkomstig de
wettelijk geoorloofde uitsluiting;
De rechter die vaststelt dat de eigenaar,
verzekeringsnemer, van een voertuig een
fout, in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk wetboek, begaan heeft zonder
dewelke het ongeval niet zou zijn ontstaan,
derhalve niet wettig kan oordelen dat deze
aansprakelijkheid "voortvloeiend uit de toepasselijke wet" niet onder de te verzekeren burgerrechtelijke aansprakelijkheid
voor motorrijtuigen valt, en aienvolgens
niet wettig kan oordelen dat een wettelijk geoorloofde uitsluiting voorhanden is
ten gevolge waarvan eiser tot tussenkomst
zou gehouden zijn jegens de benadeelde
derden,

zodat het hof van beroep niet zonder miskenning van de in de aanhefvan het middel aangehaalde wetsbepalingen, de vordering van Leona Claessens en van de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten kon inwilligen lastens eiser :

Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
en de conforrne regeling van artikel 3,
§ 1 en § 3, van de Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst van 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkbeidsverzekering inzake motorrijtuigen, de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet
dekken van de eigenaar, van iedere
houder en van iedere bestuurder van
het verzekerde motorrijtuig, zulks met
uitzondering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van hen die zich
door diefstal of geweldpleging de
macht over het motorrijtuig hebben
verschaft;
Dat in deze bepalingen wordt gedoeld op een uit de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van een verzekerde
voortvloeiende rechtsvordering tot vergoeding van schade door het gebruik
van het rijtuig veroorzaakt, zelfs bij
diefstal of geweld, ongeacht op welke
grondslag de aansprakelijkheid wordt
gebaseerd, met uitsluiting evenwel van
de aansprakelijkheid van de in de uitzondering vermelde personen;
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Overwegende dat het arrest beslist
dat "zonder (de) nalatigheid (van Guy
Dedroog) het voertuig nooit was weggenomen en het ongeval en de schadelijke gevolgen eraan verbonden zich
niet hadden voorgedaan"; dat het zodoende beslist dat Guy Dedroog een
fout heeft begaan die een oorzakelijk
verband vertoont met de door een dief
van het voertuig, A. C., veroorzaakte
verkeersongeval, en Guy Dedroog in
solidum met anderen veroordeelt tot
vergoeding van de door de verweerders bij het ongeval geleden schade;
Dat het hofvan beroep, nu het oordeelt dat Guy Dedroog door zijn nalatigheid heeft bijgedragen tot de door
de verweerders geleden schade ten gevolge van het verkeersongeval dat
werd veroorzaakt met het door de N.V.
Mauretus verzekerde voertuig, niet
vermocht te oordelen dat deze verzekeringsmaatschappij niet gehouden is
dekking te verlenen op grond "dat de
bestuurder zich door diefstal de macht
over het motorvoertuig heeft verschaft''
en dat het "totaal irrelevant is dat de
diefstal slechts mogelijk was door een
eigen fout/nalatigheid van Dedroog, (. .. )
(die) op zich niet onder de te verzekeren wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen valt doch gebeurlijk een
tussenkomst wettigt van de familiale
verzekering";
Dat het arrest, nu het op grond hiervan oordeelt dat eiser te dezen "binnen de wettelijke grenzen" tot vergoeding gehouden is "van de schade
voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door het motorvoertuig zijn veroorzaakt (omdat) in geval van diefstal de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig
aanleiding kan geven niet verzekerd is
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting", de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het arrest in zoverre dit het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
veroordeelt, de vernietiging mede-

brengt van de beslissingen op de vorderingen tegen de N.V. Mauretus die
daarvan het gevolg zijn;
Om die redenen, voegt de zaken
C.94.0267.N. en C.94.0374.N.; vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt tot vergoeding van de door Leona Claessens en
de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten geleden schade, de vorderingen tegen de N.V. Mauretus zonder voorwerp verklaart en uitspraak
doet over de kosten; verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
5 februari 1988 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Biitzler, Verbist en De Gryse.

Nr. 70

1e

KAMER-

5 februari 1998

1o HUUR VAN GOEDEREN -

PACHTALGEMEEN- INGEBRUIKNEMING ALSPACHTER- BEWIJS VAN TIJDSTIP- OVERGANGSBEPALING VAN ARTIKEL IV; 4", PACHTWET 1969
- WERKINGSSFEER

2o HUUR VAN GOEDEREN-

PACHTEINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER
ENZ.)- OPZEGGING- ERNSTIGE REDENENAANWENDING VOOR DOELEINDEN VAN ALGEMEEN BELANG- VEREISTE.

1o Art. 3 Pachtwet, zoals gewijzigd bij wet

7 november 1988, en art. 44 van deze
laatste wet heffen de overgangsbepaling
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van art. N, 4°, tweede lid, Pachtwet 1969,
waarbij het bewijs van het tijdstip van ingebruikneming als pachter door partijen kan geleverd worden door alle midde len, met inbegrip van getuigen en
vermoedens, niet op (1). (Art. IV Overgangsbepalingen, 4°, tweede lid, Pachtwet 4 nov. 1969.)
2° Het algemeen belang waarvoor de percelen van de opgezegde pacht voor de toepassing van art. 7, 9°, Pachtwet moeten
worden aangewend door eell_O]J1!11_baai__be.. · ·stuur of een pulJZUikrechtelijke rechtspersoon is niet afhankelijk van het vereiste
dat die goederen werden verkregen tot
openbaar nut, zoals bepaald in art. 6, 6°
Pachtwet. (Art. 79, 9°, Pachtwet.)
(BAEYENS T. PROVINCIE ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. nr. C.94.028l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 april 1994 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout,
zitting houdende in hoger beroep;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1134, 1135, 1341,
1353, van het Burgerlijk Wetboek, 3, 1",
tweede lid, en 2°, 3°, eerste lid, 34, 56,
tweede lid, van de pachtwet van 4 november 1969, vormend afdeling III, van hoofdstuk II, van titel VIII, van hoek III, van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 7 november 1988, 17, 18, 812, 1042,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis van bevestiging voor recht zegt dat de opzegging van
de pacht, wegens aanwending voor doeleinden van algemeen belang tegen 25 december 1992, van 6ha 14a 50ca grond onder de gemeente Retie, kadastraal wijk G
nrs. 154V, 154/X/deel en 154N/deel gedaan bij aangetekend schrijven van 18 december 1991, geldig is, en eerste eiser ver(1) Zie R. EECKLOO, Pacht en voorkoop, Uitgave van de Belgische Boerenbond, Leuven, 1970,
nr. 893; M. SEVENS en G. TRAEST, Pacht, 2e druk,
A.PR., 1978, nr. 3; R. EECKLOO en R. GoTZEN,
Pacht en voorkoop, 2e uitgave, Belgische Boerenbond, Leuven, 1990, nrs. 251 en 252; H.
d'UDEKEM d'Acoz en I. SNICK, De Pachtovereenkomst, Larcier, 1990, nrs. 121-122.
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oordeelt om kwestieuze percelen grond ter
vrije en voile beschikking te stellen van verweerster op 25 december 1992 en de vrijwillige tussenkomst van tweede eiser bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
verklaart, op volgende gronden : Eerste eiser betwist de geldigheid van de opzeg en
houdt voor dat hij de pachtovereenkomst
heeft overgedragen aan zijn zoon Baeyens
Dirk. Door verweerster werd met schrijven d.d. 18.12.1991 pachtopzeg betekend
aan eerste eiser, nadien werd hij in ver_zoening_opgeroepen-voor-de-Vredei"echter,vervolgens werd hij gedagvaard voor de
Vrederechter in geldigverklaring van de opzeg; dit alles zonder dat enige opmerking
betreffende een pachtoverdracht werd gemaakt. Pas voor het eerst tijdens de procedure in beroep is door eerste eiser melding gemaakt van een pachtoverdracht,
welke in 1987 zou gebeurd zijn ten voordele van zijn zoon Baeyens Dirk. De argumentatie van eerste eiser is niet geloofwaardig. Er is geen pachtoverdracht
bewezen. Betalingsbewijzen van de pacht
door de genoemde zoon van eerste eiser
voor de jaren 1991 en 1992 bewijzen in de
concrete omstandigheden niet in rechte (afdoende) het tegendeel... Er wordt niet aangenomen dat er een pachtoverdracht aan
tweede eiser is bewezen, zodat deze geen
enkel belang heeft tot tussenkomst in de
procedure,

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis, dat de bewijskracht der betalingsbewijzen van de pacht inzake de door eisers ingeroepen pachtoverdracht verwerpt
op grond van het feit dat eiser betreffende
de pachtoverdracht geen bemerking had gemaakt in eerste aanleg, en deze slechts in
beroep vermeld had, het bestaan der overeenkomst verwerpt op grond van aan de ingeroepen akte uitwendige omstandigheden, zonder aan deze omstandigheden de
waarde van een gerechtelijke of buitengerechtelijke bekentenis toe te kennen, zodat alzo ten onrechte het bewijs, tegen of
buiten een akte, met vermoedens toegelaten werd (schending van art. 1341, 1353,
B.W., 3.1", tweede lid, en 2°, 56, tweede lid
van de wet van 4 november 1969);
tweede onderdeel, de pachtoverdracht
door de pachter aan zijn zoon geldig kan gedaan worden zonder toestemming van de
pachter (lees : verpachter) en evenmin enige
mededeling aan de verpachter voor de geldigheid van overdracht vereist is; dat dientengevolge het bestreden vonnis, door de
geloofwaardigheid der door eerste aan
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tweede eiser in 1987 gedane pachtoverdracht te verwerpen omdat eerste eiser deze niet had opgemerkt bij het ontvangen van de opzegging en in de
procedure in eerste aanleg, ten onrechte de
geloofwaardigheid van de pachtoverdracht
afhankelijk heeft gemaakt van de tijdige
mededeling ervan, welk element niet vereist is voor haar geldigheid (schending van
art. 1134, 1135, B.W, 30, eerste lid, 34, 56,
tweede lid, van de wet van 4 november
1969);
derde onderdeel, nu het bestreden vonnis ten onrechte beslist heeft dat er een
(lees : geen) pachtoverdracht ten voordele van tweede eiser bewezen was, deze
wel belang heeft om in de zaak tussen te
komen (schending van art. 17, 18, 812,
1042 Ger.W),
zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis niet vaststelt dat de betalingsbewijzen geschriften zijn in de zin van
artikel1341 van het Burgerlijk Wethoek;
Overwegende dat artikel 3, 1",
tweede lid, van de Pachtwet van 4 november 1969 vreemd is aan de aangevoerde grief;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis niet oordeelt dat tijdige mededeling van de overdracht van pacht een
vereiste is voor de geldigheid van een
pachtoverdracht;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
geen zelfstandige grief aanvoert maar
volledig is afgeleid uit de tevergeefs
aangevoerde eerste en tweede onderdelen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van artikelen 3, 1", tweede lid,
44, 56, tweede lid, en artikel rv, tweede lid,
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van de pachtwet van 4 november 1969, vormend afdeling III, van hoofdstuk II, van titel VIII, van boek III van het Burgerlijk
Wetboek,

doordat het bestreden vonnis van bevestiging voor recht zegt dat de opzegging van
de pacht, wegens aanwending voor doeleinden van algemeen belang tegen 25 december 1992, van 6ha 14a 50ca grond onder de gemeente Retie, kadastraal wijk G
nrs. 154V, 154/X/deel en 154/Y/deel gedaan bij aangetekend schrijven van 18 december 1991, geldig is, en eerste eiser veroordeelt om kwestieuze percelen grond ter
vrije en voile beschikking te stellen van verweerster op 25 december 1992, op volgende
gronden : Eerste eiser werpt op dat de
pacht werd aangegaan einde december
1955, zodat de vierde pachtperiode verstreken is einde december 1991 en er geen
opzeg kan worden gegeven tegen
25.12.1992. Verweerster heeft steeds voorgehouden dat de aanvangsdatum van de
pacht 25.12.1956 was en heeft dan ook opzeg betekend tegen 25.12.1992. De pacht
werd mondeling aangegaan v66r de inwerkingtredingvan de pachtwet van 4.11.1969.
Krachtens artikel IV, 4", tweede lid, van
deze wet is het ieder van de partijen toegelaten het tijdstip van ontstaan van de
pacht te bewijzen met alle middelen van
recht, getuigen en vermoedens inbegrepen. In tegenstelling tot wat eerste eiser
stelt is die wettelijke bepaling niet afgeschaft door de wet van 7 november 1988.
Eerste eiser bewijst niet dat de pacht een
aanvang zou genomen hebben eind december 1955. Daarentegen moet worden aangenomen dat de pacht een aanvang nam,
zoals verweerster stelt, op 25 december
1956. In de aankoopakte d.d. 22.8.1972,
waarbij verweerster de kwestieuze goederen aankocht, werd door de verkoopster de
N.V. Algemene Maatschappij voor Waterleidingen te Luik als aanvangsdatum van
de pacht 25 december 1956 opgegeven.
Deze vermelding gebeurde in tempore non
suspecto, er is geen enkele reden om te
twijfelen aan de juistheid, integendeel. De
opgegeven datum in de akte verschilt
slechts een jaar van die welke werd opgegeven door eerste eiser. Deze heeft echter
slechts staande de procedure een aanvangsdatum van de pacht aangeduid welke echter volledig aansluit bij de belangen van
eerste eiser in huidige procedure en op geen
enkel objectief gegeven berust. Eerste eiser trekt ten onrechte de juistheid van de
hoger voornoemde in de aankoopakte opgegeven datum in twijfel omdat hij niet van
de verkoopster de N.V. Algemene
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Maatschappij voor Waterleidingen is 1972 van de grond door haar rechtsbeginnen te pachten, maar wel van de N.V voorganger; dat immers verweerster, die de
Beringen. Uit de historiek van de oorsprong grond niet exploiteert, niet gerechtigd is· de
van de kwestieuze gronden, in de aankoop- aanvangsdatum met vermoedens te bewijakte vermeld, blijkt dat de N.V. Berin- zen (schending van art. 3, r, tweede lid, 44.
gen, die de kwestieuze gronden had ver- 56, tweede lid, en van artikel rv; 4°, tweede
worven op 30.10.1951, werd opgeslorpt door lid, van de wet van 4 november 1969),
de N.V Algemene Maatschappij voor Wazodat het bestreden vonnis de in het midterleidingen op 30.9.1970. Er is geen en- del aangewezen bepalingen geschonden
kele reden om aan te nemen dat deze laat- heeft:
ste niet op de hoogte was van de juiste
aanvangsdatum van de pacht,
Wa.t de beide onderdelen. betreft :
terwijl, -eerste onderdeel, krachtens artiOverwegende dat artikel 3 van de
kel 44 van de pachtwet van 7 november Pachtwet, zoals gewijzigd bij de wet
1988 alle in deze wet vervatte regels van
toepassing zijn op alle pachten die bij haar van 7 november 1988 tot wijziging van
inwerkingtreding lopen ofverlengd zijn; dat de wetgeving betreffende de pacht en
onderhavige pacht verlengd was bij de in- de beperking van de pachtprijzen en
werkingtreding van de wet van 7 novem- artikel 44 van deze laatste wet de
ber 1988 zodat artikel 3, r, volgens het- overgangsbepaling artikel IV, 4 °,
welk bij ontstentenis van geschrift van de tweede lid, van de Pachtwet van 4 nopachtovereenkomst diegene die een land- vember 1969 niet opheffen;
eigendom exploiteert het bewijs kan leveDat het middel faalt naar recht;
ren van het bestaan van de pacht en van de
pachtvoorwaarden met alle middelen van
Over het derde middel, gesteld als volgt :
recht, met inbegrip van getuigen en verschending van artikelen 97, van de
moedens; dat dientengevolge het bestreden vonnis ten onrechte aan verweerster, Grondwet van 7 februari 1831, thans 149,
die het landeigendom niet exploiteert maar van de gecoordineerde Grondwet van 17 feverhuurt, toegelaten heeft, krachtens ar- bruari 1994, 780, 1042 van het Gerechtetikel rv, 4 °, tweede lid, van de pachtwet van lijk Wetboek, 537, van het Burgerlijk Wet4 november 1969, de datum van inge- hoek, 7, go van de Pachtwet van 4
bruikname van het goed met alle midde- november 1969, vormend afdeling III, van
len van recht, inbegrepen getuigen en ver- hoofdstuk II, van titel VIII, van hoek III
moedens, te bewijzen; dat immers deze van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij
laatste bepaling niet vervat is in de uit- de wet van 7 november 1988,
zonderingen, ingesteld bij artikel 44, 1° tot
doordat het bestreden vonnis van beves4 °, van de pachtwet van 7 november 1988 tiging voor recht zegt dat de opzegging van
op de toepassing van de door deze wet in- de pacht, wegens aanwending voor doelgevoerde regels, zodat ingevolge de toepas- einden van algemeen belang tegen 25 desing van artikel 3, 1° van de pachtwet van cember 1992, van 6ha 14a 50ca grond on7 november 1988 verweerster niet gerech- der de gemeente Retie, kadastraal wijk G
tigd is de ingebruikname met alle rechts- nrs. 154V, 1541X/deel en 154N/deel gemiddelen te bewijzen; dat artikel IV, 4 °, daan bij aangetekend schrijven van 18 detweede lid, van de wet van 4 november cember 1991, geldig is, en eerste eiser ver1969 stilzwijgend maar zeker opgeheven is oordeelt om kwestieuze percelen grond ter
bij artikelen 3 en 44 van de pachtwet van vrije en voile beschikking te stellen van ver7 november 1988 (schending van art. 3, r, weerster op 25 december 1992, op volgende
tweede lid, 44 en 56, tweede lid, en van ar- gronden : Eerste eiser betwist de reden van
tikel rv, 4 °, tweede lid, van de wet van 4 no- de opzegging. Hij stelt dat de opgegeven revember 1969);
den van algemeen belang niet bestaat,
tweede onderdeel, de partijen bindende maar dat verweerster op de Hooibeekhoeve
pachtovereenkomst zonder geschrift was ge- als een prive-persoon aan landbouw doet,
sloten en verlengd was bij de inwerking- en dat de kwestieuze gronden op 2 km van
treding van de pachtwet van 7 november de Hooibeekhoeve gelegen zijn. Met de
1988, zodat het bestreden vonnis ten on- voorgebrachte gegevens dient redelijkerrechte aangenomen heeft dat verweerster wijze besloten te worden dat de ingeroede aanvangsdatum van de pacht heeft kun- pen reden zal worden verwezenlijkt. De
nen bewijzen aan de hand van de vermel- rechtbank treedt de desbetreffende oording van de datum van 25 december 1956 deelkundige motieven van de eerste rechin de akte van aankoop d.d. 12 augustus ter bij, waarnaar ze verwijst en welke ze
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overneemt en die niet worden weerlegd
door de beroepsconclusies. De opgegeven reden voor de opzegging is ernstig. De eerste (rechter) heeft geoordeeld dat het
proefstation Hooibeekhoeve, dat verschillende varieteiten van gewassen teelt, ten
behoeve van de landbouw, nood heeft aan
uitbreiding en op slechts vijf minuten verwijderd ligt van het perceel dat thans gepacht wordt door eerste eiser,

terwijl, eerste onderdeel, eerste eiser in
zijn appelconclusie (blz. 3, sub no III) het
karakter van openbaar nut betwistte en
uitdrukkelijk staande hield dat de gepachte
goederen op 2 km afstand van het landbouwbedrijf, de Hooibeekhoeve, liggen, en
de verbindingsweg in zeer slechte staat van
onderhoud is zodanig dat de gepachte goederen niet al te gemakkelijk en mits veel
tijdverlies kunnen bereikt worden; dat het
bestreden vonnis naar de motivering van
het vonnis van de vrederechter verwijst
zonder op deze omstandige en preciese kritiek, gemaakt op de motieven van de eerste rechter, te antwoorden (schending van
art. 97 van de Grondwet van 7 februari
1831, thans 149 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994, 780, 1042,
Ger.W.);
tweede onderdeel, de uitbreiding van het
proefstation Hooibeekhoeve, dat tot het privaat domein van verweerster behoort, ten
onrechte als reden van algemeen belang,
om de opzegging te rechtvaardigen, werd
weerhouden; dat er immers geen bijzonder statuut van deze private provinciale eigendom bestaat zodat dit landbouweigendom onder toepassing valt van het
gemeen burgerlijk recht (schending van art.
537 B.W.); dat het algemeen belang tot
rechtvaardiging van de opzegging in casu
slechts kan ingeroepen worden voor goederen die ten openbare nutte kunnen verkregen worden en zulks geenszins werd
vastgesteld (schending van art. 7, go, van
de wet van 4 november 1969),
zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis met de eigen redenen en met de
overgenomen redenen van het beroepen vonnis het in het middel bedoelde
verweer verwerpt en tegenspreekt en
de conclusie van de eisers beantwoordt;
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Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het algemeen belang waarvoor de opgezegde goederen voor de toepassing van artikel 7,
go, van de Pachtwet moe ten worden
aangewend, niet afhankelijk is van het
vereiste dat die goederen werden verkregen tot openbaar nut, zoals bepaald in artikel 6, 6", van de Pachtwet;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat het onderdeel voor
het overige ervan uitgaat dat er geen
bijzonder statuut bestaat van het
proefstation Hooibeekhoeve;
Overwegende dat het bestreden vonnis, noch met eigen redenen, noch met
redenen overgenomen van het beroepen vonnis, vaststelt of dit proefstation al dan niet een eigen statuut
heeft;
Dat het onderdeel in zoverre het Hof
verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 812, tweede lid,
813, eerste lid, 1017, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de vrijwillige tussenkomst van tweede eiser niet
ontvankelijk verklaart op volgende granden : De vrijwillige tussenkomst strekt
ertoe de oorspronkelijke eis van verweerster als ongegrond afte wijzen en deze te
veroordelen tot de gedingkosten, wat niet
voor de eerste maal kan in graad van beroep,
terwijl de door tweede eiser gedane tussenkomst ertoe strekte de oorspronkelijke vordering van verweerster af te wijzen; dat dienvolgens de tussenkomst van
tweede eiser er enkel toe strekte de door
eerste eiser verdedigde stelling, die eveneens besloot tot de afwijzing van de oorspronkelijke vordering van verweerster, bij
te treden; dat tweede eiser dientengevolge
niets vorderde voor zichzelf en dergelijke
tussenkomst, ook voor de eerste maal in
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hoger beroep, wel geoorloofd is, dat de bijkomende vraag tot veroordeling tot de kosten daaraan niets wijzigt,

(BAEYENS T. PROVINCIE ANTWERPEN)

zodat het bestreden vonnis de in het middel aangegeven bepalingen geschonden
heeft:

(A.R. nr. C.94.0282.N)

Overwegende dat het middel opkomt tegen een overtollige reden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
5 februari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Verbist.
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1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENTUSSENKOMST IN HOGER BEROEP- VOORWAARDEN.

2° TUSSENKOMST -

BURGERLIJKE ZAKEN- TUSSENKOMST IN HOGER BEROEPVOORWAARDEN.

1o en 2° Een partij kan in burgerlijke za-

ken voor de eerste maal in hager beroep
tussenkomen als zij zich alleen aansluit
bij de stelling van een andere partij en
haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, onverminderd de regeling van de kosten (1). (Art.
812 Ger.W.)
(1) Cass., 26 okt. 1987,A.R. nrs. 7656, 7731 en
8036 (A. C., 1987-88, nr. 113), en 28 okt. 1994, A.R.
nr. C.93.0069.N (ibid., 1994, nr. 460).

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 april 1994 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 812, tweede lid,
813, eerste lid, 1017, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het door
tweede eiser gedane verzoek tot tussenkomst niet ontvankelijk verklaart op de volgende gronden: dat conform art. 812 Ger.W.
de tussenkomst tot het verkrijgen van een
veroordeling niet voor de eerste maal kon
plaatsvinden in graad van beroep; dat in
het verzoekschrift tot tussenkomst wordt
gevraagd de oorspronkelijke vordering van
(verweerster) afte wijzen als ongegrond als
tevens (verweerster) te veroordelen tot de
kosten; (dat) in casu de tussenkomst ertoe strekt een veroordeling te horen uitspreken lastens verweerster, en de tussenkomst voor het eerst gesteld wordt in graad
van beroep zodat het verzoek niet ontvankelijk is,
terwijl de door tweede eiser gedane tussenkomst ertoe strekte de oorspronkelijke vordering van verweerster afte wijzen; dat dienvolgens de tussenkomst van
tweede eiser er enkel toe strekte de door
eerste eiser verdedigde stelling, die eveneens besloot tot de afwijzing van de oorspronkelijke vordering van verweerster, bij
te treden; dat tweede eiser dientengevolge
niets vorderde voor zichzelf en dergelijke
tussenkomst, ook voor de eerste maal in hager beroep, wel geoorloofd is, dat de bijkomende vraag tot veroordeling tot de kosten daaraan niets wijzigt,
zodat het bestreden vonnis de in het middel aangegeven bepalingen geschonden
heeft:

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het middel : de vaststelling in het
bestreden vonnis dat het bestaan van
een pachtoverdracht tussen de eisers
niet bewezen is laat substitutie van
motieven toe waardoor het middel niet
ontvankelijk is, omdat wegens die
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vaststelling de eiser sub 2 geen belang en hoedanigheid heeft in de zin
van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek om tussen te komen in de zaak :
Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheid de rechten ten gronde
van de eiser sub 2 raakt; dat het onderzoek van de grond van nietontvankelijkheid onafscheidbaar verbonden is met het onderzoek van het
middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat in burgerlijke zaken een partij voor de eerste maal in
hoger beroep kan tussenkomen als zij
zich aileen aansluit bij de stelling van
een andere partij en haar tussenkomst
niet strekt tot het verkrijgen van een
veroordeling, onverminderd de regeling van de kosten;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de eiser sub 2 vrijwillig in
het geding voor de appelrechters is
tussengekomen bij verzoekschrift van
5 januari 1994 en dat zijn tussenkomst
ertoe strekte "de oorspronkelijke vordering van (verweerster) als ongegrond af te wijzen; (verweerster) te
veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding'';
Dat de tussenkomst van die eiser aldus enkel ertoe strekt de stelling van
de eiser sub 1 bij te treden en geen enkele veroordeling ten aanzien van verweerster nastreeft;
Overwegende dat het bestreden vonnis de vrijwillige tussenkomst van de
eiser sub 2 niet ontvankelijk verklaart
om reden dat "conform art. 812 Gerechtelijk Wetboek" de tussenkomst tot
het verkrijgen van een veroordeling
niet voor de eerste maal in hoger beroep kan plaatsvinden;
Dat het aldus artikel 812, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

Nr. 72

Dat het middel in zoverre gegrond

5 febuari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Verbist.
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VORDERING IN RECHTE -

VEREISTE-

VRIJE EN ZELFSTANDIGE WIL.

Het instellen van een rechtsvordering vereist als geldige rechtshandeling een wil tot
het bereiken van rechtsgevolgen (1).
(DE SPIEGELEER T. DE SPIEGELEER)

Advocaat-generaal De Swaef heeft in substantie gezegd :
In deze zaak heeft het procedureverloop
gestalte gegeven aan de thans aan het Hof
onderworpen rechtsvraag.
Bij dagvaarding van 3 april1984 vorderde mevrouw A.D.C. een aantal zaken terug van haar dochter, de huidige verweerster, die laatstgenoemde uit het
ouderlijk huis zou hebben weggehaald toen
haar moeder afwezig was; subsidiair werd
de betaling van de tegenwaarde der weggenomen goederen gevraagd. Tijdens de
procedure overleed de aanvankelijke eiseres; een andere dochter zette daarop het geding verder en stelde uiteindelijk huidig
cassatieberoep in. Deze voorziening is
gericht tegen de beslissing van het appelgerecht dat oordeelde dat de aanvankelijke eiseres, mevrouw A.D.C., op het
ogenblik van de dagvaarding feitelijk onbekwaam was om een rechtsvordering in te
stellen. De alzo ingestelde rechtsvordering werd mitsdien ongeldig verklaard door
het hof van beroep.
(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het
O.M.
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Het enig middel tot cassatie ontwikkeld namens eiseres, berust op de stelling dat het bestreden arrest daardoor indruist tegen het beginsel van de principiele
handelingsbekwaamheid van elk meerderjarig fysiek persoon en dat, zolang geen
door de wet bepaalde uitzonderingsmaatregel op de meerderjarige toepasselijk is verklaard, deze voor handelingsbekwaam dient te worden aangezien (2).
Daarbij wordt als aanknopingspunt artikel 17 Gerechtelijk Wetboek aangewezen
dat bepa:dt dat d_e rechtsvordering niet kan
worden toegelaten, indien de eiser geen
hoedanigheid en geen belang heeft om ze in
te dienen, en het middelleidt hieruit af dat
de bekwaamheid van de eiser geen toelaatbaarheidsvereiste van de vordering uitmaakt (3).
Nu hebben de appelrechters hun beslissing van ongeldigverklaring van de rechtsvordering gesteund op een aantal in het
arrest aangewezen feitelijke omstandigheden en vaststellingen waaruit zij het bewijs van het gebrek aan eigen wil in hoofde
van de aanvankelijke eiseres ten tijde
van de gedinginleidende dagvaarding afleiden.
Dit lijkt mij op zich geen onjuiste rechtsopvatting te zijn. Immers, wat een rechtshandeling in het algemeen kenmerkt is de
wil om een rechtsgevolg te bereiken. De
daad wordt dan naar de algemene regels
over de wilsverklaring beoordeeld. Een niet
onbekwaam verklaarde geesteszieke behoudt, bij toepassing hiervan, zijn voile bekwaamheid en zijn daden blijven geldig,
tenzij men, voor ieder ervan afzonderlijk,
gebrek aan toestemming bewijst ingevolge
een wilsontnemende geestestoestand (4).
Het sleutelelement wordt aldus gevormd
door het al dan niet bestaan in hoofde van
de betrokken persoon van een vrije en
(2) Met verwijzing naar DE CoRTE, R., Inleiding tot het recht & Priuaat Recht, Gent, Mys &
Breesch, 1994, nrs. 626 e.v., en DELVA, W., Personen en familierecht, Gent, Story-Scientia, 1982,
461 e.v.
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bewuste wil bij het stellen van de rechtshandeling (5).
De daaropvolgende vraag is of de inleiding van een gerechtelijke procedure zulkdanige rechtshandeling uitmaakt die dus
kan aangetast zijn door een totale afwezigheid van een geldige wil ?
Vanzelfsprekend moet de proceshandeling voldoen en beantwoorden aan de
formeelrechtelijke -geldigheidsvereisten,
maar dit impliceert niet dat daardoor dealgemene beginselen zonder meer zouden
worden uitgesloten. In het Verslag over de
Gerechtelijke hervorming wordt inderdaad desbetreffend aangestipt in de algemene beginselen, onder de voorwaarden
van de rechtsvordering : "onder de hinderpalen die kunnen worden opgeworpen tegen de ontvankelijkheid van de vordering,
heeft het wetboek de onbekwaamheid van
de partij niet genoemd, (... ) omdat dit begrip niet behoort tot die welke een wet op
de burgerlijke rechtspleging volledig en zeker kan vestigen" (6).
Voor de formele akten van rechtspleging blijft, als wezenlijk element, hoe dan
ook een handelende wil vereist, al is de
beoordeling hiervan door de rechter ongetwijfeld bijzonder kies en zal slechts ten uitzonderlijke titel op die grond de rechtsgeldigheid van de rechtshandeling zelf in
betwisting kunnen worden gebracht op gevaar af anders elke behoorlijke procesvoering volstrekt onmogelijk te maken (7). Zo
zal in beginsel elke akte van rechtspleging die regelmatig wordt voltrokken in de
wettelijke vormen, verondersteld worden te beantwoorden aan de vrije en bewuste wil van de belanghebbende, behoudens wanneer die partij geen wil heeft (8).
(5) Zie DE PAGE, H., Traite l, 1962, nr. 35; ibid.,
II, 1964, nr. 300, en De Page, H., door MASSON,
J.P., Traite, 12, 1990, nrs. 1610-1611.
(6) VAN REEPINGHEN, CH., Verslag over de Gerechtelijke Heruorming, 1964, 46.

J., Examen de jurisprudence, "Droit judiciaire
prive" (R.C.J.B., 1980, 417, i.h.b. 420).

(7) DE CORTE, R., "Hoe autonoom is het procesrecht ?", T.P.R., 1980, 1, i.z. nr. 42; zie ook BENAEVE, P., "Geestesgestoordheid en procesbekwaamheid in een echtscheidingsprocedure",
R.W, 1985-86, 1172.

(4) DEKKERS, R., Handboek burgerlijk recht, I,
nrs. 461, 628 en 629; MARCHAL, P., "Les incapables majeurs", Repertoire notarial, T. I, Les
personnes, 8, 68-69.

(8) Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, 1964, 47; HEBRAUD, P., en RAYNAUD, P.,
"Chronique de procedure civile", Reu.Trim.Dr.Ciuil, Paris, Sirey, 1962, 149, nr. 5.

(3) Met verwijzing naar GUTT, E., en LINSMEAU,
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Nu te dezen evenwel de rechters in feite
hebben geoordeeld dat het bewijs werd
geleverd dat zulke wil ontbrak, is hun
beslissing t.a.v. de aangevoerde grief
cassatiebestendig, en dit onverminderd het
bestaan van de specifiek formeelrechtelijke
wetsbepalingen omtrent de ontkentenis van
proceshandelingen (artt. 848-850 Gerechtelijk Wetboek) (9).
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. C.94.0308.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1994 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig 488 (v66r zijn wijziging bij wet van 19
januari 1990), 489 (zoals vervangen bij wet
van 10 oktober 1967) en 503 van het Burgerlijk Wetboek en 584, vierde lid, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het Hofvan Beroep te Gent in de
bestreden beslissing verweersters hager beroep ontvangt en gegrond verklaart, voor
recht zegt dat "wijlen A.D.C., op het ogenblik van de dagvaarding, feitelijk onbekwaam was om een rechtsvordering in te
stellen", en de "door haar ingestelde rechtsvordering dan oak ongeldig (verklaart)", op
volgende grand en : N a inzage van alle
ter zake dienende stukken is het hof de
mening toegedaan dat (de) eigen wil op
3 april 1984, datum der gedinginleidende dagvaarding, in hoofde van A.D.C.
niet aanwezig was. Zulks blijkt o.m. afdoende uit de volgende vaststellingen van
de verbalisant tijdens het strafrechtelijk onderzoek:
In de gegeven omstandigheden is het hof
van oordeel dat D.C.A. op het ogenblik van
de dagvaarding, feitelijk onbekwaam was
om een rechtsvordering in te stellen en dat,

(9) Zie in dezelfde zin : RouARD, P., Traite de
droitjudiciaire priue, I, 140 e.v. i.z. nr. 150; DELVA,
J., "Des effets de l'insanite de la partie dans la
procedure civile", J.T., 1963, 278-280, en
"L'existence d'une volonte saine et libre, condition de validite de !'action en justice", ibid., 1962,
709; zie oak KoHL, A., "Proces et etats depressifs ou troubles physiques", Actualites du droit,
1991, 808; RoMMEL, G., La capacite du deficient
mental d'ester en justice, T. Vred., 1986, 6 en 41.
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ingevolge deze feitelijke onbekwaamheid,
voorafgaandelijk had dienen te worden gehandeld overeenkomstig artikel 584, 3°,
Ger.W., nl. door de aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder (cf. T.P. R. 1988,
Overzicht van rechtspraak, Personen- en
Familierecht, 1981-87, nr. 335).
Het is overigens terecht dat de advocaat van (verweerster) op blz. 5 van zijn
conclusies dd. 27.1.1992liet opmerken dat
"hoewel ze (A.D.C.) niet onbekwaam werd
verklaard en daartoe ook geen enkele vordering werd ingesteld, die toestand tach
van aard kan zijn de geldigheid aan te tasten van de aan haar toegeschreven rechtsen proceshandelingen. Deze zijn dan immers niet de uitdrukking van een vrije en
zelfstandig geuite wil van de betrokkene,
voorwaarde voor het geldig bestaan van iedere rechts- en proceshandeling" (arrest pp.
3-4),

terwijl overeenkomstig artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek een rechtsvordering slechts dan niet kan worden toegelaten wanneer de eiser geen hoedanigheid bezit of geen belang vertoont om ze in te
dienen; de bekwaamheid van de eiser geen
toelaatbaarheidsvereiste van de vordering uitmaakt;
Elk rechtssubject dat de bij artikel 488
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt, geacht moet worden bekwaam te zijn tot het
stellen van alle handelingen van het burgerlijk leven; elk meerderjarig fYsiek persoon derhalve geacht moet worden handelingsbekwaam te zijn, behoudens de door de
wet gestelde uitzonderingen;
Ten aanzien van de meerderjarigeA.D.C.
geen wettelijke uitzondering op haar principiele handelingsbekwaamheid gold, nu de
feitenrechter niet vaststelt dat zij in staat
van verlengde minderjarigheid zou zijn verklaard, noch dat zij gerechtelijk onbekwaam zou zijn verklaard, noch dat zij onder gerechtelijk raadsman zou zijn gesteld
of wettelijk onbekwaam zou zijn; te dezen, meer in het bijzonder, geen overeenkomstig artikel 489 van het Burgerlijk Wethoek uitgesproken onbekwaamverklaring
voorlag die eventueel zou toelaten, overeenkomstig artikel 503 van hetzelfde wethoek, en mits vervulling van de daarin bepaalde voorwaarden, de handelingen die
v66r de onbekwaamverklaring verricht werden, nietig te verklaren;
De verwijzing naar de eventuele feitelijke onbekwaamheid van de eiser, ten tijde
van de gedinginleidende akte, derhalve niet
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kan aanleiding geven tot de ontoelaatbaarheidsverklaring van de vordering, noch tot
de "ongeldigverklaring" ervan;
De omstandigheid dat de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad
uitspraak doet in alle zaken (behalve die
welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt), en zo onder meer overeenkomstig artikel 584, vierde lid, 3° alle nodige maatregelen kan bevelen tot vrijwaring van de
rechten van hen die de nodige voorzieningen niet kunnen treffen, met inbegrip van
de verkoop van roerende goederen die heerloos of verlaten zijn, en dat in onderhavige zaak eventueel toepassing had kunnen worden gemaakt van deze bepaling om
voorlopige maatregelen van de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg te bekomen, niet met zich meebrengt dat de, bij
ontstentenis van dergelijke maatregel of
van enige andere door de wet voorziene
bekwaamheidsbeperkende maatregel ten
aanzien van A.D.C., op 3 april1984 door
deze laatste ingeleide vordering "angeldig" zou zijn,
zodat het hof van beroep niet wettig de
oorspronkelijke vordering van eiseres'
rechtsvoorgangster "ongeldig" kon verklaren (schending van alle in de aanhef van
het middel aangevoerde wetsbepalingen) :

Overwegende dat het instellen van
een rechtsvordering een rechtshandeling is; dat een geldige rechtshandeling een wil vereist tot het bereiken
van rechtsgevolgen;
Overwegende dat het arrest op
grond van het onderzoek van alle ter
zake dienende stukken en van het
strafrechtelijk onderzoek, oordeelt dat
A.D.C. op het ogenblik van de dagvaarding niet over een vrije en zelfstandige geuite wil, voorwaarde voor
het geldig bestaan van iedere rechtsen proceshandeling, beschikte;
Dat het arrest dat beslist dat voornoemd persoon geen rechtsgeldige
rechtsvordering kon instellen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Hutzler en Verbist.
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BORGTOCHT- AARD- OMVANG- SCHULD
- GEDEELTELIJKE BETALING- TOEREKENING.

Waar de borgtocht een accessoire aard heeft
en de borg in beginsel en binnen de grenzen van de borgtocht verbonden blijft tot
de schuld volledig is afbetaald, volgt hieruit dat als de borgtocht aangegaan is voor
een gedeelte van de schuld en de schuldenaar slechts een gedeelte van zijn
schuld betaalt, dit deel eerst wordt toegerekend, behoudens andersluidende overeenkomst, op het deel van de schuld dat
niet gedekt is door de borgtocht (1). (Artt.
2013 en 2036 B.W.)
(EUROPABANK N.V. T. VAN DE WEGHE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0322.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 mei 1989 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1254,
1255, 1256, 1319, 1320, 1322, 2013, 2015 en
2036 van het Burgerlijk Wetboek, 807, 1042
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoofdberoep van eiseres ongegrond en het incidenteel hager beroep van eerste verweerder gegrond verklaart, het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 18
(1) H. DE PAGE, Traite, VI, nr. 867; F. T'K:!NT,
Suretes, Brussel, Larcier, 1991, nr. 770; R.PD.B.,
compl. V,

V°

Cautionnement, nr. 296.
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februari 1987 bevestigt op het punt van de
aanrekening van de opbrengst van de realisatie van de handelszaak op de schuld uit
de borgtocht en hervormt op het punt van
de berekening van de intresten en deze beslissing laat steunen op o.m. volgende overwegingen:
"Kan de opbrengst van de realisatie van
de handelszaak van de hoofdschuldenaar in
mindering worden gebracht ten bate van de
solidaire borg?
De eerste rechter heeft op deze vraag bevestigend geantwoord, en (eiseres) stelt dat
zulk antwoord foutief is.
Toch moet worden opgemerkt dat (eiseres), in haar conclusie voor de eerste rechter van 23 maart 1984 (geviseerd op 26
maart 1984), uitdrukkelijk stelde dat "nu
de in pand gegeven handelszaak verzilverd werd, (zij) vanzelfsprekend haar vordering vermindert met hetgeen zij hieruit ontving, hetzij 149.095 frank"; ook in
het dispositief van die conclusie wordt die
aftrek uitdrukkelijk aanvaard, en in het
tussenvonnis van 26 november 1986 wordt
die deductie als een niet-betwist gegeven
vermeld; tussenvonnis waartegen geen hoger beroep werd ingesteld.
In de conclusie na het tussenvonnis (conclusie van 14 januari 1987) wordt het geweer van schouder verwisseld ...
Mgezien van deze eigenaardigheid is het
Hof van oordeel dat de stelling van de eerste rechter juist is, en wel om drie motieven:
a) De realisatie van de handelszaak is
een gevolg van het faillissement van mevrouw Vrielynck (echtgenote van de heer
Rysenaer); men kan niet voorhouden dat
zulks een "wijziging" zou zijn die de
Europabank en de hoofdschuldenaar aanbrengen hetzij aan het bedrag zelf, hetzij
aan de modaliteiten van betaling van het
door de hoofdschuldenaar verschuldigde bedrag; m.a.w. de termen van de akte van
borgstelling verzetten zich niet tegen de
aanrekening als dusdanig.
b) Het kaskrediet toegestaan aan de
hoofdschuldenaar werd gerealiseerd in
rekening-courant.
Waar de klassieke leer betreffende de
rekening-courant (in de volksmond genaamd : lopende rekening) het beginsel huldigt dat de wederzijdse schulden en schuldvorderingen verdaagd worden tot de
afsluiting, stelt Nelissen in zijn academisch proefschrift van 1976 dat er doorlopende compensatie bestaat en dat, wanneer de rekening-verhouding een einde
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heeft genomen (in casu dateert de
opzeggingsbriefvan 29 april1981), compensatie met buiten de rekening staande
elementen mogelijk is krachtens gewoonterechtelijke normen, net name wanneer
blijkt dat partijen niet overeengekomen zijn
de toerekening van de "betalingen" enkel op
een wettelijke wijze te laten geschieden. In
die zin - en als het ware boekhoudkundig gezien (cf. Cass., 18 mei 1973, R. W.
1973-1974, 363; J.T 1974, 658; R.C.J.B.
1975, 62 met noot Fran~;ois T'Kint, p. 68 a
92) -is de aanrekening van het bedrag
van 149.095 frank (verzilveringsresultaat
van de in pand gegeven handelszaak) op de
schuldvordering van (eiseres) ten aanzien van (eerste verweerder) perfect mogelijk (cf. eveneens R.P.D.B. v" Cautionnement (in Compl. yo nr. 297bis). Die
redenering heeft trouwens een juridische
achtergrond. Immers, hoewel borgtocht in
zekere mate "abstract" is- de borg verbindt zich op grond van zijn verhouding
met de hoofdschuldenaar maar kan nochtans geen excepties tegenwerpen die afgeleid zijn uit die verhouding met de hoofddebiteur (art. 2036, tweede lid, B.W.)- is
de verbintenis van de borg niet abstract in
zoverre hij zich kan beroepen op de excepties die tot de schuld zelf behoren (art.
2036, eerste lid, B.W.).
Het verwerpen van de kwestieuze aanrekening zou tot gevolg hebben dat de verbintenis van de borg steeds meer wordt geabstraheerd van de gewaarborgde verbintenis; welnu, de verbintenis van de borg
mag de perken, gesteld aan de gewaarborgde verbintenis zelf, niet overschrijden (art. 2013 B.W.).
c) Het derde argument betreft het specifiek statuut van de solidaire borg.
De heer Van de Weghe heeft zich verbonden niet als hoofdelijke codebiteur, maar
als solidaire borg. Zelfs de solidaire borgstelling blijft een borgstelling : de soliclaire borg verzaakt weliswaar aan het
voorrecht van uitwinning- en als er meerdere borgen zijn aan het voorrecht van
splitsing- maar voor het overige is de solidaire borg onderworpen aan de globale
rechtsregeling die betrekking heeft op de
borgtocht (Vandeputte, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, deel X/2 (1981), p. 289).
Daaruit volgt dat de solidaire borg zich
mag beroepen op artikel2013 van het Burgerlijk Wetboek.
Door de solidariteit wordt niet de aard
van de borgstelling gewijzigd, maar enkel bepaalde gevolgen ervan (qua uitwinning en splitsing); Van de Weghe is een

---------------~--~-~-~----~
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borg, en niet een solidaire schuldenaar".
(p. 6-8, sub 3-1),
terwijl, eerste onderdeel, borgtocht kan
worden aangegaan voor een hoofdverbintenis die op het ogenblik van de borgstelling nog onbepaald (doch wel reeds bepaalbaar) is; indien de borgtocht in
dergelijk geval beperkt wordt tot een bepaald bedrag, de borg tenminste die zekerheid heeft dat hij niet voor een hoger be"
drag dan het overeengekomen plafond kan
aangesproken worden, ook al overtreft de
hoofdschuld -dat maximumbedrag;
de borg bij dergelijke borgtocht, ook indien solidariteit is bedongen, uiteraard ook
de voordelen van het accessoir karakter van
de borgtocht blijft behouden; de borg aldus niet tot meer kan gehouden zijn dan
waartoe de hoofdschuldenaar is gehouden (artikel 2013 Burgerlijk Wetboek) en
alle excepties verbonden aan de hoofdschuld t.a.v. de schuldeiser kan inroepen
(artikel 2036 Burgerlijk Wetboek);
omwille van de mogelijkheid dat bij borgtocht voor een onbepaalde hoofdverbintenis
doch met bepaalde omvang van de verbintenissen van de borg de hoofdschuld uiteindelijk hoger kan liggen dan de
maximumschuld van de borg, bepaalde excepties verbonden aan de hoofdverbintenis,
zoals de gedeeltelijke betaling van de
schuld, de borg niet noodzakelijkerwijze tot
voordeel zullen strekken;
wanneer immers de hoofdschuld het
maximumbedrag van de borgstelling overschrijdt en de hoofdschuldenaar zijn schuld
gedeeltelijk voldoet, deze betaling, bij gebrek aan specifiering door de schuldenaar
hieromtrent, overeenkomstig de artikelen 1254 t/m 1256 Burgerlijk Wetboek eerst
moet aangerekend worden op dat deel dat
de gewaarborgde som overschrijdt;
artikel 1256 Burgerlijk Wetboek immers bepaalt dat bij gebreke aan specifiering de betaling moet toegerekend worden op de schuld die de schuldenaar het
meeste belang had te voldoen; de schuldenaar aldus eerst niet-gewaarborgde schulden of de niet-gewaarborgde delen van zijn
schuld zal voldoen en pas daarna de gewaarborgde of het gewaarborgde deel van
de schuld; overeenkomstig artikel 1254
Burgerlijk Wetboek ook eerst op de intresten en pas daarna op de hoofdsom wordt
aangerekend; indien het aldus bekomen bedrag nog steeds hoger ligt dan het maximaal door de borg verschuldigde bedrag, de
borg van het voordeel van deze vermindering niet geniet; dit echter wel het geval is
indien het na bedoelde aftrek bekomen re-
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sultaat lager is dan de op grond van de
borgstellingsakte verschuldigde som; dit
laatste immers een loutere toepassing is
van de artikelen 2013 en 2036, die een bevestiging inhouden van het accessoir karakter van de borgtocht;
artikel 1256 van het Burgerlijk Wethoek ook toepasselijk is bij schulden voortvloeiende uit rekening-courant;
en terwijl eerste verweerder zich - zoals het arrest vaststelt (p. 3) - bij akte van
borgstelling van 7 maart 1980 t.a.v. eiseres hoofdelijk borg had gesteld voor alle
sommen welke de hoofdschuldenaar (de
echtgenoten Rysenaer-Vrielynck) haar verschuldigd is of zou zijn "uit welke hoofde en
op welke wijze ook, doch slechts tot beloop der som van 300.000 F.", verhoogd met
de kosten en intresten en hierbij had aangenomen dat de borgstelling voor dat bedrag zou geldig blijven "welke wijzigingen de Europabank en de hoofdschuldenaar
ook mochten aanbrengen aan de bedragen of aan de modaliteiten van de door de
hoofdschuldenaar verschuldigde sommen";
uit de termen van deze borgstellingsakte duidelijk blijkt dat eerste verweerder zich niet alleen voor bestaande maar
ook voor toekomstige schulden van de echtgenoten Rysenaer-Vrielynck t.a.v. eiseres solidair borg had gesteld en dat de enige beperking van zijn verbintenissen als borg
gelegen was in het overeengekomen plafond van 300.000 F.; dit het maximumbedrag (vermeerderd met intresten en kosten) was waartoe eerste verweerder kon
gehouden zijn ook al zou de schuld van de
echtgenoten Rysenaer-Vrielynck dit bedrag overschrijden;
en terwijl, het bestreden arrest in feite
had vastgesteld - vaststelling die niet
wordt betwist - dat het in rekeningcourant
te verwezenlijken krediet op 29 april1981
werd opgezegd, dat het opgezegde krediet door de schuldenaars niet werd vereffend en daarom de borg op 9 juli 1981
werd aangesproken, dat mevrouw Vrielynck bij vonnis van 5 november 1981 failliet werd verklaard en dat het ten voordele van eiseres bestaande pand op
handelszaak als zekerheid voor de schulden uit de kredietopening waarvoor verweerder zich ook borg had gesteld, werd gerealiseerd en 149.095 F. had opgeleverd;
en terwijl deze 149.095 F., voortvloeiende
uit de opbrengst van het pand op handelszaak waarop eiseres volgens de onbetwiste
vaststellingen van het arrest aanspraak
kon maken, diende beschouwd als gedeeltelijke betaling van de hoofdschuld van de
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echtgenoten Rysenaer-Vrielynck t.a.v. eiseres voortvloeiende uit een tussen hen bestaande rekening-courant-verhouding, en
dus krachtens bovenvermelde regels in
mindering diende te worden gebracht van
bedoelde hoofdschuld met intresten;
nu de hoofdschuld - zoals door het bestreden arrest vastgesteld en door partijen niet betwist - hoger bleek te liggen
dan het maximum-bedrag waartoe verweerder zich als borg had verbonden, voormeld bedrag van 149.095 F. dus van het
niet-gewaarborgde deel van de hoofdschuld
diende afgetrokken; eerste verweerder bijgevolg slechts van deze aftrek voordeel kon
halen indien de hoofdschuld hierdoor tot
minder dan 300.000 F, (zijnde het plafond
van de borgtocht), was gereduceerd;
terwijl het bestreden arrest echter bij bevestiging van het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg te Gent van 18 februari
1987 hoger vermeld bedrag van 149.095 F.
in mindering brengt van het door de borg
op grond van de borgstellingsakte van 7
maart 1980 verschuldigde bedrag van
300.000 F. (vermeerderd met intresten en
kosten), na aftrek van de reeds door eerste verweerder betaalde bedragen, i.p.v. dit
bedrag van 149.095 F. te verrekenen met de
door de hoofdschuldenaar verschuldigde
som en daarna te onderzoeken of de borg op
grond van de artikelen 2013 en 2036 Burgerlijk Wetboek mede zou kunnen genieten van deze mindering,
zodat het bestreden arrest door de opbrengst van de realisatie van de handelszaak aan te rekenen op het door eerste verweerder op grond van de borgstellingsakte
van 7 maart 1980 verschuldigde maximumbedrag, de bindende kracht van de
borgstellingsakte van 7 maart 1980 miskent en dus de artikelen 1134 en 2015 Burgerlijk Wetboek schendt; het bestreden arrest door aldus te beslissen tevens de
artikelen 2013 en 2036 Burgerlijk Wethoek, die het accessoir karakter van de
borgtocht, ook indien solidariteit is bedongen, bekrachtigen, evenals de artikelen
1255 11m 1256 van hetzelfde wetboek die de
toerekening van betalingen regelen,
schendt; het bestreden arrest tenslotte ook,
in de mate het uit de borgstellingsakte afleidt dat de aanrekening op het maximum
door de borg verschuldigde bedrag dient te
gebeuren de bewijskracht van de
borgstellingsakte van 7 maart 1980 miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek);
terwijl, tweede onderdeel, door het hoger beroep het geschil op de appelrechter
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overgaat met al de feitelijke en juridische
vragen die daarmee samenhangen; het hoger beroep krachtens artikel 1068, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek, het geschil immers zelf aanhangig maakt bij de rechter
in hoger beroep;
deze devolutieve kracht van het hoger beroep dan ook met zich meebrengt dat partijen de in eerste aanleg begane vergissingen kunnen rechtzetten, nieuwe verweermiddelen en argumenten kunnen inroepen
en hun vorderingen kunnen uitbreiden of
wijzigen overeenkomstig artikel 807 Gerechtelijk Wetboek;
eiseres bijgevolg in elk geval in graad van
hoger beroep de verrekening van bovenvermelde 149.095 F. met de hoofdschuld
t.a.v. de echtgenoten Rysenaer-Vrielynck
i.p.v. met de t.a.v. verweerder bestaande
schuldvordering van 300.000 F. (vermeerderd met intresten en kosten) kon vragen;
in de mate eiseres' vordering aldus werd
uitgebreid, deze uitbreiding is gebeurd overeenkomstig artikel 807 Gerechtelijk Wethoek; de feiten waarop deze uitbreiding is
gesteund immers dezelfde zijn als deze
waarop de oorspronkelijke vordering was
gebaseerd en in de dagvaarding waren aangevoerd,
zodat het bestreden arrest, in de mate
het zijn beslissing tot verrekening van
bovenvermelde 149.095 F. met de door de
borg op grond van de borgstellingsakte verschuldigde som steunt op het feit dat eiseres dit zelf in eerste aanleg had gedaan
en het tussenvonnis dit had vastgesteld, de
devolutieve werking van het hoger beroep
en dus artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek
miskent en tevens de artikelen 807 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek die aan
procespartijen toelaten hun vorderingen in
hoger beroep uit te breiden, schendt :

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het eerste onderdeel : het onderdee! berust op artikel 1256 van het
Burgerlijk Wetboek waarvan de toepassing voor de appelrechter niet werd
gevraagd, zodat het middel nieuw is:
Overwegende dat uit de appelconclusie van eiseres blijkt dat zij aanvoerde dat de "gewone imputatieregels
van het burgerlijk wetboek" moeten
worden toegepast;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
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Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel2013 van het Burgerlijk Wetboek,
borgtocht kan worden aangegaan voor
slechts een gedeelte van de schuld;
dat, krachtens artikel 2036 van het
Burgerlijk Wetboek, de borg zich tegen de schuldeiser kan beroepen op
alle excepties die aan de hoofdschuldenaar toekomen en die tot de schuld
zelf behoren; dat uit die wetsbepalingen volgt dat de borgtocht een accessoire aard heeft;
Dat het aan de aard van de borgtocht beantwoordt dat de borg in beginsel en binnen de grenzen van de
borgtocht verbonden blijft tot de schuld
volledig is afbetaald;
Dat hieruit volgt dat als de borgtocht aangegaan is voor een gedeelte
van de schuld en de schuldenaar
slechts een gedeelte van zijn schuld betaalt, dit deel eerst wordt toegerekend, behoudens andersluidende overeenkomst, op het deel van de schuld
dat niet gedekt is door de borgtocht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat betreffende de toerekening
van het bedrag geen overeenkomst gesloten werd tussen de schuldenaar en
de schuldeiser en dat de akte van
borgtocht evenmin daarover iets vermeldt;
Dat het vaststelt dat de bedragen
nog verschuldigd door de schuldenaar
groter zijn dan het nominaal bedrag
van de borgtocht maar oordeelt dat de
opbrengst van de verkoop van de handelszaak van de schuldenaar op het
maximumbedrag waarvoor de borgtocht was verleend, moet worden toegerekend;
Dat het zodoende de artikelen 2013
en 2036 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
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schending van de artikelen 1134, 1135,
1156, 1161, 2013 en 2015 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoofdberoep van eiseres ongegrond en het incidenteel hager beroep van eerste verweerder gegrond verklaart, het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 18
februari 1987 bevestigt op het punt van de
aanrekening van de opbrengst van de realisatie van de handelszaak op de schuld uit
de borgtocht en hervormt op het punt van
de berekening van de intresten en-deze beslissing laat steunen op o.m. volgende overwegingen:
"Het vraagstuk van de rente
( ... )

Daaruit volgt, naar het oordeel van het
(hofvan beroep), dat na de definitieve afsluiting van de rekening het eindsaldo de
wettelijke interest opbrengt, tenzij de
rekeningvoerende partijen overeengekomen zijn dat op dat saldo bedongen intresten zullen worden aangerekend tot aan
de betaling.
Wanneer de werking van de rekeningcourant stilvalt door de opzegging van het
kaskrediet (wat in casu is gebeurd bij brief
van 29 april1981) bestaat er geen aanleiding meer tot verdere rechtvaardiging van
de afwijking van artikel 1154 Burgerlijk
Wetboek (cf. P. De Beus, Overzicht van het
Burgerlijk Recht, editie 1969, p. 815; Winandy in : La banque dans la vie quotidienne, Editions du Jeune Barreau, Bruxelles, 1986, p. 42).
Ten opzichte van de solidaire borg is er
trouwens een bijkomend argument. De akte
van borgstelling is een afzonderlijke onderhandse akte, aileen ondertekend door de
heer Van de Weghe.
Die akte vermeldt weliswaar dat "Te rekenen vanaf de dag van de vordering tot
betaling aan de borg gericht, de voormelde
som (300.000 frank) zal worden verhoogd
met de kosten en interesten, welke berekend worden aan het conventioneel tarief
dat van toepassing is tussen de hoofdschuldenaar en de N.V. Europabank".
Wat dat "conventioneel tarief' behelst
wordt in de akte van borgstelling niet verklaard, en in de handgeschreven tekst die
voorafgaat aan de handtekening van de solidaire borg is enkel sprake van "goed voor
hoofdelijke borgstelling ten belope van
driehonderdduizend frank in hoofdsom, vermeerderd met interesten en alle andere
kosten betreffende deze som".
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Hoe kan de borg de omvang van zijn verbintenis in dit opzicht kennen ? Borgtocht
is toch geen formalistisch contract maar
eist allereerst duidelijkheid bij de toestemming.
Het Hof is derhalve van oordeel dat de
eerste rechter de gevorderde rente op rente,
buiten de voorwaarden bepaald bij artikel1154 B.W., met reden niet toewijsbaar
heeft verklaard.
Ten slotte wenst het Hof aan te stippen
dat uiteraard rekening dient te worden gehouden met de door (eerste verweerder)blijkens zijn laatste conclusie - betaalde
bedragen en voor de berekening van de
hoofdsom, en voor de berekening van de
intresten.
Het door (eerste verweerder) daaromtrent impliciete ingestelde incidenteel hoger beroep (conclusie 18 oktober 1988) is
dus ontvankelijk en gegrond". (arrest p. 8-9,
sub 3.2) en
"Bevestigt dienvolgens de beschikkingen van het bestreden vonnis, behoudens
waar het heeft geoordeeld over de debetintresten en de commissielonen.
Opnieuw wijzend daaromtrent :
Zegt voor recht dat de intresten dienen
berekend te worden als volgt :
op 300.000 frank van 9 juli 1981 tot 7
juni 1982,
op 150.905 frank van 8 juni 1982 tot 26
januari 1987,
op 50.905 frank van 27 januari 1987 tot
26 juni 1987,
vanaf welke datum geen interest meer
verschuldigd is". (dispositief van het arrest, p. 10),
terwijl de akte van borgstelling van 7
maart 1980 duidelijk onder de opgave van
het plafond van de verbintenissen van de
borg bepaalt dat "te rekenen vanaf de dag
van de vordering tot betaling aan de borg
gericht, de voormelde som zal worden verhoogd met de kosten en intresten, welke berekend worden aan het conventioneel tarief, dat van toepassing is tussen de
hoofdschuldenaar en de Europabank N.V.";
de handgeschreven tekst voorafgaand
aan de handtekening van verweerder melding maakt van intresten en alle andere
kosten" zonder te specifieren om welke intresten het gaat;
deze laatste handgeschreven zin echter
niet afzonderlijk mag gezien worden maar
in het geheel van de akte moet worden geplaatst en meer bepaald samen dient gelezen te worden met eerstvermelde bepa-
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ling uit bedoelde akte (artikelen 1156 en
1161 Burgerlijk Wetboek);
het feit dat in die handgeschreven tekst
niet opnieuw wordt verwezen naar het conventioneel tariefvan toepassing tussen de
hoofdschuldenaar en eiseres derhalve niet
toelaat te besluiten dat de wettelijke intrestvoet door partijen werd bedoeld en
dient toegepast te worden;
en terwijl de omvang van de borgtocht
bepaald of minstens bepaalbaar moet zijn
(artikelen 2013 en 2015 Burgerlijk Wethoek);
aangezien de borgtocht een bijkomend
contract is, dit contract aan de hand van de
hoofdovereenkomst moet gei:nterpreteerd
worden; de omvang van de borg derhalve
voldoende bepaald of bepaalbaar is wanneer de samenlezing van beide contracten toelaat de juiste omvang van de verbintenissen van de borg te bepalen;
de akte van borgtocht in casu duidelijk
bepaalt dat de intresten die op de maximum door verweerder verschuldigde hoofdsom berekend moeten worden aan het conventioneel tarief van toepassing tussen
eiseres en hoofdschuldenaar, zijn onderworpen;
het op grond van voormeld beding voor
de borg mogelijk is de omvang van zijn verbintenissen te kennen; het immers volstaat om in de akte van kredietopening tussen hoofdschuldenaar en eiseres naar
aanleiding waarvan borgtocht werd verleend na te gaan welke deze conventionele intrestvoet is;
de omvang van de verbintenissen van
verweerder, en meer bepaald de hoegrootheid van de intresten afhangende van de
toepasselijke intrestvoet voldoende bepaald of bepaalbaar was;
en terwijl het bestreden arrest uit de feitelijke vaststellingen dat in de akte borgstelling niet wordt vermeld welke het "conventioneel tarief' tussen eiseres en
hoofdschuldenaar is en dat in de handgeschreven tekst enkel sprake is van "interesten", afleidt dat de borg de omvang
van zijn verbintenis niet kan kennen en om
die reden besluit tot toepassing van de wettelijke intrestvoet;
het bestreden arrest voormelde gevolgtrekking echter niet kon trekken uit bovenvermelde vaststellingen zonder de
interpretatieregels neergelegd in de artikelen 1156 en 1161 Burgerlijk Wetboek en
de artikelen 2013 en 2015 van hetzelfde
wetboek op grond waarvan de omvang van
de verbintenissen van de borg bepaald of
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minstens bepaalbaar moeten zijn, te miskennen (schending van de artikelen 1156,
1161, 2013 en 2015 Burgerlijk Wetboek);
het bestreden arrest door te oordelen
zoals hoger vermeld, de bindende kracht
van de borgtocht, op 7 maart 1980 door eerste verweerder aangegaan miskent en dus
ook schending inhoudt van de artikelen
1134 en 1135 Burgerlijk Wetboek :

Overwegende dat het arrest op
grond van de inhoud zelf van de
borgstellingsakte en op grond van de
in het middel niet- bekritiseerde regel dat na afsluiting van een rekeningcourant het eindsaldo slechts de wettelijke rente opbrengt, in feite oordeelt
dat de borg zich niet heeft willen verbinden het tussen de schuldenaar en
eiseres bedongen "conventioneel tarief' te betalen;
Dat het arrest niet ontkent dat de
borgtocht aan de hand van de hoofdovereenkomst kan worden uitgelegd en
het de met de hand geschreven vermelding op de akte van borgstelling
niet uitlegt zonder rekening te houden met de overige bedingen van de
akte, maar, gelet op de onduidelijkheid die het vaststelt, de overeenkomst
uitlegt ten nadele van eiseres die bedongen had en de perken bepaalt
waarbinnen de borgtocht is aangegaan;
Dat het zodoende de artikelen 1156,
1161, 2013 en 2015 van het Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel voor het overige
afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde
schending van de vorengenoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
beslist dat, wat de borg betreft, vanaf
9 juli 1981 slechts de wettelijke rente
verschuldigd is op het openstaande
saldo waartoe de borg gehouden is;
verklaart dit arrest bindend voor Paul
Rysenaer; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
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kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen.
5 februari 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conc_lusie . va!l. _d~_JL D~. _S_waef, _ g_gy()~ll.at
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse en
Biitzler.
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1e KAMER- 5 februari 1998
1° ANATOCISME - VEREISTEN- GERECHTELIJKE AANMANING- BEGRIP.

2° ANATOCISME - VEREISTEN- GERECHTELIJKE AANMANING- GEVOLG.

1o Kan niet worden gelijkgesteld met een ge-

rechtelijke aanmaning zoals bepaald in
art. 1154 B. W., het indienen van een
schuldvordering overeenkomstig art. 15,
§ 4, vijfde lid, van het M.B. van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorwaarden van
de overheidsopdrachten van werken,
leveringen en diensten (1). (Art. 1154
B.W.)
2° Geen rente op gekapitaliseerde rente kan

worden toegekend v66r de gerechtelijke
aanmaning bij conclusie overeenkomstig art. 1154 B. W. (2). (Art. 1154
B.W.)
(1) Zie Cass., 18 juni 1981 (A. C., 1980-81, nr.
603), 28 maart 1994, A.R. nr. S.93.0130.F (ibid.,
1994, nr. 152); K. BYTI'EBIER, Anatocisme, T. Vred.,
1995, 96.
(2) Zie Cass., 28 nov. 1985, A.R. nr. 7351 (A. C.,
1985-86, nr. 214); 29 jan. 1990, A.R. nr. 8623
(ibid., 1989-90, nr. 332), en 17 jan. 1992, A.R. nr.
7281 (ibid., 1991-92, nr. 253).
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V LANDSVERDEDIGING
T. HERENTALSE METAALWERKEN LEYSEN B.VB .A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0342.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97, van de
Grondwet van 7 februari 1831, thans 149
van de gecoiirilineerde Grondwet van 17 februari 1994, 780, 3° en 1042, van het Gerechtelijk Wetboek, 1134, 1135, 1153 en
1154, van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 mei 1913, 15, § 1, 1°
en§ 4, van het Ministerieel Besluit van 10
augustus 1977, houdende vaststelling van
de algemene aannemingsvoorwaarden van
de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 16 december 1980 en v66r
de wijziging bij Ministerieel Besluit van 8
oktober 1985,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster van 747.726 fr. in
hoofdsom, te vermeerderen met de intrest vanaf 1 januari 1992 tegen de rentevoet bedoeld in art. 15, § 4 van het Ministerieel Besluit van 10 augustus 1977 op
154.616 fr. Plus 213.231 fr. hetzij 367.847
fr. op de volgende gronden : "Luidens art.
15, § 4 van het Ministerieel Besluit van 10
augustus 1977, houdende de algemene
aannemingsvoorwaarden (in de versie die
gold voor de wijziging door het Ministerieel Besluit van 8 oktober 1985, maar na
het Ministerieel Besluit van 16 december
1980), is bij overschrijding van de vastgestelde betalingstermijn de aannemer gerechtigd op betaling van intrest naar rata
van het aantal dagen vertraging. Die betalingstermijn vangt aan bij de ontvangst
door de administratie van de schuldvordering bedoeld in art. 15, § 1 van hetzelfde besluit. Er dient met de eerste rechter overwogen te worden dat in het bestek m. 0/1/V.
155 betreffende de gegunde opdracht geen
enkele bepaling voorkomt waardoor van dat
voorschrift wordt afgeweken evenmin als in
de aangetekende brief van 26 januari 1981,
waarbij de gunning van de opdracht werd
betekend ... (Verweerster) handelt derhalve wel degelijk in overeenstemming met
alle wettelijke en reglementaire bepalingen die de gunning van de opdracht beheersen, wanneer zij voor de berekening
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van de rente als vertrekdatum van de betalingstermijn de data neemt waarop zij de
schuldvordering ter goedkeuring indiende.
(Verweerster) heeft de verschuldigde rente
becijferd in de bijlage bij haar brief van 27
april1982, en heeft met inachtname van de
reglementaire betalingstermijnen het bedrag van 235.853 fr. begroot. Dat bedrag
werd door (eiser) herrekend naar 216.556
fr. en het wordt door (verweerster) terecht
als correct aanvaard ... Vermits (verweerster) op 13 december 1982 61.950 fr.
betaald kreeg, is het thans door haar nog
gevorderd bedrag van 154.616 fr. verwijlrente wel degelijk verschuldigd. Met betrekking tot de uitbreiding van de oorspronkelijke eis, waar (verweerster) ook
betaling vordert van de in voormeld art. 15
bepaalde rente op het 'in hoofdsom' gevorderde bedrag (rente) van 154.616 fr., dient
overwogen dat geen enkele bepaling zich ertegen verzet dat een schuldvordering, die
door aangerekende rente gevormd wordt, op
zijn beurt rente zou afwerpen. Om zulks te
bereiken volstaat dat de daartoe vereiste
schuldvordering werd ingediend. In onderhavig geval zendt (verweerster) op 27 april
1982 een aangetekend schrijven aan (eiser), waarin ze, benevens andere punten,
ook de renterekening aan orde stelde. In
een eerste alinea formuleerde ze het volgende : In bijlage zenden wij U schuldvordering + berekeningsnota voor de verwijlintresten (4 ex.). Als bijlage werd een
berekeningsstaat gevoegd betreffende de
rente alsook een dokument betiteld en
waarin het departement van Landsverdediging schuldenaar werd verklaard voor de
som van 235.853 fr. rente. De in bedoeld
schrijven van 27 april 1982 vervatte gegevens laten er geen twijfel over bestaan dat
door (verweerster) toen ook een schuldvordering werd ingediend zoals voorgeschreven in art. 15 van het reeds voormelde Ministerieel Besluit, en vermits zij eerst op 23
april 1982 de saldobetaling van de bedongen prijs had ontvangen, werd die schuldvordering ook tijdig ingediend. Bijgevolg is
(verweerster) gerechtigd op toekenning van
de rente, zoals bepaald in dat art. 15, op het
bedrag van die ingediende schuldvordering, en anders dan (eiser) lijkt voor te houden, diende (verweerster) na de partiele betaling in december 1982 haar indiening van
schuldvordering niet te hernieuwen voor
het openstaand bedrag ... De rekening zoals zij door (verweerster) in een bijlage bij
haar hoofdconclusie werd gevoegd is correct, zodat tot en met 22 december 1992 op
de per 27 april 1982 ingediende schuldvordering 232.835 fr. rente verschuldigd
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blijft ... (Verweerster) vordert met conclusie van 31.12.1992 dat de rente op haar
vordering zou gekapitaliseerd worden ...
Vanaf 1 januari 1992 is zodoende rente ve~
schuldigd tegen de krachtens voormeld MInisterieel Besluit toepasselijke rentevoet op
154.616 fr. (hoofdsom) + 213.231 fr. (rente
tot en met 31 december 1991) hetzij
367.847 fr .... "
terwijl, eerste onderdeel, vervallen intresten van kapitalen intrest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge Van
een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking
heeft op intresten die ten minste voor een
geheel jaar verschuldigd zijn; dat het verzenden van een aangetekend schrijven
waarmee een schuldvordering wordt ingediend zoals voorgeschreven in art. 15,
§ 1.1", van het M.B. van 10 augustus 1977,
niet evenwaardig is aan een gerechtelijke
aanmaning; dat het bestreden arrest dan
oak ten onrechte beslist heeft dat het volstaat een schuldvordering in te dienen opdat een andere schuldvordering, die door
aangerekende rente gevormd wordt, op zijn
beurt rente zou afwerpen en derhalve ten
onrechte beslist heeft dat verweerster gerechtigd is op toekenning van de rente op
het bedrag van 154.616 fr. dat door aangerekende rente gevormd wordt, louter omdat verweerster op 27 april1982 een aangetekend schrijven aan eiser zond waarin
ze de renterekening aan de orde stelde en
waarbij een schuldvordering werd ingediend zoals voorgeschreven in art. 15 van
het Ministerieel Besluit van 10 augustus
1977 (schending van art. 1134, 1135, 1153
en 1154, B.W., 15.§ 1.1" en§ 4, M.B. 10 augustus 1977) (... ) :

Overwegende dat, krachtens artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek,
vervallen rente van kapitalen rente
kan opbrengen, ofwel ten gevolge van
een gerechtelijke aanmaning ofwel ten
gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits die aanmaning of overeenkomst betrekking heeft or rente die
ten minste voor een gehee jaar verschuldigd is;
Dat met een gerechtelijke aanmaning niet kan worden gelijkgesteld ?et
indienen van een schuldvordermg
overeenkomstig artikel 15, § 4, vijfde
lid, van het ministerieel besluit van 10
augustus 1977, houdende vaststelling van de algemene aannemings-
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voorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten;
Overwegende dat het arrest 213.231
frank rente toekent op 154.616 frank,
zijnde het saldo van verwijlrente op de
hoofdsom van de aanneming, op grond
dat geen enkele bepaling zich ertegen verzet dat een schuldvordering,
die door aangerekende rente wordt gevormd -op haar-beurt-rente zou-afwerpen e.r{ dat "om zulks te bereiken volstaat dat de daartoe vereiste
schuldvordering werd ingediend";
Dat het arrest aldus artikel 1154
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1153 en 1154,
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij
de wet van 1 mei 1913,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming eiser veroordeelt tot b_etaling aan verweerster van 74 7. 726 fr. m
hoofdsom, te vermeerderen met de intrest vanaf 1 januari 1992 tegen de rentevoet bedoeld in art. 15, § 4 van het Ministerieel Besluit van 10 augustus 1977 op
367.847 fr. en tegen de wettelijke rentevoet van 8% op 379.879 fr. telkens tot op de
dag van algehele betaling op de volgende
gronden: "(Verweerster) vordert met conclusie dd. 31.12.1992 dat de rente op haar
vordering zou gekapitaliseerd worden en
formuleert tevens voorbehoud om die eis te
hernieuwen. Die uitbreiding van de eis is
ontvankelijk, maar zoals bepaald in art.
1154 B.W. is zulks enkel mogelijk na een
specifiek gerichte aanmaning en voor rente
die sinds ten minste een jaar is vervallen. Zulks betekent dat ten tijde van de indiening van die eis in conclusie - die geldt
als de vereiste aanmaning - enkel de per
31 december 1991 verschuldigde rente kan
gekapitaliseerd worden, nu (verweerster)
die vordering verder niet heeft hernieuwd
... Vanaf 1 januari 1992 is zodoende rente
verschuldigd tegen de krachtens voormeld
Ministerieel Besluit toepasselijke rentevoet op 154.616 fr. (hoofdsom) + 213.231 fr.
(rente tot en met 31 december 1991), hetzij 367.837 fr. en tegen de gewone wettelijke rentevoet op 219.067 fr. (hoofdsom) +
160.812 fr. rente, hetzij (379.879) fr.",
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terwijl vervallen intresten van kapitalen intrest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwei ten gevolge van een bijzondere
overeenkomst, mits de aanmaning of de
overeenkomst betrekking he eft op intresten die ten minste voor een geheel jaar
verschuldigd zijn; dat de vervallen intresten pas intrest opbrengen vanaf het
ogenblik dat hun kapitalisatie gevraagd
wordt bij gerechtelijke aanmaning; dat het
bestreden arrest vaststelt dat verweerster
met conclusie van 31 december 1992 de kapitalisatie vorderde; dat het bestreden arrest derhalve ten onrechte reeds vanaf 1 januari 1992 rente toegekend heeft op de
rente van 213.231 fr. en op de rente van
160.812 fr. (schending van art. 1153 en
1154, B.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat, krachtens het
voormelde artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, geen rente op gekapitaliseerde rente kan worden toegekend v66r de in die wetsbepaling
voorgeschreven gerechtelijke aanmaning of overeenkomst;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster rente op gekapitaliseerde rente vorderde bij conclusie van 31 december 1992 en dat het
rente op de gekapitaliseerde rente
van 213.321 frank en van 160.812
frank toekent vanaf 1 januari 1992;
Dat het arrest dat aldus rente toekent op gekapitaliseerde rente v66r de
gerechtelijke aanmaning, artikel 1154
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdee! van het eerste middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het 213.321
frank rente toekent op 154.616 frank
rente, rente toekent op 213.231 frank
en 160.812 frank rente en uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
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en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.
5 februari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.
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1e KAMER - 6 februari 1998

1o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN'IERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)DUUR- VIJFJARIGE VERJARING- AL HETGEEN BETAALBAAR IS BIJ HET JAAR OF BIJ
KORTERE TERMIJNEN- DRAAGWIJDTE.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN'IERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)DUUR- VIJFJARIGE VERJARING- AL HETGEEN BETAALBAAR IS BIJ HET JAAR OF BIJ
KORTERE TERMIJNEN - OVEREENKOMST
VOOR LEVERING VAN ELEKTRICITEIT TOEPASSINGSGEBIED.

1o De bepaling volgens welke interesten van

geleende sommen, en, in het algemeen, al
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij
kortere termijnen, verjaren door verloop
van vijf jaren is, in de regel, van toepassing op de schulden die kunnen worden
gelijkgesteld met de schulden van termijnen van renten, huren en interesten van
geleende sommen, d. w.z. dat ze het karakter vertonen van schulden die gelijkgesteld worden met inkomsten, in tegenstelling tot een kapitaalschuld (1). (Art.
2277 B.W.)

2° De vijfjarige verjaring die geldt voor al
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij
kortere termijnen, is niet van toepassing op de schulden die bestaan in de verkoopprijs van goederen, zelfs indien in de
(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. in Bull.
en Pas., 1998, I, nr. 75.
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overeenkomst de jaarlijkse betaling van
de leveringen is bedongen (2). (Art. 2277
B.W.)
(GAUDIN
T. ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0470.F)

--HET HOF;==-Geletop-hefoesfreden arrest, op 30 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
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aanslepende nalatigheid van de schuldeiser onbeperkt aangroeit; zij, net als het
verbod van anatocisme, de schuldenaar beschermt tegen een accumulatie van termijnen die hem zou kunnen rui:neren; die
wetsbepaling doelt op alle periodieke prestaties die van dezelfde aard zijn als die
welke zij opsomt (... ); het in casu niet om
renten, uitkeringen, termijnen, huren of
enige andere betaling van die aard gaat,
maar om leveringen van elektriciteit waarvoor een verkoopprijs wordt gevraagd; iedere-tweemaan:delijkse-tuss-entl]dse-betaling een voorschot vormt op het
totaalbedrag van de levering dat zal blijken uit de jaarlijkse afrekening",

Over het eerste middel, schending van
terwijl, krachtens artikel 2277 van het
artikel2277 van het Burgerlijk Wetboek, en Burgerlijk Wetboek, en meer bepaald de
meer bepaald van de slotbepaling ervan, slotbepaling ervan, alle schulden waardoordat het arrest de door eiser opge- voor kenmerkend is dat zij betaalbaar zijn
worpen exceptie van de vijfjarige verja- bij het j aar of bij kortere termijnen en telring afwijst en hem bijgevolg veroordeelt tot kens opnieuw ontstaan of kunnen ontbetaling van de bedragen van 227.549 staan naarmate de tijd verstrijkt, zodat bij
frank (hoofdelijk met zijn ex-echtgenote) en niet-betaling de schuld aangroeit en van
301.855 frank, vermeerderd met de gerech- een schuld die met de inkomsten van de
telijke intrest tegen de wettelijke rente- schuldenaar kan worden betaald, veranvoet met ingang van 8 december 1992, op dert in een kapitaalschuld die hem kan ru1grand dat: "de 'schuldenaar' weliswaar 'ge- neren, verjaren door verloop van vijfjaar;
rui:neerd' is zowel wanneer van hem plots die bepaling van toepassing is op de schulachterstallen van energieverbruik als wan- den die voortvloeien uit een afrekening die,
neer van hem uitkeringen tot levensonder- krachtens een tussen een verbruiker en een
houd worden gevorderd. Zulks belet even- elektriciteitsdistributiemaatschappij gewei niet dat artikel 2277 gewoonlijk alleen sloten overeenkomst, jaarlijks wordt vastmaar van toepassing wordt geacht op de gesteld, daar die schulden telkens opnieuw
opeenvolgende prestaties die een schulde- kunnen ontstaan naarmate de tijd vernaar aan zijn schuldeiser als inkomsten strijkt; het arrest, nu het vaststelt dat het
verschuldigd is. Kapitaalschulden vallen door verweerder gevorderde bedrag overbuiten het toepassingsgebied van artikel eenkomt met ''het verbruik dat is vastge2277 van het Burgerlijk Wetboek. Zo geldt steld aan de hand van een elektriciteitsmebijvoorbeeld, ondanks de bewoordingen van ter waarvan (verweerster) de stand niet
het vierde lid van dat artikel, die verja- heeft opgenomen van januari 1977 tot auring niet voor de vergoedende interest op gustus 1987" en dat de kostprijs van dat
een hoofdsom die toegekend is als schade- verbruik moet worden betaald met tweevergoeding (Cass. 4 oktober 1990, J. T., maandelijkse tussentijdse betalingen die
1991, p. 128). De prijzen van het elektri- "een voorschot" vormen "op het totaalbeciteitsverbruik zijn uiteraard alleen maar drag van de factuur dat zal blijken uit de
verkoopprijzen van die energie, d.w.z. ka- jaarlijkse afrekening" en, nu het
pitalen" (redenen van de eerste rechter die overweegt "dat 'de schuldenaar gerui:neerd
het arrest overneemt) en dat: "aan de over- is' ( ... ) wanneer van hem plots achterstalwegingen van de eerste rechter moet wor- len van energieverbruik worden gevorden toegevoegd dat de vijfjarige verjaring derd", waardoor het impliciet maar noodvan artikel 2277 van het Burgerlijk Wet- zakelijkerwijs erkent dat die schuld telkens
hoek in casu niet van toepassing is; ze im- opnieuw kan ontstaan naarmate de tijd
mers niet gegrond is op een vermoeden van verstrijkt, maar niettemin artikel 2277 van
betaling, maar een maatregel van burger- het Burgerlijk Wetboek weigert toe te paslijke orde is bedoeld om te voorkomen dat sen op de schuldvordering van verweerster,
een schuld die het karakter vertoont van dat artikel en meer bepaald de slotbepaeen inkomenschuld, ten gevolge van de ling ervan, schendt :
(2) Zie noot 1.

Overwegende dat artikel 2277 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
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termijnen van altijddurende renten en
lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van huizen en
pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen, en, in
het algemeen, al hetgeen betaalbaar
is bij het j aar of bij kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf
jaren;
Overwegende dat uit ·de gebruikte
bewoordingen volgt dat "al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere
termijnen" moet worden gelijkgesteld
met de schulden van termijnen van
renten, huren en interesten van
geleende sommen, d.w.z. dat ze het
karakter vertonen van schulden
die gelijkgesteld worden met inkomsten, in tegenstelling tot een kapitaalschuld;
Overwegende dat de schulden die
bestaan in de verkoopprijs van goederen, zelfs indien in de overeenkomst
de jaarlijkse betaling van de leveringen is bedongen, derhalve buiten het
toepassingsgebied van dat artikel vallen;
Dat het feit dat de vordering van belangrijke achterstallen de rui:nering
van de schuldenaar kan veroorzaken,
in beide gevallen kan worden nagegaan en derhalve, geen doorslaggevend element is bij de beoordeling van de periodieke aard van die
schuld;
Dat het arrest, door de vij:fjarige verjaring niet toe te passen op de tot betaling van elektriciteitsleveringen gevorderde bedragen, artikel 2277 van
het Burgerlijk Wetboek correct toepast;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 februari 1998 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con-
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clusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Draps en Simont.
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1e KAMER- 6 februari 1998
1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN -MIDDEL- NIETIGHEID VAN HET BESTREDEN VONNIS- TAALWET GERECHTSZAKEN- VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN
- ONVOLDOENDE VERMELDING- ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.

2° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- MIDDEL- NIETIGHEID VAN HET BESTREDEN VONNIS- TAALWET GERECHTSZAKEN- VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN
- ONVOLDOENDE VERMELDING- ONTVANKELIJKHEID VAN RET MIDDEL.

so

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN - ALGEMEEN - NIETIGHEID CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL - VEREISTE VERMELDINGEN- ONTVANKELIJKHEID.

1 o Niet ontvankelijk is het middel dat niet

alle wettelijke bepalingen vermeldt die geschonden zouden zijn indien het gegrond
was, wanneer de schending van de vermelde bepalingen onvoldoende is om tot
vernietiging van de bestreden beslissing
te leiden (1). (Art. 1080 Ger.W.)
2° en so Niet ontvankelijk is het middel dat

de nietigheid van het bestreden vonnis
aanvoert op grand dat het in de Franse
taal is gewezen, zonder de bepaling van
de Taalwet Gerechtszaken te vermelden
waarin de aangevoerde nietigheid is bepaald (2). (Art. 1080 Ger.W.; art. 40 Taalwet Gerechtszaken.)

(1) Cass., 6juni 1985,A.R. nr. 4689 (A.C., 198485, nr. 608); vgl. Cass., 15 jan. 1996, A.R. nr.
S.95.0093.N (ibid., 1996, nr. 31).
(2) Raadpl. de arresten vermeld in de vorige
noot; raadpl. oak Cass., 16 nov. 1995, A.R. nr.
C.93.0310.N (A. C., 1995, nr. 499).
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(BEUKENS
T. GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0025.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 september 1996 in
laatste aanleg gewezen door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg_te_Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 3, 42 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken
en 633 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis dat de
rechtsvordering ontvankelijk en de vordering niet gegrond verklaart in de Franse
taal is gewezen;
terwijl, met toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 juni 1935, de
rechtspleging in betwiste zaken, wanneer
de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en bijgevolg van de
beslagrechter bij die rechtbank, bepaald is
door een plaats die gelegen is in een van de
Vlaamse gemeenten buiten de Brusselse
agglomeratie, voor die rechtbank in het
Nederlands wordt gevoerd; ingevolge artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek de
vorderingen inzake bewarende beslagen en
middelen tot tenuitvoerlegging uitsluitend gebracht worden voor de rechter van
de plaats van het beslag; de plaats van een
onroerend beslag de plaats is waar het goed
waarop beslag wordt gelegd, is gelegen; de
rechtspleging inzake de betwisting van het
bestek van de toewijzing van een te Ternat gelegen gebouw in het Nederlands
moest worden gevoerd aangezien de gemeente Ternat geen gemeente van de Brusselse agglomeratie is in de zin van artikel42 van de wet van 15 juni 1935; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis, nu het in
een dergelijke rechtspleging in het Frans
uitspraak doet, nietig is en dat die nietigheid ook geldt voor het geheel van het bestreden vonnis :

Overwegende dat het middel aanvoert dat het bestreden vonnis nietig
is omdat het in de Franse taal is gewezen met schending van de artikelen 2, 3, 42 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken en 633 van het Gerechtelijk Wetboek;
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Overwegende dat de nietigheid die
gegrond is op de schending van de
aangevoerde bepalingen, in artikel 40
van de voornoemde wet van 15 juni
1935 is bepaald;
Dat het middel niet ontvankelijk is
omdat het die wetsbepaling niet aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziE:mi.iig;-ve-ro-ordeeif de
de
kosten.

el.sers in

6 februari 1998 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal-Aduocaat: mr. Nelissen Grade.
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3e KAMER - 9 februari 1998
1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GESCHIL- BED RAGPARTIJEN- UITERSTE BED RAGEN VOORGESTELD - RECHTER- VEROORDELING- TUSSENLIGGEND BEDRAG.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GESCHIL- BEDRAGVEROORDELING- GRONDSLAG- PARTIJENGEGEVENS AANGEBRACHT DOOR DE PARTIJEN
- RECHTER- GEEN EIGEN KENNIS.

3o RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIALE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST- OPDRACHT VAN DE
RECHTER- LOON- VASTSTELLING.

4o ARBEIDSOVEREENKOMST- ALLERLEI- RECHTBANKEN- RECHT VAN VERDEDIGING- OPDRACHT VAN DE RECHTERLOON- VASTSTELLING.

5o NIEUWE VORDERING- BURGERLIJKE
ZAKEN - VORDERING - UITBREIDING GRONDSLAG - DAGVAARDING - AANGEVOERDE AKTE -AANGEVOERD FElT- BEGRIP
- ARBEIDSOVEREENKOMST -LOON- ACHTERSTAL.
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1 o en 2° De rechter die een partij veroordeelt op basis van een bedrag dat tussen de door de partijen voorgestelde uitersten in ligt en die zijn beslissing op
materiele elementen steunt die zij hem
hebben medegedeeld, beslecht enerzijds
een geschil dat hem is voorgelegd, en
steunt anderzijds niet op eigen kennis van
de zaak. (Beschikkingsbeginsel, algemeen beginsel van het recht dat de rechter zijn beslissing niet mag steunen op eigen kennis van de zaak.)
3° en 4° Wanneer werkgever en werkne-

mer de mogelijkheid is geboden te concluderen en zij over het basisloon hebben geconcludeerd, miskent het arbeidshof, bij de vaststelling ervan op grand van
cijfers die deze partijen aan het hof hebben medegedeeld, het recht van verdediging van de werkgever niet (1). (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
5° De werknemer die, onder aanvoering van

het bestaan van de arbeidsovereenkomst
tussen hem en zijn werkgever, van laatstgenoemde in zijn gedinginleidende dagvaarding loonachterstal heeft gevorderd,
kan zijn vordering, in een op tegenspraak
genomen conclusie, tot andere loonachterstallen uitbreiden. (Art. 807 Ger.W.)
(MERCEDEZ BENZ BELGIUM N.V. T. MIGARD E.A.;
MIGARD E.A. T. MERCEDEZ BELGIUM N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nrs. S.96.0169.F en S.96.170.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1996 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen die onder de nummers S.96.0169.F
en S.96.0170.F op de algemene rol zijn
ingeschreven tegen hetzelfde arrest
zijn gericht; dat zij dienen te worden
gevoegd;
I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Mercedes Benz Belgium (A.R. S.96.0169.F) :

(1) Raadpl. noot 2 infra.
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Over het tweede middel : miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter zijn beslissing niet mag steunen op eigen kennis van de zaak, van het
beschikkingsbeginsel volgens hetwelk de
rechter niet ambtshalve een betwisting mag
opwerpen die de partijen in hun conclusies hadden uitgesloten en van het recht
van verdediging, schending van de artikelen 39, 82 (gewijzigd bij het koninklijk besl~it. van .~4 december 198~), _87, 191 (geWlJZlgd hlJ de wet van 17 JUh 1985)', 131
(gewijzigd bij de wet van 22 januari 1985)
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978, en voor zoveel als nodig, van de
artikelen 807 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof eiseres heeft veroordeeld om aan (verweerster) een compensatoire opzeggingsvergoeding van
485.509 frank, vermeerderd met de interest, te betalen die gelijkstaat met 4 maanden loon, en een uitwinningsvergoeding van
364.132 frank, vermeerderd met de interest, die gelijkstaat met 3 maanden loon,
nu het jaarloon op 1.456.527 frank was
vastgesteld, op grond (dat) "de juiste toepassing van artikel131 niet belet dat de
commissies die gedurende de 10 maanden v66r de beeindiging zijn ontvangen, in
aanmerking worden genomen bij de vaststelling van het in artikel39 beschreven
loon, als gedurende de laatste 12 maanden geen commissielonen zijn verdiend. De
commissies die gedurende 10 maanden zijn
verdiend horen evenwel niet te worden veralgemeend naar een jaar toe. Het veranderlijk loon moet op 635.393 x 1.148 =
729.431 frank worden bepaald",
terwijl eiseres in conclusie had aangevoerd dat het in aanmerking te nemen veranderlijk loon voor het berekenen van het
jaarloon dat moet dienen om de compensatoire opzeggingsvergoeding en de uitwinningsvergoeding te berekenen, 514.282
frank bedroeg; verweerster in haar eerste appelconclusie betoogde dat het veranderlijk loon dat zij de 10 laatste maanden had verdiend 585.616 frank bedroeg,
welk bedrag zij meende in een jaarloon te
moeten omzetten (door te delen door 10 en
te vermenigvuldigen met 12,85) om te komen tot 752.516 frank; het arbeidshofweliswaar beslist dat "de gedurende 10 maanden ontvangen commissies niet horen te
worden veralgemeend naar een jaar toe",
maar toch oordeelt dat het veranderlijk loon
op 635.393 frank diende te worden vastgesteld (te vermenigvuldigen met een factor 1.148, zoals eiseres voorstelt, om uiteindelijk tot 729.431 frank te komen), welk
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bedrag niet nader werd verduidelijkt en
waarover eiseres geen verweer heeft kunnen voeren; het arbeidshof door aldus te beslissen het algemeen rechtsbeginsel miskent dat de rechter zijn beslissing niet mag
steunen op eigen kennis van de zaak, en
ook het beschikkingsbeginsel volgens hetwelk de rechter niet ambtshalve een betwisting mag opwerpen die de partijen in
hun conclusies hebben uitgesloten en het
recht van verdediging, en bijgevolg eiseres niet wettig heeft kunnen veroordelen tot
.betaling_yan._d.!U:QIDP.ens._atQire_ Qpz.eggingsvergoeding van 485.509 frank (schending
van de artikelen 39, 82 (gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 14 december 1984),
87 en 131 (gewijzigd bij de wet van 22 januari 1985) van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978), noch tot betaling van
een uitwinningsvergoeding van 364.132
frank (schending van de artikelen 101, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1985, en 131,
gewijzigd bij de wet van 22 januari 1985,
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978):

Overwegende dat het aan de bodemrechter voorgelegde geschil de berekeningswijze betrof van verweersters
veranderlijk loon, met toepassing van
artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, waarbij eiseres en verweerster elk een verschillende berekeningswijze voorstellen;
Overwegende dat het arbeidshof
door eiseres te veroordelen op basis
van een bedrag dat tussen de twee
door die partijen voorgestelde uitersten in ligt en door zijn beslissing op
materiele elementen te steunen die zij
aan het hof hebben medegedeeld, enerzijds, een geschil heeft beslecht dat
aan het hof was voorgelegd en anderzijds niet heeft gesteund op een eigen kennis van de zaak; dat het
arbeidshoftenslotte, aangezien de partijen de mogelijkheid is geboden te
concluderen en zij over het basisloon
hebben geconcludeerd, bij de vaststelling ervan op grand van cijfers die deze
partijen aan het hof hebben medegedeeld, het recht van verdediging niet
miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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II. Op de voorziening van Marc
Migard en Maddy Michiels (A.R.
S.96.0170.F) :
Over het derde middel : schending van de
artikelen 807, 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het arrest, wat eiser betreft, zegt
dat de volgende pun ten van de vordering
iiieroiifvariKelijk zi]ii :·~oetalirigvan
45.271 frank wegens boetes die zijn afgehouden van commissies betaald voor voertuigen die aan "transit"-klanten werden geleverd;- betaling van 3.469.454 frank
wegens achterstallig loon dat verschuldigd was wegens een kunstmatige berekening van de bruto-marge;- betaling van
het bedrag van 12.266 frank dat
verweerster ten onrechte had gei:nd wegens schade door diefstal in een voertuig
dat ter beschikking van eiser was gesteld;
- betaling van een bedrag dat op 901.674
frank wordt geraamd voor commissies
waarop aanspraak kan worden gemaakt
wegens het afsluiten van bestelbonnenreserveringen,omdat (verweerster) haar
factuurboek met de verkopen niet overlegt dat de precieze berekening van de verschuldigde commissies mogelijk zou rnaken; - betaling van de aanvullende
bedragen van 1.149.888 frank en 287.472
frank en 574.944 frank wegens de aanpassing aan het geregulariseerde referteloon,
van de respectieve opzeggingsvergoedingen,
van de uitwinningsvergoeding en van de
vergoeding wegens onrechtmatig ontslag; in voorkomend geval te vermeerderen met
het vakantiegeld, de wettelijke en de gerechtelijke interest; en wat eiseres betreft : - commissies verschuldigd voor drie
reserveringsbonnen voor voertuigen die nog
niet beschikbaar waren maar waarvoor
reeds een voorschot was betaald en zulks
op grand dat : "Volgens artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek een vordering in
rechte kan worden uitgebreid of gewijzigd bij conclusie, indien de feiten waarop
deze berust dezelfde zijn als die welke in de
dagvaarding worden vermeld, ook al had eiser daaruit geen gevolg afgeleid nopens de
gegrondheid van zijn vordering; (. .. ) het
(arbeids)hofvaststelt dat elke (eiser) zijn
oorspronkelijke vordering heeft gegrond op
de betwisting van de beeindiging wegens
dringende reden van zijn overeenkomst als
handelsvertegenwoordiger", en daaruit besluit dat de bovenvermelde punten van de
vorderingen "niet gegrond zijn op feiten of

188

HOF VAN CASSATIE

op een akte die in de dagvaarding worden aangevoerd, aangezien de vermelding
zonder meer van het bestaan van een arbeidsovereenkomst dienaangaande niet volstaat",
terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek dat krachtens artikel
1042 van dat wetboek in hoger beroep van
toep~ssing is, bepaalt dat : "een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de
nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is" ; de
vordering van de eisers, aangezien zij in
hun inleidende dagvaarding loonachterstal
hadden aangevoerd en gevorderd, in conclusie uitgebreid of gewijzigd kan worden
tot een ander loonachterstal dat door de
werkgever nog is verschuldigd, nu dat berust op het niet betalen van loon wat in
hun oorspronkelijke dagvaarding behoorlijk is aangevoerd; het arrest dat die vorderingen afwijst omdat zij niet ontvankelijk zijn, bijgevolg de artikelen 807 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
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aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in die mate gegrond is;

Om die redenen, voegt de zaken die
onder de nummers S.96.0169.F en
S.96.0170.F op de algemene rol zijn ingeschreven; I. uitspraak doende op de
voorziening van de naamloze vennootschap Mercedes Benz Belgium : verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten ... II. uitspraak
doende op de voorziening van Marc
Migard en Maddy Machiels : zonder
het eerste onderdeel van het derde
middel te moeten onderzoeken dat tot
geen ruimere vernietiging kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in
zoverre het uitspraak doet over de achterstallige commissies en het achterstallig vakantiegeld dat daarmee samenhangt en die door eiser worden
gevorderd voor de periode die aan 29
januari 1988 voorafgaat, over de vorWat betreft het tweede onderdeel : deringen van de eisers die gegrond zijn
op artikel 807 van het Gerechtelijk
Overwegende dat een vordering in- Wetboek en die het arbeidshof niet
gevolge artikel 807 van het Gerechte- ontvankelijk heeft verklaard en over
lijk Wetboek kan worden uitgebreid of de kosten; verwerpt de voorziening
gewijzigd als nieuwe op tegenspraak voor het overige; beveelt dat van dit
genomen conclusies berusten op een arrest melding zal worden gemaakt op
feit of akte in de dagvaarding aange- de kant van het gedeeltelijk vernievoerd;
tigde arrest; veroordeelt de eisers in de
Overwegende dat uit de stukken helft van de kosten; houdt de andere
waarop het Hof vermag acht te slaan, helft van de kosten aan en laat de beinzonderheid de inleidende dagvaar- slissing daaromtrent aan de feitendingen van 12 maart 1993 en van 15 rechter over; verwijst de aldus bemaart 1993, blijkt dat de eisers het be- perkte zaak naar het Arbeidshof te
staan van een arbeidsovereenkomst Bergen.
tussen hen en verweerster hebben
aangevoerd en, benevens de vergoe9 februari 1998 - a• kamer - Voorzitdingen wegens beeindiging, de beta- ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterling hebben gevorderd van achterstal- Verslaggeuer : de h. Verheyden - Grotenlige commissielonen, van achterstallige deels gelijkluidende conclusie (2) van de h.
lonen en van de wettelijke en gerechtelijke interesten op de bedragen;
(2) Op het cassatieberoep van de N.V. MerceDat het arrest bijgevolg, door te be- des Benz Belgium was het O.M. van oordeel dat
slissen dat de in het middel vermelde het (gepubliceerde) tweede middel gegrond was,
zoverre daarin de miskenning van het algepunten van de vordering, die betrek- in
meen beginsel van het recht van verdediging
king hebben op achterstallig loon, niet werd aangevoerd. Het O.M. wees erop dat het
ontvankelijk zijn, de in dit onderdeel arbeidshof een bedrag van het veranderlijk loon
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Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Butzler en Delahaye.
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ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDEONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- RECHTER
- BEOORDELING.

Wanneer verscheidene feiten als dringende
reden worden aangevoerd, is de rechter
die oordeelt dat sommige feiten niet in
aanmerking komen, verplicht na te gaan
of de overblijvende feiten voldoende zijn
om een dringende reden te vormen (1).
(Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(HAQUENNE N.V. T. LEON)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0037.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1996 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt tot
betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van 874.050 frank bruto, verin aanmerking had genomen dat hoger was dan
het bedrag dat in de conclusie van verweerster was
aangegeven voor het bewuste tijdperk en dat in
het tweede middel werd opgeworpen, te weten
585.616 frank. Het bestreden arrest dat, zonder de reden daarvoor aan te geven, steunt op dat
cijfer, dat een gegeven is dat door verweerster niet
werd aangevoerd en dat, als dusdanig, evenmin aan de tegenspraak van de partijen werd onderworpen, miskende volgens het O.M. het recht
van verdediging van eiseres (raadpl. Cass., 21 okt.
1996, A.R. nr. S.96.0022.N, A. C., 1996, nr. 391).
(1) Cass., 16 maart 1987, A.R. nr. 5557 (A. C.,
1986-87, nr. 422); 22 mei 1996, A.R. nr.
S.95.0006.N (ibid., 1995, nr. 249).
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meerderd met de wettelijke intrest op het
nettobedrag vanaf 26 september 1992 en
met de gerechtelijke intrest, en haar tevens verwijst in de kosten op grond dat "de
eerste rechter te dezen met name aileen onderzoek heeft gedaan naar het feit dat zich,
in de zin waarin het Hof van Cassatie dit
verstaat, (... ) heeft voorgedaan binnen de bij
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 bepaalde termijn van drie dagen, namelijk de
druk die (verweerder) verweten werd, in gezelschap van zijn moeder te hebben uitgeoefend op het personeelslid dat de werkgever op de hoogte had gebracht van het
feit dat hij een brievenbus had geplaatst
( ... ); dat de door dat feit rechtstreeks betrokken getuige (. .. ), een zekere JeanJacques Bourgelet, tijdens dat onderzoek
daarover woordelijk het volgende heeft verklaard : 'N a mijn werkmakkers te hebben ondervraagd is (verweerder) mij voor
16 uur komen opzoeken. Hij heeft mij gevraagd of ik het was die hem had aangegeven en ik heb bevestigend geantwoord.
Omstreeks 16 uur, 16 uur 15, is hij bij mij
gekomen met zijn moeder. Beiden wilden ze
mij doen zeggen dat de brievenbus tijdens
de middag en niet tijdens de werkuren was
geplaatst. Hun houding tegenover mij was
niet dreigend of agressief. Zij waren eerder vriendelijk maar ontgoocheld te vernemen dat ik hen had aangeklaagd. Zij
hebben mij niet gevraagd naar de bazin te
gaan'; dat uit een dergelijke getuigenverklaring niet kan worden afgeleid dat 'druk'
is uitgeoefend die ontslag om dringende redenen rechtvaardigde",

terwijl krachtens artikel 35 van de wet
van 3 juli 1978, wanneer verschillende feiten als dringende reden worden aangevoerd, de rechter, wanneer hij beslist
slechts een ervan in aanmerking te kunnen nemen, niettemin moet nagaan of de
overige feiten niet zwaarwichtig genoeg zijn
om als dringende reden te worden beschouwd; eiseres, wat de feiten betreft die
gebeurd zijn op 21 september 1992, dat is
binnen drie dagen voor de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst, in de door het arrest weergegeven ontslagbrief verweerder niet aileen verweet dat hij ongeoorloofde druk op een personeelslid had
uitgeoefend, maar ook dat hij tijdens de
werkuren op onderzoek was uitgegaan, het
bedrijftijdens de werkuren had verlaten om
naar zijn moeder te gaan en met haar naar
de werkplaats was teruggekeerd om met de
betrokken bediende te spreken, en dat hij
al die handelingen heeft verricht tijdens de
werkuren, zonder dat hij die werkonderbrekingen ooit had gemeld; dat zl.j die
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kritiek in haar conclusie als volgt toelichtte : "Het staat (... ) met zekerheid vast
dat (verweerder) tijdens zijn werkuren op
onderzoek is uitgegaan. Zo luidt in elk geval de versie die de heer Bougelet onder ede
en trouwens ook in zijn schriftelijke verklaring gegeven heeft (... ). Geen van de getuigen van het tegenonderzoek ( ... )betwist dat genoemd onderzoek wel degelijk
heeft plaatsgevonden tijdens de werkuren. Het feit dat dit onderzoek tijdens de
werkuren plaatsvond kan evenmin door
enig ander objectief gegeven van het dossier in twijfel worden getrokken. Het valt
derhalve moeilijk in te zien waarom de
rechtbank heeft gezegd dat dit onderzoek
niet heeft plaatsgevonden tijdens de
werkuren. (... ) Bij het lezen van de getuigenverklaring van de heer Bougelet geeft
men zich tevens ervan rekenschap dat vaststaat dat (verweerder) wel degelijk het bedrijf onder de werkuren verlaten heeft om
zijn moeder te gaan halen en samen terug te komen om te discussieren met de
heer Bougelet. De heer Bougelet preciseert immers dat (verweerder) omstreeks
16 uur, 16 uur 15, hem is komen opzoeken in het gezelschap van zijn moeder. ( ... )
Het hoeft tevens geen betoog dat (verweerder) tijdens dat onderzoek dat onder de
werkuren heeft plaatsgevonden, uiteraard niet werkte. Voorts heeft (verweerder), nog altijd tijdens de werkuren en zonder enige toestemming, het bedrijfverlaten,
wat eveneens een zware beroepsfout oplevert"; het arrest, nu het beslist dat "het
enige feit dat zich (... ) binnen de bij artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 bepaalde
termijn van drie dagen heeft voorgedaan
"de druk is die (verweerder) verweten werd
in het gezelschap van zijn moeder te hebben uitgeoefend op het personeelslid dat de
werkgever op de hoogte had gebracht van
het feit dat hij een brievenbus had geplaatst", aan de ontslagbrief en aan de conclusie van eiseres een uitlegging geeft die
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en derhalve de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest bovendien, nu het niet aangeeft
om welke reden het de overige aangevoerde
fouten, namelijk het feit dat hij een onderzoek heeft ingesteld tijdens de werkuren,
dat hij het bedrijftijdens de werkuren en
zonder toestemming heeft verlaten en dat
hij tijdens de werkuren teruggekomen is
om met een werknemer te discussieren, wat
impliceert dat verweerder zijn verplichting niet is nagekomen om zijn werktijd ten
dienste te stellen van zijn werkgever, niet
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als een ernstige tekortkoming aanmerkt,
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de Grondwet); het ten slotte, nu het niet alle als
dringende reden aangevoerde feiten nagaat, artikel35 van de wet van 3 juli 1978
schendt:

Overwegende dat, wanneer verschillende feiten worden aangevoerd als
dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten,
de rechter, als hij beslist dat een bepaald feit niet in aanmerking kan worden genomen, daarom nog niet ontslagen is van de verplichting na te
gaan of de overige feiten ernstig genoeg zijn om als een dringende reden te worden beschouwd;
Overwegende dat het arrest de bewoordingen weergeeft van de door eiseres aan verweerder gezonden ontslagbrief; dat daaruit blijkt dat aan
verweerder werd verweten dat hij op
onderzoek was uitgegaan alsook dat
hij tijdens de werkuren het bedrijfverlaten had om zich naar zijn moeder te
begeven en met haar naar de werkplaats te gaan teneinde druk uit te oefenen op een andere bediende en dat
"aldie handelingen" in de ogen van eiseres "ernstige tekortkomingen waren die elke voortzetting van de contractuele betrekkingen onmogelijk
maakten (... )";
Overwegende dat het arbeidshof
heeft beslist dat het niet vaststond
"dat 'druk' was uitgeoefend die antslag om dringende redenen rechtvaardigde";
Dat het de overige feiten die eiseres had aangevoerd als dringende redenen tot ontslag op staande voet, niet
heeft nagegaan;
Dat het middel in zoverre gegrond

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste, het derde en het vierde middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging
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van de bestreden vonnissen, eiseres
veroordeelt om aan verweerder een
compensatoire opzeggingsvergoeding te
betalen en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Bergen.
9 februari 1998 - 3e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Grotendeels gelijkluidende conclusie (2) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Van Ommeslaghe.
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2e KAMER- 10 februari 1998

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EERSTE RECHTER
- STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING- illTSTEL VAN DE TENillTVOERLEGGING VAN DE
HOOFDSTRAF -APPELGERECHT- VEROORDELING TOT LAGERE STRAF- UITSTEL VAN DE
TENillTVOERLEGGING VAN EEN GEDEELTE
VAN DE HOOFDSTRAF- EENSTEMMIGHEID.

Wanneer het appelgerecht de door de eerste rechter met uitstel van de tenuitvoerlegging uitgesproken straf vermindert, en
slechts ten dele het door de eerste rechter verleende uitstel van de tenuitvoerlegging behoudt, hoeft de beslissing niet
met eenparige stemmen van de !eden te
(2) Het O.M. was van oordeel dat het bestreden arrest moest worden vemietigd, in zoverre
het, met bevestiging van de bestreden vonnissen, eiseres veroordeelde om aan verweerder een
compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen. Het O.M. breidde evenwel de gedeeltelijke
vernietiging niet uit tot de kosten, daar het bestreden arrest "de uitspraak ( ... )over de kosten
(had aangehouden)".
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worden gewezen (1). (Artt. 211 his Sv. en
8, § 1, Probatiewet.)
(HEISTERKAMP)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0785.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1996 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel :
Overwegende dat de eerste rechter eiser heeft veroordeeld wegens de
telastleggingen A en B samen tot een
geldboete van 1.000 frank met uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van drie jaar en tot een vervangende gevangenisstraf van drie
maand;
Overwegende dat de appelrechters,
na te hebben vastgesteld dat de uitgesproken straf onwettig was doordat zij het maXimum van de geldboete
overschreed, eiser veroordelen tot een
geldboete van 500 frank met uitstel
van tenuitvoerlegging voor een gedeelte van 250 frank gedurende een
termijn van drie jaar en tot een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen;
Overwegende dat de appelrechters,
wanneer zij de door de eerste rechter met uitstel van tenuitvoerlegging
uitgesproken straf verminderen, en
slechts ten dele het door de eerste
(1) Cass., 19 mei 1981 (A. C., 1980-81, nr. 538);
vgl. Cass., 11 mei 1970 (ibid., 1970, 842); 14 nov.
1989, A.R. nr. 3854 (ibid., 1989-90, nr. 162); 24
maart 1992,A.R. nr. 5063 (ibid., 1991-92, nr. 392).
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rechter verleende uitstel van tenuitvoerlegging behouden, de straf niet
verzwaren;
Dat de appelrechters derhalve niet
met eenparige stemmen moesten beslissen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld tot het betalen van
een vergoeding aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaat : mr. C. Poppe, Gent.
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2e KAMER -10 februari 1998

1° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTELLING VAN DE JURY- GEZWORENEN- STAAT
VAN INLICHTINGEN - VOEGING BIJ HET
STRAFDOSSIER

2° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTELLING VAN HET HOF- ASSESSOREN- AANWIJZING- VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG- BESCHIKKING- VOEGING
BIJ HET STRAFDOSSIER

3° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT-
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TING - DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE
VOORZITTER- UITOEFENING.- VOORWAARDEN.

4° HOF VAN ASSISEN-

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- VOORBEREIDING- DISCRETIONAIRE
MACHT VAN DE VOORZITTER- GRAFISCHE
VOORSTELLING- GEBRUIK TIJDENS DE DEBATTEN- VOEGING BIJ RET STRAFDOSSIER

1o De omstandigheid dat niet enkel de stuk-

ken van het onderzoek bedoeld in art. 223
Ger. W. bij het strafdossier zijn gevoegd
maar ook staten van inlichtingen betreffende personen die zijn opgeroepen om de
jury samen te stellen, heeft niet de nietigheid van de rechtspleging tot gevolg (1).
(Art. 241 Ger.W.)
2° Art. 121 Ger. W. noch enige andere wets-

bepaling schrijven voor dat de beschikking van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg in de zetel waarvan de
assisen worden gehouden, waarbij hij
tll}ee rechters als assessoren aanwijst,
d~ent te worden gevoegd bij het strafdossier van de zaak die voor het hof van
assisen wordt behandeld (2). (Art. 121
eerste lid, Ger.W.)
'
3° De voorzitter van het hofvan assisen oefent zijn discretionaire macht slechts uit
tiJc!ens de terechtzitting in aanwezighe~d van de gezworenen en partijen (3).
(Artt. 268 en 269 Sv.)

4 o Het beginsel volgens hetwelk de de batten voor het hof van assisen mondeling en
op tegenspraak plaatsvinden verzet zich
er niet tegen dat de voorzitter voor de
aanvang van de de batten de politie opdracht geeft een grafische voorstelling van
het chronologisch verloop der feiten te rnaken, en krachtens zijn discretionaire
macht toelaat dat het bord met de grafische voorstelling tijdens de debatten
wordt gebruikt en beveelt dat het stuk bij
het strafdossier wordt gevoegd dat na het
(1) Zie Cass., 31 mei 1995, A.R. nr. P.95.0345.F
(A. C., 1995, nr. 268).

(2) Vgl. Cass., 21 feb. 1979 (A. C., 1978-79, 737).
(3) Cass., 12 nov. 1985, A.R. nr. 9850 (A. C.,
1985-86, nr. 160); 30 sept. 1992, A.R. nr. 207
(ibid., 1991-92, nr. 642); 27 aug. 1996, A.R. nr.
P.96.0911.F (ibid., 1996, nr. 285).
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stellen van de vragen aan de gezworenen wordt overhandigd (4). (Artt. 268 en
341 Sv.)
(VANDAELE)

ARREST

(A.R. nr. P.97.1662.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 9, op 21 november 1997
door het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen gewezen;
Overwegende dat eiseres, anders
dan hetgeen zij in haar memorie aanvoert, aileen tegen het vermelde arrest nr. 9 van 21 november 1997
cassatieberoep heeft aangetekend;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen die de samenstelling van de jury betreffen, onder
meer de artt. 217,241,243,247 Ger.W., van
de artikelen 619 e.v. W.Sv. en van de rechten van verdediging,
doordat de heer Procureur in het dossier van elk van de kandidaat gezworenen een inlichtingenbulletin liet toevoegen dat door hem werd opgevraagd met
omschrijving "ongekuist" inlichtingenbulletin. Dat het Hof op basis van deze
stukken oordeelde en ook de ProcureurGeneraal op grond van die informatie zijn
wrakingsrecht uitoefende,
terwijl het een beginsel is dat iedereen
die op de lijst van gezworenen is ingeschreven, in principe deel kan of moet nemen
aan de juryrechtspraak; dat de informatie, waarnaar verwezen wordt in artikel
241 in fine Gwb., een betere uitoefening
van het wrakingsrecht moet verzekeren
(Commentaar van de Koninklijke commissaris van de strafrechtspleging Bekaert,
Verslag De Baeck, Parl. St., Senaat, 196465, nr. 170 (67); dat onze wetgeving de term
"uitgezuiverde IB's" niet kent en daarmee blijkbaar wordt bedoeld dat bepaalde
uitgewiste straffen of minnelijke schikkingen toch worden vermeld; dat het feit dat
de procreur deze informatie, nergens relevant bij toepassing van de procedure inzake samenstelling van de jury, toch wenste
(4) Zie Vandeplas, A., "Discretionaire macht
van de voorzitter", in Comm. Straf, blz. 3, nr. 3,
A, en 13.
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te krijgen (gelet op de uitdrukkelijk gestelde vraag), enkel kan ingegeven zijn door
het verlangen over bijkomende informatie te beschikken om zijn wrakingsrechten
uit te oefenen. Dat de informatie daarmee dus ook impliciet als waardevol en mogelijk bruikbaar wordt beschouwd; dat de
heer procureur Generaal zeven kandidaat
juryleden heeft gewraakt en ook effectief
gebruik heeft gemaakt van die informatie; dat het orgaan van de wet zich op deze
wijze, tegen de bestaande wetgeving in, mogelijkheden-verschafte om de samenstelling van de jury te be"invloeden op basis van
de informatie dat bepaalde mensen in het
verleden op een of andere wijze gefaald
hebben en een sanctie hebben opgelopen.
Dat verdediging en procureur op deze wijze
niet over dezelfde mogelijkheden beschikten bij samenstelling van de jury; dat een
blanco strafverleden nergens als voorwaarde wordt vooropgesteld door de wetgeving en verzoekster belang kon gehad
hebben bij het niet wraken van juryleden
die in het verleden al eens gesanctioneerd
werden; dat de regels betreffende de samenstelling van de rechtsprekende jury de
vrijwaring van de rechten van verdediging beogen en substantieel zijn (Cass.
2.2.1976, Arr. Cass., 1976, 646):

Overwegende dat het middel, in zoverre het schending van de artikelen
217, 243 en 247 Gerechtelijk Wetboek
aanvoert, niet aanwijst op welke wijze
de vermelde wetsbepalingen zouden
zijn geschonden;
Dat het middel in zoverre wegens
onduidelijkheid niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
artikel 241 Gerechtelijk Wetboek bepaalt, onder meer, dat de stukken van
het onderzoek bedoeld in artikel 223
van dit wetboek betreffende de werkende en de toegevoegde gezworenen die geroepen zijn om zitting te nemen, bij het strafdossier worden
gevoegd;
Dat de omstandigheid dat bovendien staten van inlichtingen betreffende personen die opgeroepen zijn om
de jury samen te stellen bij het strafdossier zijn gevoegd onder meer, ter
staving dat tegen deze personen geen
ontzetting van het recht om gezworenen te zijn is uitgesproken, en wanneer deze inlichtingen ook ter inzage
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liggen van de beschuldigde of van zijn
raadsman en deze er kennis hebben
kunnen van nemen, niet de nietigheid van de rechtspleging tot gevolg
heeft;
Overwegende dat door de vermelde
voeging eiseres en het openbaar ministerie van dezelfde inlichtingen kennis konden nemen en onder dezelfde
voorwaarden konden wraken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 121 Gwb.,
doordat artikel 121 Gwb. voorschrijft dat
de Assessoren voor iedere zaak aangewezen worden door de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg in de zetel
waarvan de assisen worden gehouden,
terwijl in het rechtsplegingsdossier enkel een niet- ondertekende beslissing houdende aanstelling van de zetelende assessoren steekt zodat onmogelijk kon
nagegaan worden of dergelijke beslissing
genomen werd, laat staan door de heer
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg; dat het Hof van Assisen op deze
wijze dient vermoed te worden niet regelmatig te zijn samengesteld zodat de arresten niet rechtsgeldig tot stand zijn gekomen en moeten vernietigd worden :

Overwegende dat artikel 121 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere
wetsbepaling voorschrijven dat de
krachtens het vermelde artikel genamen beschikking van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg in de
zetel waarvan de assisen worden gehouden, waarbij hij twee rechters in
die rechtbank als assessoren aanwijst,
bij het strafdossier van de zaak die
voor het hof van assisen behandeld en
berecht wordt, dient te worden gevoegd;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 14
november 1997, tweede blad, dat niet
van valsheid is beticht, blijkt dat het
hof van assisen is samengesteld uit,
onder meer, "Baudouin Van Hove en
Marc Desloover, heiden rechters in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge, assessoren, zetelend in vervanging van de Voorzitter, ondervoor-
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zitters en alle andere oudere rechters in rang in dezelfde rechtbank,
allen wettelijk belet door hun dienst,
dit ingevolge beschikking van de Voorzitter van vermelde Rechtbank van 24
oktober 1997";
Dat aldus vaststaat dat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de vermelde beschikking heeft genomen, dat de vermelde
rechters erin zijn aangewezen als assessoren in de zaak van eiseres en dat
ze zitting hebben genomen wegens
wettelijke verhindering van de andere ondervoorzitters en rechters,
mitsdien het hofvan assisen regelmatig is samengesteld;
Dat deze vermeldingen niet worden tegengesproken door het gei:nventariseerde stuk nummer 11/1 : "Beschikking van de Voorzitter Rechtbank
Eerste Aanleg Brugge tot aanduiding
van de Rechter-Bijzitters", op datum
van 24 oktober 1997, met dezelfde inhoud, en dat niet is ondertekend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 310 en volgende en meer bepaald het beginsel dat de
procedure voor het HofvanAssisen mondeling geschiedt,
doordat de heer voorzitter van het Hof
van Assisen, krachtens zijn discretionaire
macht op 4 november 1997 opdracht gaf
aan de heer Adjunct-commissaris Dysers
om een tijdslijn te willen maken op het formaat van ongeveer 1 meter op 2 meter
"waarop de feiten in de ruimte van de tijd
voorgesteld worden". Dat deze opdracht
werd uitgevoerd op 6 november 1997 en de
adjunct commissaris bevestigde dat alle
"feiten en gebeurtenissen in de ruimte van
de tijd werden voorgesteld en dit op basis
van het proces-verbaal nr. K/4603/95. Dit
bord werd door de diverse getuigen (vooral
onderzoeksrechter en verbalisanten) gebruikt om hun relaas te doen en werd uiteindelijk door de juryleden meegenomen in
de raadkamer bij beraad over schuld en
straf,
terwijl de voorstelling van de feiten op
deze marrier toch op schrift werden gesteld ten behoeve de juryleden en de interpretatie die daaraan gegeven werd, zich
als objectief aandrong aan de juryleden; dat
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hier geen sprake was het tonen van een afbeel<ling of een plan maar wel degelijk van
het rangschikken van feiten in een bepaalde, als logisch vooropgestelde volgorde, waarbij deze een bijkomende betekenis of een grotere waarheidsgehalte
kregen (omdat zeals objectieve gegevens
beschouwd werden); dat op deze wijze op
een ernstige wijze afbreuk werd gedaan aan
het verplicht mondeling karakter van de
debatten voor het Hof van Assisen en de
rechten van verdediging werden geschonden; dat de juryleden immers hun overtuiging hebben gegrond op dit schema, als objectief gegeven vooropgesteld, en dat dit
alles mee tot de veroordeling van de beschuldigden heeft geleid :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres voor het hofvan
assisen de objectiviteit van de door de
politie gemaakte grafische voorstelling van het chronologisch verloop van
de feiten heeft bekritiseerd, noch dat
zij zich heeft verzet of bezwaar heeft
gemaakt tegen het vertonen of het gebruik ervan tijdens de debatten;
Dat eiseres dit verweer niet voor het
eerst voor het Hof vermag aan te voeren;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat uit het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 14 november 1997 blijkt dat de
"tijdslijn" waarvan sprake in het
proces-verbaal nummer K07291.277
van de politie te Brugge door de voorzitter bij het dossier werd gevoegd en
dat hieromtrent het woord aan alle inzake betrokken partijen werd verleend, die verklaarden zich niet te verzetten tegen de voeging van deze
stukken bij het dossier;
Dat het middel, in zoverre het miskenning van het recht van verdediging van eiseres aanvoert, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat
het beginsel volgens hetwelk de debatten voor het hofvan assisen mondeling en op tegenspraak plaatsvinden, in de regel, betrekking heeft op de
verklaringen van de getuigen onder
eed afgelegd voor de onderzoeksrech-
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ter en zich niet ertegen verzet dat de
voorzitter van het hof van assisen v66r
de aanvang van de debatten voor het
hof van assisen aan de politie opdracht
geeft om "een tijdslijn te willen rnaken op het formaat van ongeveer een
meter op twee meter 'waarop de feiten in de ruimte van de tijd voorgesteld worden"' en, krachtens de discretionaire macht die hij uitoefent
tijdens de terechtzittingen in aanwezigheid van de- gezwortmE:m en de partijen en waarbij hij, in de regel, alles
vermag te doen wat hij nuttig acht om
de waarheid te vinden, toelaat dat dit
bord met een grafische voorstelling tijdens de debatten wordt gebruikt en
aan de jury wordt vertoond en beveelt
dat dit stuk bij het strafdossier wordt
gevoegd dat aan de gezworenen in de
persoon van de hoofdman van de jury
wordt overhandigd na het stellen van
de vragen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel372 .Sv.,
doordat de deskundige Deslypere op
maandag 17 november 1997 ter zitting, de
verzegelde omslagen die medische informatie bevatten, op verzoek van de heer
Procureur Generaal heeft geopend om na te
gaan of het slachtoffer een graad van
alcoholintoxicatie vertoonde op het ogenblik dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat dit blijkt uit de vermelding op
deze omslagen, overtuigingsstukken, die
nadien weer werden gesloten,
terwijl het zittingsblad geen melding
maakt van het openen van deze omslagen, laat staan van een beslissing of opdracht van de heer voorzitter; dat dan ook
niet kan nagegaan worden of de voorschreven vormen werden nageleefd; dat het feit
of deze opdracht eventueel uitgevoerd werd
in opdracht van de voorzitter, krachtens
zijn discretionaire macht, niet kan afgeleid worden uit het stilzwijgen van het
proces-verbaal in dat verband; dat het
nochtans meteen duidelijk was dat een
eventuele intoxicatie van het slachtoffer als
relevant element in het strafdossier zou
vermeld zijn en het uitvoeren van de opdracht aileen tot gevolg heeft gehad dat de
stelling van de procureur (dat het slachtoffer geen zo'n drinkeboer was, woorden die
overigens ten onrechte in de mond van de
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beklaagden werd gelegd) bevestigd leek
door het resultaat van het onderzoek; dat
de heer voorzitter dan ook ten onrechte,
geen beslissing heeft genomen (formeel en
krachtens zijn discretionaire bevoegdheid) om dergelijke opdracht al dan niet
aan de deskundige voor te leggen en alles slechts als "het geven van een antwoord
op de gestelde vraag" werd beschouwd; dat
de aangestelde geneesheer op deze wijze
trouwens ook niet heeft nagegaan ofhij gebonden was door het beroepsgeheim (nazicht van de medische informatie zou theoretisch strafbare feiten aan het licht
kunnen brengen in hoofde van het slachtoffer) :
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10 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. S. Sergeant, Brugge.
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2e KAMER- 10 februari 1998

Overwegende dat het middel, in zo- 1o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDverre het onderzoek ervan het Hof zou
HAVING- RAADKAMER- TERMIJN OM UITverplichten tot een onderzoek van feiSPRAAK TE DOEN- NA VERWERPING VAN RET
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet
CASSATIEBEROEP- UITSTEL OP VERZOEK VAN
DE VERDACHTE- SCHORSING VAN DETERontvankelijk is;
MIJN.
Overwegende voorts dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres het in het 2o VOORLOPIGE HECHTENIS - VERLENGING VAN DE TERMIJNEN- RAADKAMER
middel vermelde bezwaar tegen het
-HANDHAVING- TERMIJN OM UITSPRAAK TE
openen ter terechtzitting van het hof
DOEN- NA VERWERPING VAN RET CASSATIEvan assisen van een verzegelde omBEROEP- UITSTEL OP VERZOEK VAN DEVERslag voor de assisenrechters heeft aanDACHTE- SCHORSING VAN DE TERMIJN.
gevoerd;
Dat eiseres dit verweer niet voor het 1o en 2° De termijn waarbinnen de raadeerst voor het Hof vermag aan te voekamer in het geval bedoeld in art. 31, §
5, Wet Voorlopige Hechtenis, uitspraak
ren;
moet doen over de handhaving van de
Dat het middel in zoverre niet ontvoorlopige hechtenis, wordt geschorst tijvankelijk is;
dens de duur van het uitstel verleend op
verzoek van de verdachte of zijn raadsOverwegende voor het overige dat
man (1). (Artt. 31, § 5, en 32 Wet Voorde aan de voorzitter van het hof van
lopige Hechtenis.)
assisen verleende discretionaire macht
aan geen vormvoorschrift is gebonden, mits door de uitoefening ervan
(PANDY)
het recht van verdediging van de beschuldigde niet wordt miskend;
Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
Dat het middel dat geen misken- substantie gezegd :
ning van het recht van verdediging
van eiseres aanvoert, faalt naar recht;
De onderzoeksrechter te Brussel heeft op
En overwegende dat de substan- 17 oktober 1997 ten laste van eiser een betot aanhouding verleend, dat sederttii:He of op straffe van nietigheid voor- vel
dien regelmatig werd gehandhaafd, Het begeschreven rechtsvormen in acht zijn streden arrest, op 30 januari 1998 door de
genomen en de beslissing overeenkom- kamer van inbeschuldigingstelling gewestig de wet is gewezen;
zen, verwerpt het hoger beroep dat de eiser heeft ingesteld tegen de beschikking
van de raadkamer van 15 januari 1998.

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

(1) Zie de conclusie van het O.M.
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Eiser was reeds op 13 januari 1998 voor
de raadkamer verschenen na de verwerping, bij arrest van het Hofvan 30 december 1997, van het cassatieberoep dat hij
had ingesteld tegen het arrest, op 17 december 1997 door kamer van inbeschuldigingstelling gewezen. Op verzoek van eisers raadslieden werd de behandeling van
de zaak verdaagd tot 15 januari 1998, datum waarop de raadkamer de beschikking van handhaving van de voorlopige
hechtenis heeft uitgesproken.
De eiser voert aan dat hij reeds sedert
15 januari 1998 had moeten in vrijheid gesteld zijn aangezien de raadkamer niet over
de handhaving van zijn voorlopige invrijheidstelling heeft beslist binnen de vijftien dagen na het cassatiearrest van 30 december 1997. Hij beroept zich op artikel31,
§ 5, Wet Voorlopige Hechtenis, dat inderdaad bepaalt dat de verdachte in vrijheid
wordt gesteld als de beschikking van de
raadkamer niet gewezen wordt binnen vijftien dagen, en argumenteert voorts dat
schorsing van die termijn krachtens artikel 32 Wet Voorlopige Hechtenis niet mogelijk is.
De wijze waarop artikel 32 Wet Voorlopige Hechtenis is geformuleerd samen met
de omstandigheid dat artikel 31, § 5, het
overschrijden van de nauwkeurig omschreven termijn bestraft met de vrijlating van
de verdachte, leiden op het eerste gezicht
vrij overtuigend tot de opvatting dat, als de
raadkamer te beslissen heeft over het handhaven van de voorlopige hechtenis nadat
het Hofvan Cassatie de voorziening van de
verdachte tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling heeft verworpen, geen schorsing van de termijn mogelijk is, ook niet als het de verdediging is die
om uitstel verzoekt,
Deze stelling wordt verdedigd in de
rechtsleer (2) en sommigen lezen in de arresten van 22 december 1992 en 11 fe(2) DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer Rechtswetenschappen,
1994, nrs. 778 en 795; DECLERCQ, R., "Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen", R. W, 199192, (105), nrs. 26 en 51; VERSTRAETEN, R., "Over
ontucht, prostitutie en voorlopige hechtenis",
R.W, 1992-93, (1191), nr. 12; zie ook DEJEMEPPE,
B., "Les voies de recours", in La detention pniventive, Larcier, 1992, (287), 328, nr. 54; contra : LECLERCQ, J., "La suspension des delais en matiere de detention preventive", J.T., 1993 (661),
nr. 29.
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bruari 1997 (3) aanwijzingen dat ook het
Hof in die richting denkt, maar een echt
precedent in de zin dat het Hofbeslist heeft
over het resultaat van de samenloop tussen de artikels 31, § 5, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis, lijkt niet te bestaan,
Aan de basis van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (W.VH.) lag een algemeen ongenoegen over de wijze waarop de voorlopige
hechtenis al te vaak werd toegepast. Vandaar dat de nie_uw~ w~ enenijds erop gericht was h-et aantal gevallen van voorlopige hechtenis te beperken en anderzijds
ertoe strekte de rechtspositie van de verdachte te verbeteren,
Een van de verbeteringen betreft de mogelijkheid tot schorsing van de termijn binnen dewelke een zaak voor de raadkamer
(4) moet worden behandeld, voor de duur
van het uitstel waarom de verdediging verzoekt.
De regeling hiervan, vervat in artikel 32
W.VH. komt ten goede aan de verdachte :
aileen hij, of zijn advocaat, kan vragen dat
de behandeling van zijn zaak wordt uitgesteld tot na het verstrijken van de termijn, terwijl het O.M. die mogelijkheid niet
heeft, en de rechter ook ambtshalve geen
uitstel met schorsende werking kan toestaan (5). Uitstel omdat de rechter het dossier wil bestuderen of juridisch onderbouwd
wil antwoorden op de conclusie van de verdachte, schorst a fortiori de termijnen niet.
Artikel 32 W.VH. strekt principieel tot
voordeel van de verdachte; er is bijgevolg
geen red en om het restrictief te interpreteren. De vraag of de verdediging, wanneer de handhaving van de voorlopige hechtenis behandeld wordt, op het desbetreffende cassatieberoep, nog op de laatste dag
van een vervaltermijn om uitstel kan verzoeken, mag niet beperkend worden beantwoord; artikel 32 moet ook ter vrijwaring van het recht van verdediging zijn
valle gelding krijgen.
Wat opvalt bij de ontleding van het gedetailleerd geformuleerde artikel 32 is dat
(3) Cass., 22 dec. 1992, A.R. nr. 7277 (A. C.,
1991-92, nr. 811; R. W, 1992-93, 1190, met de hierboven vermelde noot Verstraeten); 11 feb. 1997,
A.R. nr. P.97.0172.N (A. C., 1997, nr. 78).
(4) Art. 20, 7e lid, Wet Voorlopige Hechtenis
(1874), had aileen betrekking op de kamer van inbeschuldigingstelling.
(5) Cass., 12 sept. 1984, A.R. nr. 3882 (A. C.,
1984-85, nr. 37).
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het betrekking heeft op alle gelegenheden waarbij de onderzoeksgerechten uitspraak kunnen doen over het al dan niet
handhaven van de voorlopige hechtenis tijdens het gerechtelijk onderzoek en de controle van het Hofvan Cassatie daarop (6).
Er zijn desaangaande geen andere rechterlijke beslissingen dan die van de raadkamer (bij de eerste handhaving, bij de verdere handhaving van maand tot maand, en
uitzonderlijk, over het verzet van de procureur des Konings tegen het voorstel van
de onderzoeksrechter tot opheffing) (7), de
beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling op het hoger beroep, en de
beslissingen van het Hof op het cassatieberoep.
Krachtens artikel 32 heeft in al die gevallen het verlenen van uitstel op verzoek van de verdediging schorsing tot gevolg van de termijn binnen dewelke
uitspraak moet worden gedaan De beslissing die de raadkamer op 15 januari 1998
heeft gewezen inzake de handhaving van
de voorlopige hechtenis van Pandy is een
beslissing die daarbij hoort.
In die opvatting is de termijn van 15 dagen waarvan sprake in artikel 31, § 5,
W.VH. de termijn binnen dewelke de zaak
na de uitspraak van het arrest van het Hof
van Cassatie terug moet vastgesteld zijn
voor de raadkamer; voor het overige zijn de
procedureregels van de artikelen 22 en 23
W.VH. toepasselijk, dus ook - aangezien
artikel 22 vermeld is in artikel 32 - de mogelijkheid tot schorsing tijdens de duur van
het uitstel op vraag van de verdediging. Die
logica is ook eiser niet vreemd aangezien
zijn tweede middel berust op de toepasselijkheid van artikel 23.
Steun voor deze stelling vind ik ook in de
wetsgeschiedenis. De wet van 20 juli 1990
kende oorspronkelijk geen artikel31, § 5;
er bestond geen aparte wetsbepaling die de
juridische situatie regelde van de verdachte
die cassatieberoep had aangetekend tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling en wiens cassatieberoep
werd verworpen.
Bij het stilzwijgen van de wet kon men
alleen maar terugvallen op de algemene coherentie van de wettelijke regeling, en was
het dus aan de raadkamer om, na een ver(6)

LECLERCQ,
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worpen cassatieberoep, met toepassing van
artikel 22 W.V.H. voorts van maand tot
maand uitspraak te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis,
Het invoegen van artikel 31, § 5, door de
wet van 28 november 1990 heeft hieraan in
wezen niets veranderd. Over de noodzaak
en de betekenis van die aanvullende wet
zegt de memorie van toelichting het volgende : "Overigens zou de oplossing die erin
bestaat uit het stilzwijgen van de tekst af
te leiden dat een cassatiearrest van verwerpen van voorziening, de voorgaande titel van hechtenis weer doet gelden voor een
termijn van vijftien dagen, ongetwijfeld
overeenstemmen met de wil van de wetgever en met de coherentie van de regeling ingesteld door de nieuwe wet maar bij
gebrek aan uitdrukkelijke bepaling lijkt zij
niet voldoende rechtszekerheid te bieden in
een zo delicate materie. Daarom is het aangewezen in deze leemte te voorzien door
middel van een expliciete bepaling, in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever en die op geen enkele wijze de opties wijzigt die hij weerhouden heeft ten
grande" (8).
Deze tekst wijst er aldus op dat artikel
31, § 5, in zekere zin overbodig was, alleszins dat het geen uitzonderlijke procedure instelt en geen afbreuk doet aan het
bestaande systeem.
De beslissing van de raadkamer waar het
om te doen is, is een beslissing die in essentie berust op artikel 22 W.V.H. en
waarop bijgevolg ook artikel 32 toepasselijk is. Ik meen dat aldus is aangetoond dat
de bestreden beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling naar recht verantwoord is, niet zozeer om reden van de eerbied voor het recht van verdediging, en ook
niet omdat het toch niet kan dat alleen in
dit geval, na verwerping van het cassatieberoep, uitstel op verzoek van de verdediging geen schorsing zou teweegbrengen.
Als men ervan uitgaat dat de wet betre:ffende de voorlopige hechtenis een samenhangend, zinvol geheel uitmaakt dan
lijkt de opvatting die ik hier heb uiteengezet meer in overeenstemming met de wil
van de wetgever dan de conclusie
waartoe een eerste lezing van alleen maar
de artikelen 31, § 5, en 32 W.VH. zou kunnen leiden.

J., o.c., nr. 27.

(7) Gemakshalve worden de procedures na de
regeling van de rechtspleging, waarop artikel 27
W.V.H. betrekking heeft, buiten beschouwing gelaten.

(8) Ontwerp van wet tot wijziging van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 1106-1, 2.
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De beide middelen die de eiser voordraagt lijken mij te falen; voorts meen ik
niet dat er gronden zijn om het bestreden
arrest ambtshalve te vernietigen; mijn conclusie strekt tot verwerping van het
cassatieberoep.
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komt dat dit uitstel aileen werd verleend
om de verdediging van verdachte voor de
raadkamer op doelmatige wijze te kunnen waarnemen en dat de overschrijding
van de termijn en de schorsende werking
van het verzoek ter zitting van 13 januari
1998 zijn ter sprake gekomen en dat de verARREST
dediging op de zitting waarop de zaak werd
uitgesteld de overschrijding van deter(A.R. nr. P.98.0160.N)
mijn voor uitspraak niet heeft opgeworHET HOF; - Gelet op het b~stre pen; (. .. ) overwegende dat, verdachtein conden arrest, op-30 janua'ri 1mJ8 gewe- clusie stelt dat zijn voorlopige hechtenis
zen door het Hof van Beroep te Brus- onwettelijk geworden is en het in feite
sel, kamer van inbeschuldigingstelling; reeds was op 14 januari 1998 daar inderdaad in de artikel 31, § 5, Wet Voorlopige
Overwegende dat, nadat het Hof bij Hechtenis voorziene termijn van 15 daarrest van 30 december 1997 eisers gen, te rekenen vanaf het cassatiearrest
cassatieberoep tegen de bestreden be- van 30 december 1997 toen overschreden
slissing van het Hof van Beroep te was; overwegende dat de overschrijding van
Brussel, kamer van inbeschuldiging- bedoelde termijn te dezen zijn enige oorstelling van 17 december 1997 waar- sprong gevonden heeft in het toekennen
bij de handhaving van eisers voorlo- van het door verdachte gevraagde uitstel
pige hechtenis werd bevestigd, had met het oog op de eerbiediging van de rechverworpen, eiser opnieuw voor de ten van zijn verdediging; dat hierbij dient
raadkamer te Brussel verscheen op 13 in aanmerking genomen dat de raadkajanuari 1998;
mer nopens de aanwijzingen van schuld
Dat de raadkamer toen besliste, op dient te oordelen rekening houdend met de
verzoek van eisers raadslieden, de be- omstandigheden van de zaak op het ogenhandeling van de zaak te verdagen blik van de uitspraak en dat de eerbiedinaar de terechtzitting van 15 januari ging van de rechten van de verdediging ver1998 en verder besliste dat de termij- eist dat de verdachte en zijn raadslieden
nen worden geschorst gedurende het inzage krijgen van het volledige dossier dat
aan de beoordeling van de rechter is ontoegestane uitstel;
derworpen, daarin begrepen de eventuele
Dat de raadkamer op 15 januari nieuwe stukken die sedert de terbeschik1998 eisers voorlopige hechtenis hand- kingstelling bij het dossier zijn gevoegd;
haafde;
overwegende dat de 'ratio legis' van de wet
Dat het bestreden arrest deze be- betreffende de voorlopige hechtenis evenals deze van de wet van 28 november 1990
schikking bevestigt;
er evident in bestaat de rechtsmachten te
Over het eerste middel, gesteld als volgt : verplichten zonder tijdsverzuim te beslisschending van artikel12 van de Grand- sen over het recht van elk individu om over
wet, van artikel 32 van de Wet van 20 juli zijn vrijheid te beschikken, doch daaren1990 op de voorlopige hechtenis, van arti- boven hem het recht niet te ontnemen zijn
kel 31, § 5, van dezelfde Voorlopige Hech- verdediging in dit verband te organiseteniswet, ingevoegd in voormelde wet bij ren door hem zo nodig op zijn onderzoek
wet dd. 28 november 1990, BS 1 decem- meer tijd te gunnen dan de strikte terber 1990, van artikel5 van het Europees
Verdrag van de rechten van de Mens, van mijn door de wet voorzien; overwegende dat
het algemeen rechtsbeginsel van de rech- het verzoek tot uitstel door verdachte bij
ten van verdediging en van het beginsel der monde van zijn advocaten en het inwilligen van dit verzoek te dezen een vereiste
bewijskracht der akten,
doordat het bestreden arrest het be- zijn geweest voor de eerbiediging van de
roep van eiser tot cassatie ongegrond ver- rechten van de verdediging waarvan het beklaart en de handhaving van zijn voorlo- ginsel in artikel 5 van het Europees Verpige hechtenis bevestigt onder meer onder drag van de rechten van de mens is ingede volgende overwegingen : "Overwegende schreven; overwegende dat de door dit
dat hieruit ontegensprekelijk te voorschijn verdrag gewaarborgde rechten het stelsel
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van de wet betre:ffende de voorlopige hechtenis primeert; overwegende dat arti kel 32
Wet Voorlopige Hechtenis niet gewijzigd
werd naar aanleiding van de invoeging van
een paragraaf 5 in artikel 31 bij de wet van
28 november 1990 waarbij de wetgever
blijkbaar nagelaten heeft acht te slaan op
de gevolgen ervan ten aanzien van de rechten van verdediging; overwegende dat het
verlenen van een uitstel met schorsende
werking de rechter toelaat enerzijds de
rechten van verdediging te vrijwaren en anderzijds tot verzekering van de openbare
veiligheid de hechtenis te handhaven wanneer hij de wettelijke voorwaarden daartoe verenigd acht; overwegende dat de omstandigheid dat de termijn voorzien in
artikel31, § 5, van de Wet Voorlopige Hechtenis niet uitdrukkelijk in artikel 32 is opgenomen er niet aan in de weg staat dat de
rechter met het oog op de vrijwaring van de
rechten van verdediging van de verdachte
op diens verzoek een uitstel met schorsende werking toestaat, zoals door de eerste rechter terecht werd vermeld op het
zittingsblad dd. 13 januari 1998; overwegende dat, gelet op de schorsende werking van het door de eerste rechter verleende uitstel, de bestreden beschikking dd.
15 januari 1998 binnen de wettelijke termijn werd uitgesproken en een geldige titel tot hechtenis uitmaakt",

terwijl, eerste onderdeel, de door eiser bestreden beslissing van de Raadkamer dd.
15 januari 1998 werd genomen buiten de
niet verlengbare termijn van artikel31,
§ 5, Voorlopige Hechteniswet, gelet op het
Arrest van het Hofvan Cassatie dd. 30 december 1997 de voorziening tot cassatie van
eiser verwerpend enerzijds en anderzijds in
artikel 32 Voorlopige Hechteniswet deze
voormelde termijn van 15 dagen voorzien
in artikel 31, § 5, Voorlopige Hechteniswet niet is opgenomen en aldus deze termijn niet voor welkdanige schorsing dan
ook vatbaar is,
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doch enkel "dater een uitstel werd verleend op verzoek van de raadslieden van eiser tot cassatie" zonder meer, zodat, het bestreden arrest de laattijdige handhaving
van de voorlopige hechtenis bij beschikking van de Raadkamer te Brussel dd. 15
januari 1998 ten onrechte bevestigde en aldus hager aangehaalde wetsbepalingen
schendt, hetgeen de vernietiging van de bestreden beslissing zonder verwijzing tot gevolg dient te hebben :

Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt zonder deswege te worden bekritiseerd, dat de behandeling
van de zaak door de raadkamer op de
terechtzitting van 13 januari 1998
werd verdaagd naar de zitting van 15
januari 1998 op verzoek van de raadslieden van eiser;
Overwegende dat het middel in zijn
geheel ervan uitgaat dat de schorsing van de termijnen zoals bepaald bij
artikel 32 Wet Voorlopige Hechtenis
niet toepasselijk is als de raadkamer
te oordelen heeft over het handhaven van de voorlopige hechtenis nadat het Hofvan Cassatie overeenkomstig artikel 31, § 3, van dezelfde wet
heeft beslist over het cassatieberoep
dat de verdachte heeft ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn voorlopige hechtenis handhaaft;

terwijl, tweede onderdeel, noch het beginsel van de rechten van verdediging, noch
artikel 5 van het Europees Verdrag van de
rechten van de mens kan worden ingeroepen om een naar Belgisch recht (artikel31,
§ 5, en artikel 32, Voorlopige Hechteniswet) onwettige hechtenis te handhaven,

Overwegende dat artikel 31, § 5,
Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt :
"Als het cassatieberoep wordt verworpen, dient de raadkamer uitspraak te
doen binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof van Cassatie, terwijl de verdachte inmiddels in
hechtenis blijft. Hij wordt in vrijheid
gesteld als de beschikking van de
raadkamer niet gewezen wordt binnen deze termijn"; dat deze wetsbepaling niet wordt vermeld in artikel 32
van dezelfde wet;

terwijl, derde onderdeel, uit het zittingsblad van de Raadkamer te Brussel dd. 13
januari 1998 niet valt afte leiden dat het
door de raadslieden verzochte uitstel werd
verleend aileen tot vrijwaring van zijn rechten van verdediging of artikel 5 EVRM

Overwegende dat uit het geheel van
de wettelijke bepalingen houdende de
regeling van de procedure met
betrekking tot de handhaving van
de voorlopige hechtenis, in hun
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onderling verband gelezen en gelet op
hun doelstellingen, volgt dat, weliswaar met inachtneming van de in artikel 31, § 5, Voorlopige Hechteniswet bepaalde termijn, artikel 22 van
dezelfde wet van toepassing is wanneer, zoals te dezen, de raadkamer
zich dient uit te spreken over de handhaving van de voorlopige hechtenis nadat het Hof een cassatieberoep tegen
een beslissing tot handhaving van de
voor lopige lrechte:nis heeft-afgewezen;
Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer van 15 januari 1998
werd gewezen met toepassing van artikel 22, vermeld in artikel 32 Wet
Voorlopige Hechtenis; dat aldus de termijn wordt geschorst tijdens de duur
van het uitstel verleend op verzoek
van de verdachte of van zijn raadsman;
Dat de beslissing op deze gronden
naar recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 23 van de Wet van
20 juli 1990 op de Voorlopige hechtenis,
doordat het bestreden arrest het beroep van eiser tot cassatie ongegrond
verklaart en de handhaving van zijn voorlopige hechtenis bevestigt ondermeer
onder de overwegingen zoals hoger
weergegeven in het eerste middel tot cassatie,
terwijl eiser tot cassatie ten dien einde in
conclusies liet gelden : "Dat concluants
voorziening tot cassatie tegen het Arrest
van uw Hof dd. 17 december 1997, bij Arrest van het Hof van Cassatie dd. 30 december 1997 werd verworpen;
Dat, naar luid van artikel 31, § 5, Voorlopige Hechteniswet "als het cassatieberoep
wordt verworpen, de Raadkamer (dient)
uitspraak te doen binnen 15 dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het Arrest
van het Hofvan Cassatie, terwijl de verdachte in hechtenis blijft" en "hij in vrijheid (wordt) gesteld als de beschikking van
de Raadkamer niet gewezen wordt binnen deze termijn"; dat ingevolge deze wetsbepaling het verwerpend cassatie-arrest, rekening houdend met het opschortend
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karakter van de voorziening, de voorafgaande titel van hechtenis, te dezen het Arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Brussel dd. 17 december 1997,
weer deed gelden voor een niet verlengbare termijn van 15 dagen vanaf het
cassatie-arrest geveld op 30 december 1997
(zie Cass. 11 februari 1997 P.97.0172 N/2
aangehecht); dat deze termijn voor geen enkele verlenging vatbaar is, ook niet door
toepassing van artikel 32 van de Voorlopige Hechteniswet, waar terzake van de
termijn van artikel 31, §-5; niet in-een
schorsingsmogelijkheid wordt voorzien; dat
de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel concluants voorlopige hechtenis handhaafde bij de bestreden beschikking van 15 januari 1988, hetzij
buiten de vermelde termijn van 15 dagen; dat luidens de Voorlopige Hechteniswet dd. 20 juli 1990 (o.m. art. 31, § 5) zulks
de invrijheidstelling van concluant dient tot
gevolg te hebben" en het bestreden arrest aldus onder hogere redengeving niet
naar eis van recht de conclusie van eiser tot
cassatie beantwoordde, zodat het bestreden arrest artikel 23 van de Voorlopige
Hechteniswet schendt :
Overwegende dat de appelrechters
met de redenen vermeld in eisers eerste middel diens verweer beantwoorden en verwerpen;
Dat, zoals blijkt uit het antwoord op
het eerste middel, de beslissing naar
recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 februari 1998 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. B. De Geest,
Brussel.
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2e KAMER- 11 februari 1998
GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- BEKLAAGDEN VERVOLGD WE GENS VERSCHILLENDE FElTEN- DESKUNDIGENONDERZOEK
- VEROORDELING VAN EEN ENKELE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN - WETTIGHEID VOORWAARDEN.

Wanneer twee beklaagden wegens verschillende feiten zijn vervolgd, een deskundigenonderzoek is bevolen en de tegen een
van de beklaagden ingestelde strafvordering ten minste gedeeltelijk vervallen is
verklaard, kan de andere beklaagde alleen worden veroordeeld in het geheel van
de kosten van het deskundigenonderzoek, indien het vonnis vaststelt dat die
kosten uitsluitend zijn veroorzaakt door
de te zijnen laste bewezen verklaarde misdrijven (1). (Art. 162 Sv.)
(JANSSEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1325.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 9 september 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat eiser zijn voorziening aileen heeft ingesteld tegen de beslissing waarbij hij veroordeeld wordt
in de kosten van het automobieldeskundigenonderzoek;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de strafvordering, die tegen
Stefano De Renzi is ingesteld uit
hoofde van de overtredingen van de artikelen 8.3, eerste lid, 8.3, tweede lid,
10.1.1", 10.1.2", 10.1.3" en 81.4.1 van
het Wegverkeersreglement en van de
artikelen 3, § 1, 6 en 8.5 van het koninklijk besluit van 31 maart 1953,
(1) Zie Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2778
(A.C., 1988-89, nr. 413).
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vervallen is en hem veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 21,
30, § 1, 1" van het koninklijk besluit
van 16 maart 1968 en 3, § 2, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974;
Overwegende dat het eiser veroordeelt in alle kosten van het deskundigenonderzoek dat door het openbaar ministerie is gevorderd teneinde
de strafvordering in staat van wijzen te stellen, zonder vast te stellen
dat die kosten uitsluitend zijn veroorzaakt door de ten laste van eiser bewezen verklaarde misdrijven;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser
veroordeelt in alle kosten van het
automobiel-deskundigenonderzoek; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
11 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. A. Brouyaux, Luik.

Nr. 83
2e KAMER - 11 februari 1998
1 o BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSKRACHT- SCHENDING- BEGRIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - ZAAK "AB INITIO"
HERVAT- CONCLUSIES NIET HERVAT- GEVOLG.

_ -=---=--=---..::--==:=~---=-----=----;-===---=--T_ _ _
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3° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID.

1o Van een grief als zou de bewijskracht van

de akten zijn miskend, is geen sprake in
het middel waarbij aan de bestreden beslissing niet wordt verweten dat het een
getuigenverklaring uitlegt op een wijze die
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, maar wel dat het de bewijswaarde
ervan miskent (1). (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)

2° Wcuineer, nahet neerl~ggen ~an con~lu
sies, de de batten "ab initio" zijn hervat en
voornoemde conclusies niet zijn hervat
voor de anders samengestelde rechtbank,
is zij niet gehouden daarop te antwoorden (2). (Art. 149 Gw.)
3° De regels inzake de bewijslast worden

niet miskend door de rechter die geen enkel bewijs aan de beklaagde ten laste legt,
maar zich ertoe beperkt de bewijswaarde
te beoordelen van de gegevens waarover
hij beschikt (3). (Art. 870 Ger.W.)
(MULLER T. DEFAYS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1339.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 september 1997 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
1. waarbij vastgesteld wordt dat de
strafvordering wegens de telastleggingen 2 en 3 is verjaard:
Overwegende dat de voorziening, bij
!5ebrek aan belang, niet ontvankelijk
IS;

(1) Cass., 14 okt. 1992, A.R. nr. 260 (A C., 199192, nr. 666).
(2) Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4221 (A. C.,
1985-86, nr. 102).
(3) Cass., 28 mei 1984, A.R. nr. 8166 (A. C.,
1983-84, nr. 534).

____ ::::_ ::- _::---::_-=._--:::_--:::_-_-:- __
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2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de telastlegging 1 :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel het
vonnis niet verwijt dat het de verklaring van de getuige Poupaert uitlegt
op een wijze die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan, maar wel dat
het de bewijswaarde ervan miskent;
Dat die grief niet aanvoert dat de
bewijskracht van de akten is miskend;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede, derde en vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer een anders samengesteld rechtscollege beslist om een zaak "ab initio" te hervatten, het aan de partijen staat om,
indien zij het nuttig achten, voor die
magistraten de conclusies te hervatten die zij voor een eerste zetel genomen hadden of er eventueel andere te
nemen; dat, wanneer zij de eerdere,
voor andere magistraten genomen conclusies niet uitdrukkelijk hervatten,
die conclusies noodzakelijkerwijs als
niet bestaande worden beschouwd door
de rechters die uitspraak doen, nadat zij het onderzoek van de zaak in
haar geheel hebben hervat;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 22 januari
1997 vermeldt dat de opnieuw samengestelde correctionele rechtbank op die
terechtzitting het onderzoek van de
zaak "ab initio" hervat heeft;
Overwegende dat noch uit het bestreden vonnis, noch uit de processenverbaal van de terechtzittingen van 22
januari 1997, 26 maart 1997 of21 mei
1997, noch uit enig ander stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de conclusies die eiser voor andere magistraten op de terechtzitting van 4 september 1996 had genomen, zijn hervat voor de rechters die
het bestreden vonnis hebben uitgesproken; dat zij bijgevolg niet gehouden waren daarop te antwoorden;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

_ __

T
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Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis, zowel met bevestiging van de gronden
van de eerste rechter als op eigen
gronden, geen enkel bewijs aan eiser
oplegt maar alleen de bewijswaarde
beoordeelt van de gegevens waarover
de appelrechters beschikten;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de door
eiser tegen de stad Aar len en het
Waalse Gewest ingestelde rechtsvorderingen tot tussenkomst en tot
bindendverklaring van het vonnis niet
ontvankelijk worden verklaard :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser zijn voorziening
heeft doen betekenen aan de partijen
tegen wie hij ze gericht heeft;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eiser :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eiser; verwerpt de
voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
11 februari 1998 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en
Biitzler.

Nr. 84

Nr. 84
2 6 KAMER - 11 februari 1998

RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VONNIS GEGROND OP GEGEVENS DIE
NIET IN DE CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN
ZIJN VERMELD.

Miskenning van het recht van verdediging valt niet af te leiden uit het feit dat
de rechter zijn beslissing gegrond heeft op
gegevens waarover de beklaagde geen conclusie heeft genomen maar die in het dossier voorkomen, zodat de beklaagde ze
heeft kunnen tegenspreken (1).
(DEVALET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1372.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 22 september 1997 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het vonnis op de
subsidiaire conclusie van eiser, die ertoe strekte het verval van het recht tot
sturen te verkorten en het uitstel ervan te doen uitspreken, antwoordt
door te verwijzen naar de motivering
van de genomen maatregel, met name
de omstandigheden die de aan eiser
verweten misdrijven verzwaren, en
door erop te wijzen dat "de beklaagde
voor de montage van tachografen beroepshalve verplicht was vrachtwagens te besturen";
Dat het vonnis, wat de noodzaak betreft om het herstel in het recht tot
sturen te onderwerpen aan de verplichting om aan een medisch en psychologisch onderzoek te voldoen, wijst
op de ernst van de toestand waarin
(1) Zie Cass., 16 maart 1982, A.R. nr. 7111
(A.C., 1981-82, 879).

Nr. 85

HOF VAN CASSATIE

205

eiser is aangetroffen en de inlichtin- Niet ontvankelijk is het verzoek tot intrekking van een arrest van het Hofvan Casgen die in de loop van het moraliteitssatie wegens verschrijving, wanneer een
onderzoek zijn ingewonnen;
dergelijke verschrijving niet blijkt uit de
Dat het zijn beslissing aldus regelstukken van de rechtspleging (1). (Art.
matig met redenen omkleedt;
1113 Ger.W.)
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
(ASSELBOURG)
Over het tweede middel :
Overwegende dat een miskenning
ARREST (vertaling)
van het recht van verdediging niet kan
(A.R. nr. P.98:0060.F)
worden afgeleid-l<:>i.itef uit het feit dat
de appelrechters hun beslissing geHET HOF;- Gelet op het verzoekgrond hebben op gegevens waarover de
beklaagde geen conclusie heeft geno- schrift, dat op 12 januari 1998 op de
men, wanneer deze gegevens in het griffie van het Hof is overhandigd, en
strafdossier zijn vermeld, zodat de be- waarvan een eensluidend verklaard afklaagde ze heeft kunnen tegenspre- schrift aan dit arrest is gehecht;
ken en aldus de door het openbaar miOverwegende dat uit geen enkel
nisterie tegen hem aangevoerde processtuk blijkt dat het Hof een vergegevens vrijelijk heeft kunnen aan- schrijving heeft begaan met betrekvechten;
king tot de datum van betekening aan
Dat het middel niet kan worden de woonplaats van het verstekarrest
aangenomen;
dat op 21 maart 1997 door het Hofvan
En overwegende dat de substan- Beroep te Brussel is gewezen;
tiele of op straffe van nietigheid voorDat het verzoekschrift ongegrond is;
geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomOm die redenen, wijst het verzoek
stig de wet is gewezen;
af; veroordeelt eiser in de kosten.
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 februari 1998 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. P. Charpentier, Hoei.

11 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal.
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2e KAMER - 11 februari 1998

CASSATIE -

ALGEMEEN. OPDRACRT EN
BESTAANSREDEN VAN RET ROF. AARD VAN
RET CASSATIEGEDING- INTREKKING VAN
EEN ARREST- VERSCHRIJVING- VOORWAARDEN.

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN.
LEVERINGEN. DIENSTEN)- ONWETTIGE AANBESTEDING - UITGESLOTEN INSCHRIJVER- SCHADELOOSSTELLING- AANPASSING WEGENS MUNTONTWAARDING.

(1) Zie Cass., 24 jan. 1991, A.R. nrs. 8944 en
9164 (A.C., 1990-91, nr. 277).
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De vordering tot de schadeloosstelling die de
overheid krachtens art. 12, § 1, wet 14juli
1976 verschuldigd is wanneer zij de opdracht heeft toevertrouwd aan een ander dan de inschrijver die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend, is
een schuldvordering van een op numerieke wijze vastgestelde geldsom; dergelijke schuldvordering blijft op haar bedrag vastgesteld zonder aanpassing aan
de muntontwaarding (1). (Art. 1153 B.W.)
(BUILDING CONSULT N.V T. O.C.M.W LEUVEN E.A.;
O.C.M.W. LEUVEN T. ORGANISATION BELGE DE
TRAVAUX N.V. IN VEREFFENING)
ARREST

(A.R. nrs. C.94.0252.N en 94.0257.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het gelijkluidend tweede middel van de beide voorzieningen :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de N .V. Orbetra
een bijkomende vergoeding vorderde
"voor de muntontwaarding waaraan
het verschuldigd bedrag sedert 19 februari 1987 onderhevig is geweest";
Overwegende dat artikel12, § 1, van
de wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten
bepaalt dat wanneer de bevoegde overheid beslist te gunnen, deze moet worden toevertrouwd aan de in schrijver
die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend op straffe van
schadeloosstelling vastgesteld op 10
percent van het bedrag van deze inschrijving;
Overwegende dat de schadeloosstelling van voornoemd artikel een schuldvordering van een op numerieke wijze
(1) Zie Cass., 20 sept. 1985, A.R. nrs. 4531 en
4621 (AC., 1985-86, nr. 42); 28 sept. 1989, A.R.
nr. 8258 (ibid., 1989-90, nr. 62); 15 dec. 1994, A.R.
nr. C.94.0217.F (ibid., 1994, nr. 558).
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vastgestelde geldsom is en niet
een schuldvordering waarvan het bedrag door de rechter moet worden geraamd;
Dat dergelijke schuldvordering, zonder aanpassing aan de muntontwaarding, op haar bedrag blijft vastgesteld;
Overwegende dat het arrest dat de
hoofdsom van de verschuldigde schadevergoeding aanpast "in functie van
de evolutie van het indexcijfer van de
kleinhandelsprijzen", artikel1153 van
het Burgerlijk Wetboek en artikel12,
§ 1, eerste lid, van de wet van 14 juli
1976 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, voegt de zaken
C.94.0252.N en C.94.0257.N; vernietigt het arrest in zoverre het de aan
verweerster Orbetra toegekende schadeloosstelling indexeert; 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 respectieve eisers 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 Antwerpen.
12 februari 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Butzler, Gerard en De Bruyn.
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1 o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BEDRIJFSLASTEN- AFTREKBAAR KARAKTER- VOORWAARDEN.
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2o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BEDRIJFSLASTEN- AFTREKBAAR KARAKTER- VOORWAARDEN- FISCAAL ADVIKOSTEN HONORARIUM SEUR AANSLAGPROCEDURE - AANGIFTE.

1o Uitgaven kunnen worden beschouwd als

bedrijfslasten die aftrekbaar zijn van de
belastbare bedrijfsinkomsten, als zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep (1). (Artt. 44, eerste lid, en 50, 2°,
W.I.B. [1964]; art.49, eerstelid, en 53, 1°,
W.I.B. [1992).)
2° De kosten en het honorarium van een fiscaal adviseur; waarop een belastingplichtige een beroep heeft gedaan voor de aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij het
belastingbestuur; die voldoen aan de wettelijke voorwaarden om als bedrijfslasten te worden afgetrokken, behoren tot
dat soort uitgaven (2). (Art. 44, eerste lid,
en 50, 2°, W.I.B. [1964]; art 49, eerste lid,
en 53, 1°, W.I.B. [1992].)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. FALLAIS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.000l.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 44 en 50, 2°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964),
doordat het hof van beroep heeft kennisgenomen van een geschil betreffende de
bedrijfslasten die de verweerders gedragen hebben "wegens hun respectieve activiteiten als bezoldigde apothekers, en bovendien wegens andere opdrachten die (de
echtgenoot) vervulde, hetzij in de hoedanigheid van farmaceutisch deskundige (... ),
hetzij in de hoedanigheid van professor in
verschillende universitaire centra", en in
hoofdzaak betreffende het aan de b.v.b.a.
Fiduciaire Defisca betaalde honorarium; dat
(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I, nr.
87.
(2) Zie noot 1.
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het hof daarbij vaststelt dat, "het, om de
uitgaven als bedrijfsuitgaven te beschouwen (.. .), voldoende is dat zij zijn gedaan
naar aanleiding van de uitoefening van het
beroep, in die zin dat, indien de belastingplichtige het beroep niet had uitgeoefend,
hij de uitgave niet had moeten doen", en,
aangezien de betrokkenen "inzonderheid
aanvoeren dat zij hun inkomsten grotendeels verkrijgen uit de uitoefening van hun
beroepen, waardoor het, gezien de
groeiende complexiteit van de belastingwetten, echt moeilijk is om een juist-beeld
te krijgen van hun reele bedrijfslasten", het
hof(van beroep) oordeelt dat "er tussen de
uitoefening van hun beroepen en de uitgaven die zij voor het ereloon van hun
belastingdeskundige hebben moeten doen,
een noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat, waardoor die uitgaven moeten worden beschouwd als bedrijfsuitgaven en om
die reden aftrekbaar zijn",

terwijl, krachtens artikel 44, eerste lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten die zijn, welke de belastingplichtige tijdens het belastbaar
tijdperk gedaan of gedragen heeft om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij het bestaan en het
bedrag verantwoordt (... ), met uitsluiting
van de uitgaven van persoonlijke aard en
van aile andere uitgaven die voor de uitoefening van het beroep niet noodzakelijk zijn, zoals nader bepaald in artikel 50,
2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); ongeacht de complexiteit van de belastingwetten, de bijstand van
een deskundige voor het invullen van de
aangifte in de personenbelasting niet strekt
tot het verkrijgen of het behouden van belastbare bedrijfsinkomsten, aangezien die
inkomsten, enerzijds, reeds zijn verkregen, en anderzijds, niet worden bedreigd,
aangezien de belasting ervan voortvloeit uit
een wettelijke verplichting die op voorspelbare wijze aan elke burger wordt opgelegd; de aangifte in de personenbelasting
een wettelijke verplichting is waarvoor dergelijke uitgaven niet nodig zijn; die uitgaven, bijgevolg, van persoonlijke aard zijn,
daar zij slechts zijn gedaan met de bedoeling - hoe gewettigd ook - om aile inkomsten, zowel bedrijfsinkomsten als inkomsten van andere categorieen, op de
meest geschikte manier aan te geven teneinde een gunstigere belastinghe:ffing te
verkrijgen; het hof van beroep bijgevolg, nu
het oordeelt dat het honorarium dat
aan een fiscaal raadgever is gestort door
een belastingplichtige die, volgens de
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belastingwet, geen andere verplichting
heeft dan zijn aangifte in de personenbelastingen in te vullen, (aftrekbaar is), de
artikelen 44 en 50, 2°, van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen (1964) schendt:

Overwegende dat uit de artikelen 44
en 50, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) blijkt dat
uitgaven kunnen worden beschouwd
als bedrijfsuitgaven, wanneer ze eigen zijn aan de uitoefening van het beroep;
Overwegende dat het hof van beroep, op grond van de in het middel
weergegeven vaststellingen, heeft kunnen oordelen dat "er tussen de uitoefening van (het beroep van de verweerders) en de uitgaven die zij voor
het honorarium van hun belastingdeskundige hebben moeten doen, een
noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat, waardoor die uitgaven moeten
worden beschouwd als bedrijfsuitgaven" en derhalve zijn beslissing
dat die uitgaven van de belastingen
fiscaal konden worden afgetrokken,
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 1998 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. J.P.
Nemery en M. Baltus, Brussel.
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2° ERFENISSEN- AANVAARDING- VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING- ONHERROEPELIJK KARAKTER

3o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BELASTINGPLICHTIGE. RIJKSINWONER - BELASTINGPLICHTIGE - OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE NALATENSCHAP- ERFGENAAM- VERPLICHTING- AANSLAGPROCEDURE.

4o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BELASTINGPLICHTIGE - OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE- NALATENSCHAP- ERFGENAAM- BEVOEGD PERSOON- VOORZIENING
- HERVATTING VAN GEDING.

1 o Het aanvaarden van de nalatenschap

onder voorrecht van boedelbeschrijving
maakt geen einde aan de wettelijke voortzetting van het bezit van de goederen van
de nalatenschap dat aan de erfgenaam
was verleend (1). (Artt. 774, 793 en 802
B.W.)
2° Het aanvaarden van de nalatenschap
onder voorrecht van boedelbeschrijving
kan niet worden herroepen (2). (Artt. 774,
793 en 802 B.W.)
3° De erfgenaam van een overleden belas-

tingplichtige zet de persoon van de overledene voort en wordt aldus de rechtstreekse schuldenaar van de belasting die
ten laste van zijn rechtsvoorganger is
vastgesteld (3). (Artt. 774, 777 en 802
B.W.)
4 o De erfgenaam van een overleden belastingplichtige beschikt over alle rechten en
rechtsvorderingen waarover zijn rechtsvoorganger beschikte, en is dus bevoegd
om alle bij de wet bepaalde beroepen (4)
tegen de ten laste van de overledene vastgestelde belastingaanslag uit te oefenen of
om het geding te hervatten dat de belastingplichtige v66r zijn overlijden tegen die
aanslag had ingesteld. (Artt. 774, 777 en
802 B.W.; artt. 278 en 279 W.I.B. [1964];
artt. 377 en 378 W.I.B. [1992]; art. 816
Ger.W.)
(1) Cass., 25 jan. 1949 (Bull. en Pas., 1949, I,
73).

1° ERFENISSEN- AANVAARDING- VOOR-

(2) Zie noot 1.

RECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING- SAMENSTELLING- GOEDEREN- BEZIT- WETTELIJKE VOORTZETTING.

(3) Zie noot 1.
(4) Zie noot 1.

~------

-------------------

-----~---------
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINA.NCIEN
T. VAN BOVEN E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0045.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1997 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 278, 279 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), 774, 793, 802
van het Burgerlijk Wetboek en 816 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep vaststelt dat
het bestuur op 20 december 1984 (lees
1994), de echtgenote en de zoon van de tijdens het geding overleden eiser tot hervatting van het geding heeft gedagvaard;
dat het erop wijst dat laatstgenoemden de
nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving hadden aanvaard, dat uit de
op 25 februari 1985 afgesloten boedelbeschrijving bleek dat de nalatenschap in
ruime mate deficitair was; dat zulks impliceert dat het voorrecht van boedelbeschrijving op die datum is geeindigd en dat
de echtgenote en de zoon geacht worden de
nalatenschap van rechtswege te hebben geweigerd; dat daaruit volgt dat de vordering tot hervatting van het geding niet gegrond is aangezien de verweerders geen
hoedanigheid hebben om het geding te hervatten,
terwijl, wanneer de erflater een geldig beroep heeft ingesteld tegen een beslissing
van de gewestelijke directeur van de directe belastingen en zijn echtgenote en zoon
de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving hebben aanvaard, - hetgeen betekent dat de nalatenschap ingevolge artikel 774 van het Burgerlijk
Wetboek, wel degelijk is aanvaard en dat
die aanvaarding onhenoepelijk is, zodat zij,
wanneer zij de mogelijkheid hebben benut om zich overeenkomstig de artikelen
793 en 804 van het Burgerlijk Wetboek, te
bevrijden van de betaling van de schulden door alle goederen van de nalatenschap aan de schuldeisers en de legatarissen te laten, als dusdanig niet de
hoedanigheid van erfgenaam verliezen -,
de echtgenote en de zoon rechtstreeks de
persoon van de overledene voortzetten en
zij aileen, aangezien zij over alle rechten en
alle rechtsvorderingen van de erflater beschikken, bevoegd zijn om de bij de wet
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bepaalde beroepen tegen de ten laste van
de overledene vastgestelde aanslag uit te
oefenen; de Staat, wanneer zij het geding
niet vrijwillig hervatten, het recht had hen
overeenkomstig 816 van het Gerechtelijk
Wetboek te doen dagvaarden; het hofvan
beroep bijgevolg, nu het zegt dat de dagvaarding tot hervatting van het geding niet
gegrond is en de heropening van de debatten beveelt zonder ten gronde uitspraak te
doen, de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat de erfgenamen
van een overleden belastingplichtige
de persoon van de overledene voortzetten; dat zij door het overlijden zelf
van hun rechtsvoorganger de rechtstreekse schuldenaars zijn geworden
van de belastingen die te zijnen laste
zijn vastgesteld; dat zij, nu zij over alle
rechten en rechtsvorderingen beschikken waarover hun rechtsvoorganger
beschikte, bevoegd zijn om alle bij de
wet bepaalde beroepen tegen de te zijnen laste vastgestelde aanslag uit te
oefenen;
Overwegende dat het aanvaarden
van de nalatenschap onder voorrecht
van boedelbeschrijving weliswaar tot
gevolg heeft dat de verplichting van de
verweerders om de schulden ervan te
dragen tot het bedrag van de waarde
van de goederen van de nalatenschap
beperkt blijft, maar toch geen einde
maakt aan de wettelijke voortzetting
van het bezit van de goederen van de
nalatenschap dat hen was verleend;
dat aldus de overgang door erfopvolging naar hen toe is bekrachtigd en
dat zij daardoor definitief de hoedanigheid van erfgenaam hebben verkregen;
Overwegende dat het feit dat uit de
inventaris is gebleken dat de nalatenschap deficitair is, niet ter zake dienend blijkt; dat de aanvaarding van
een nalatenschap onder voorrecht van
boedelbeschrijving onherroepelijk is
net zoals een zuivere aanvaarding;
daaruit volgt dat de erfgenaam die een
nalatenschap onder voorrecht van
boedelbeschrijving heeft aanvaard niet
geacht kan worden deze "van rechts-
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wege te hebben geweigerd" omdat zijdeficitair was; dat die omstandigheid
bijgevolg geen enkele invloed kan hebben gehad op de hoedanigheid van erfgenaam;
Dat het arrest derhalve, nu het beslist dat de vordering tot hervatting
van het geding niet gegrond is omdat de verweerders geen hoedanigheid hadden om het geding te hervatten, de in het middel aangewezen
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;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
13 februari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal.
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1o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEPNIEUWE BEZWAREN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP NIEUWE BEZWAREN NIET AAN DE
DIRECTEUR DER BELASTINGEN VOORGELEGDE FElTEN - BELASTBAAR FElT - BEGRIP.

1o Uit de artt. 273, 276, 278, 279, 281 en

282 WI.B. (1964) en uit de beginselen van
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de regeling der respectieve bevoegdheden van het bestuur en van de hoven en
rechtbanken volgt dat het hof van beroep, dat kennisneemt van de voorziening van de belastingplichtige tegen de
beslissing van de directeur der belastingen, geen kennis kan nemen, behoudens
verval van het recht tot aanslag of rechterlijk gewijsde, van een kwestie die bij
het bezwaarschrift niet aan de directeur werd voorgelegd of waarover deze
geen uitspraak heeft gedaan, zelfs wanneer hij ze ambtshalve had moeten onderzoeken, of die door de belastingplichtige niet overeenkomstig art. 279, tweede
lid, W.I.B. (1964) voor het hof van beroep werd aangevoerd, met dien verstande
dat de belastingplichtige enkel een schending van de wet of van enige op straffe
van nietigheid voorgeschreven procedurevorm kan aanvoeren binnen de termijn
van art 282 WI.B. (1) (Artt. 267 tot 286
W.I.B. [1964]; artt. 366 tot 385 W.I.B.
[1992].)
2° Het hof van beroep neemt ook kennis van
de bezwaren die de belastingschuldige
voor de directeur der belastingen opgeworpen heeft in zijn oorspronkelijk bezwaarschrift of ter aanvulling daarvan,
van de bezwaren die de directeur der belastingen ambtshalve heeft onderzocht,
van de nieuwe bezwaren die verzoeker
aan het hof van beroep heeft voorgelegd
en die voldoen aan de bij de artt. 278,
tweede lid, 279, tweede lid, en 282 WI.B.
(1964) bepaalde voorwaarden en van de
bezwaren i.v.m. het verval van het
aanslagrecht, die gegrond zijn op de miskenning van het gezag van gewijsde van
een vroegere beslissing of die betrekking
hebben op de beoordeling van de mate
waarin een akte van nationaal recht met
een bepaling van gemeenschapsrecht verenigbaar is; verzoeker kan te allen tijde
tot de sluiting der debatten over de voorziening voor het hof van beroep, middelen voordragen tot staving van die bezwaren en het hof van beroep moet zo
nodig, zelf, zonder evenmin door een termijn gebonden te zijn, ambtshalve middelen opwerpen binnen de perken van de
(1) Cass., 3 april1992, A.R. nr. F.1934.N (A. C.,
1991-92, nr. 417); raadpl. Cass., 12 jan. 1996, A.R.
nr. F.95.0028.F (ibid., 1996, nr. 28; J.T., 1996, blz.
260) met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr.
28, en in J. T., 1996, biz. 260; 28 juni 1996, A.R.
nr. F.95.0074.F (ibid., 1996, nr. 268) met concl.
O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 268.

Nr. 89

HOF VAN CASSATIE

bezwaren (2). (Artt. 267 tot 286 W.I.B.
[1964]; artt. 366 tot 385 W.I.B. [1992].)
(lmpliciet).
3° Een bezwaar moet worden aangemerkt
als zijnde niet aan de directeur der belastingen voorgelegd wanneer het betrekking heeft op een belastbaar feit waaromtrent voor de directeur geen geschil is
aanhangig gemaakt of door hem geen beslissing is genomen, met dien verstande
dat als belastbaar feit moet worden beschouwd niet de grands lag _van de aanslag in zijn geheel, maar wel elk zelfstandig onderdeel daarvan afzonderlijk (3).
(Artt. 267 tot 286 W.I.B. [1964]; artt. 366
tot 385 W.I.B. [1992].)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. FRISON E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0058.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 272, 273, 276, 278, 279 (de drie
laatstgenoemde hepalingen aangevuld hij
de wet van 16 maart 1976) van het Wethoek van de inkomstenhelastingen (1964),
van de heginselen van de regeling van respectieve hevoegdheden van het hestuur en
van de hoven en rechthanken en, voor zover nodig, van artikel 24 7 van het Wethoek van de inkomstenhelastingen (1964),
doordat het arrest erop heeft gewezen
dat "de helasthare inkomsten van de (verweerders) herekend zijn met toepassing van
artikel 24 7 van het Wethoek van de inkomstenhelastingen (1964), dat de (verweerders) in hun hezwaarschriften verklaard hehhen daarmee niet akkoord te
gaan (. .. ), dat ze daarhij verschillende hezwaren aanvoerden, waaronder met name
(. .. ) het hestaan van drie leningen hij het
C.B.H.K. en het Discontokantoor van
(2) Cass., 28 juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F
(A. C., 1996, nr. 268) met concl. O.M. in Bull. en
Pas., 1996, I, nr. 268; 22 dec. 1997, A.R. nr.
F.97.0025.F (ibid., nr. 577).
(3) Cass., 27 sept. 1991,A.R. nr. F.1853.N (A. C.,
1991-92, nr. 54).
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Peruwelz, (. .. en) dat de (verweerders) de
geldigheid hetwisten van het akkoord (dat
gesloten werd tijdens het onderzoek en hekrachtigd door de heroepen heslissingen
van de directeur), alsookjuridische en feitelijke vergissingen die voortvloeien uit het
feit dat gedeeltelijke terughetalingen van
de ontleende hedragen niet in aanmerking zijn genomen", en vervolgens heslist
dat "de litigieuze aanslagen vernietigd moeten worden in zoverre er hij de herekening van de helasthare grondslag ervan,
geen rekening- is gehouden met het hestaan van de leningen waarvan (verweerster) gewag maakt" in de door haar
voor het hof van heroep neergelegde conclusie "en die gestaafd worden door de tijdens het dehat overgelegde stukken",

terwijl uit de artikelen 272, 273, 276, 278
en 279 van het Wethoek van de inkomstenhelastingen (1964) en de voornoemde heginselen hlijkt dat het hofvan heroep, dat
kennisneemt van de voorziening van een
helastingplichtige tegen de heslissing van
de directeur der helastingen, zijn hevoegdheid te huiten gaat wanneer het - huiten de gevallen van verval van het recht
van de aanslag of van rechterlijk gewijsde
- kennisneemt van een hezwaar dat niet
aan de directeur v66r diens heslissing is
voorgelegd of waarover hij geen uitspraak
heeft gedaan, zelfs wanneer hij het hezwaar amhtshalve had moeten onderzoeken, of dat door de helastingplichtige niet
conform artikel279, tweede lid, van voornoemd wethoek voor het hof van heroep is
geformuleerd, met dien verstande dat de
helastingplichtige, in die laatste veronderstelling, ingevolge artikel278 van dat wethoek, enkel de schending van de wet of van
een op straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevorm kan aanvoeren; uit het
arrest volgt dat het hezwaar hetreffende het
hestaan van de door verweerster aangevoerde leningen geformuleerd is in de door
haar voor het hof van heroep neergelegde
conclusie en uit die conclusie volgt dat genoemd hezwaar geen hetrekking heeft op de
drie leningen hij het C.B.H.K. en het
Discontokantoor te Peruwelz in de hezwaarschriften vermeld, maar wei op een hij de
A.S.L.K. op 3 april 1987 voor een nominaal hedrag van 401.000 frank aangegane
lening en op een hij de vennootschap Argenta op 24 mei 1988 voor een nominaal
hedrag van 150.000 frank aangegane lening, van welke hedragen, volgens de verweerders, de reeds in 1987 en 1988 verrichte terughetalingen moesten worden
afgetrokken; een hezwaar moet worden
geacht niet aan de directeur te zijn
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voorgelegd, met name wanneer het betrekking heeft op een belastbaar feit inverban~ waarmee de directeur geen bezwaars~hrift heeft ontvangen of waarover hij geen
mtspraak heeft gedaan, met dien verstande
d~t niet de grondslag van de belasting in
ZlJn geheel als belastbaar feit moet worden aangemerkt, maar wel elk zelfstandig onderdeel daarvan afzonderlijk en in
het geval van indicien bedoeld in artikel
247 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), elk bestanddeel van de
indicien en, derhalve, elke door de belastingplichtige gedane verantwoording;
het arrest, nu het evenwel beslist dat de
litigieuze aanslagen moeten worden vernietigd in zoverre er geen rekening is gehouden met het bestaan van de leningen
waarvan verweerders gewag maken in
hun conclusie, en evenmin met de aan die
leningen verbonden lasten, terwijl uit het
geheel van de stukken waarop het hof
vermag acht te slaan, blijkt dat van de in
de conclusie aangevoerde leningen nooit
gewag is gemaakt bij de directeur en dat
het hier derhalve ging om nieuwe en
~us niet _ontvankelijke gegevens, alle
m het m1ddel aangegeven bepalingen
schendt:
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aanhangig gemaakt of door hem geen
beslissing is genomen;
Dat onder belastbaar feit niet wordt
verstaan de grondslag van de belasting in zijn geheel, maar wel elk zelfstandig onderdeel daarvan afzonderlijk;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest en de stukken
w~~rop het Hofvermag acht te slaan,
b~lJkt dat het hof van beroep de litigieuze aanslagen heeft vernietigd in
zoverre bij de berekening ervan geen
rekening is gehouden met de lasten
met betrekking tot leningen waarvan de verweerders gewag maken in
de door hen voor het hof van beroep
neergelegde conclusie en waarvan het
bestaan niet was aangevoerd voor de
directeur;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat uit de artikelen
273, 276, 278 en 279 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen (1964)
alsook uit de beginselen die de respectieve bevoegdheden van het bestuur en van de hoven en rechtbanken regelen, valt af te leiden dat het
hofvan beroep, dat kennisneemt van
de voorziening van de belastingplichtige,- buiten de gevallen van verval van het recht tot aanslag of van
rechterlijk g~wijsde en buiten de gevallen waarm hem conform artikel
279, tweede lid, van genoemd
wetboek, bezwaren worden voorgelegd waarin een overtreding van de
wet of een schending van de op straffe
van nietigheid voorgeschreven
procedurevormen wordt aangevoerd geen kennis kan nemen van bezwaren die niet aan de directeur zijn voorgelegd;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord die
niet ter griffie is neergelegd maar in
strijd met artikel 389 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, per post verzonden is
vernietigt het bestreden arrest in zo~
verre het de litigieuze aanslagen vernieti~t, uitspraa~ doet over de terugbetalmg door e1ser van de gei:nde
bedragen en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Luik.

Dat een bezwaar geacht moet worden niet aan de directeur te zijn voorgelegd, wanneer het betrekking heeft
op een belastbaar feit waaromtrent
voor de directeur geen geschil is

13 februari 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- \lerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal Advocaten : mr
T'Kint; mr. Michel, Charleroi.
·
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GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - RECHTSPLEGING GEMEENTEBELASTINGEN PROVINCIEBELASTINGEN- BEZWAAR- TERMIJN -AANSLAGBILJET -AFGIFTE- BEGRIP
- BESTENDIGE DEPUTATIE- PLICHT.

Inzake provincie- of gemeentebelastingen
moet het bezwaar bij de bestendige deputatie van de provincieraad overhandigd of ter post verzonden worden binnen drie maanden na afgifte van het
aanslagbiljet; om te controleren of de belastingplichtige zijn bezwaarschrift heeft
ingediend binnen de wettelijke termijn
vanafvoornoemde afgifte moet de bestendige deputatie nagaan op welke datum
het aanslagbiljet aan de belastingplichtige is afgegeven of aan diens woonplaats
is aangeboden (1). (Art. 5, tweede lid, wet
23 dec. 1986 [2].)
(KARACA T. STAT CHATELET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0060.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 9 januari 1997 gewezen door de bestendige deputatie
van de provincieraad van Henegouwen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 5, tweede lid, van de
wet van 23 december 1986,
doordat de bestendige deputatie, terwijl (eiser) aanvoerde dat hij pas kennis
had gekregen van de tegen hem vastge(1) Raadpl. Cass., 26 maart 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 817); 26 sept. 1975 (A. C., 1976, 124); 29
jan. 1979 (ibid., 1978-79, 590); 6 maart 1987, A.R.
nr. F.1362.N (ibid., 1986-87, nr. 406).
(2) De, in casu toepasselijke, wet van 23 dec.
1986 betreffende de invordering en de geschillen terzake 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
(B.S., 31 dec. 1996, 3e ed., biz. 32483).
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stelde aanslag bij de betekening, op 18 juli
1996, van het bevel tot betaling, met als bijlage het dwangbevel waarin het aanslagbiljet is overgenomen, het bezwaarschrift
niet ontvankelijk heeft verklaard omdat het
was ingediend meer dan drie maanden na
28 september 1995, datum waarop, valgens de bestendige deputatie, het aanslagbiljet zou afgegeven zijn,

terwijl, volgens artikel 5, tweede lid, van
de wet van 23 december 1986, de
bezwaartermijn van drie maanden-ingaat
vanaf de afgifte van het aanslagbiljet; onder de term "afgifte" van het aanslagbiljet in de wettelijke betekenis wordt verstaan de werkelijke overhandiging van dat
stuk aan de betrokkene; wanneer de belastingplichtige beweert het aanslagbiljet
niet te hebben ontvangen, de gemeerite of
de provincie moet bewijzen dat de belastingplichtige het kwestieuze aanslagbiljet wel degelijk heeft ontvangen; eiser beweert dat hij pas op het ogenblik van de
betekening van het bevel tot betaling van
het bestaan van de aanslag kennis heeft gekregen, zodat de bestendige deputatie haar
beslissing die het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaart, niet naar recht heeft
verantwoord nu zij die beslissing die het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaart,
enkel grondt op de verzendingsdatum van
het aanslagbiljet; de bestendige deputatie artikel149 van de Grondwet heeft geschonden omdat zij het betoog van eiser die
staande hield het aanslagbiljet niet te hebben ontvangen, niet beantwoordt; zij artikel 5, tweede lid, van de wet van 23 december 1986 heeft geschonden aangezien zij
niet heeft vastgesteld dat eiser het aanslagbiljet wel degelijk had ontvangen; uit
het aanslagbiljet ten slotte niet kan worden afgeleid dat eiser dat aanslagbiljet had
ontvangen (schending van artikel 1319 van
het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat luidens artikel 5,
tweede lid, van de wet van 23 december 1986 betre:ffende de invordering en
de geschillen terzake van provinciale
en plaatselijke heffingen, het bezwaar
schriftelijk moet worden gedaan, met
redenen omkleed zijn en overhandigd
of ter post worden verzonden binnen
drie maanden na afgifte van het aanslagbiljet;
Overwegende dat de term "afgifte"
in de gangbare betekenis staat voor
"overhandiging aan de bestemmeling"
of"aanbieding aan diens woonplaats";
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Overwegende dat de bestendige deputatie heeft vastgesteld dat "het aanslagbiljet m.b.t. de litigieuze hefting afgegeven is op 28 september 1995" en
dat het bezwaar "aan het provinciaal
gouvernement is gestuurd op 25 september 1996, dus nadat de toegekende
termijn verstreken was";
Overwegende dat de bestendige deputatie, nu zij de bezwaartermijn heeft
doen ingaan vanaf 28 september 1995,
zonder na te gaan op welke datum het
aanslagbiljet aan eiser was afgegeven of aan diens woonplaats was aangeboden, haar beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt en ze niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de bestendige deputatie van de provincieraad
van Namen.
13 februari 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. C. Beghain, Charleroi.
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1o en 2° Degene die beweert dat een bezit
gebrekkig is, dient zulks te bewijzen (1).
(Artt. 1315, 2220 en 2262 B.W.)
(DE SOUTER T. VAN DOREN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0418.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 juni 1996 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 27 januari 1998
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1315, 1349,
1350, 1352, 2228, 2229, 2230, 2235, 2262 en
2268, van het Burgerlijk Wetboek, 870 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eisers om te zeggen voor recht dat de strook grond, namelijk de driehoek ABX de uitsluitende
eigendom is van eisers en minstens alvorens ten gronde te beslissen aan eisers toe
te laten om het bestaan van de ruil in 1945,
waardoor de opgeeiste strook grond eigendom is geworden van de rechtsvoorgangers
van eisers en meer algemeen het feit dat
reeds sinds 1945 bedoelde strook grond gebruikt werd door eisers en hun clienteel, te
bewijzen met alle middelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, ongegrond verklaart op grond "dat (eisers) inroepen dat hun rechtsvoorgangers, de
echtgenoten De Vis-Doclu:, de thans gerevindiceerde strook grond in 1945 of 1946
zouden verkregen hebben bij een ruilovereenkomst afgesloten met de echtgenoten Op De Beeck-Dockx, rechtsvoorgangers
van (verweerders), waarbij de bewuste
strook geruild werd tegen de strook grond
aangeduid als rechthoek DRQC; (... ) dat in
zover (eisers) zich o.m. op de beweerde ruilovereenkomst afgesloten in 1945-46 tussen vroegere eigenaars De Vis-Dockx en Op
De Beek-Dockx beroepen om een feitelijke toestand van bezit of van elkaar

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN-

BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEZITGEBREK- BEWIJSLAST.

(1) Zie Cass., 9 maart 1992, A.R. nr. 9303 (A C.,
1992, nr. 355, met noot).
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opvolgende zodanige toestanden te bewijzen in de zin van art. 2235 B.W., zij het bestaan van deze overeenkomst als feitelijk
gegeven ter ondersteuning van het dertigjarig bezit vermogen te bewijzen met alle
middelen van recht; (... ) dat (eisers) met
hun bewijsaanbod van het beweerd voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig bezit van de bewuste strook, in hun beroepsconclusies geen
precieze en voor tegenbewijs vatbare daadzaken kwoteren die als daden van bezit uitgaande-van hun-rechtsvoorgangers en/of
van henzelf kunnen geld en en die het (Hof
van Beroep) moeten toelaten nate gaan of
dit bezit daadwerkelijk beantwoordt aan de
voorwaarden die voor het bezit worden vereist om te leiden tot het verkrijgen van het
eigendomsrecht door verjaring; dat het feit
aileen dat de bedoelde strook grond reeds
sinds 1945 gebruikt werd door (eisers) en
hun clienteel inderdaad geenszins volstaat ter bewijslevering van een dertigjarig bezit als grondslag tot verjaring nu hieruit nog niet blijkt dat het bezit op een
exclusieve wijze werd uitgeoefend door (eisers) en/of hun rechtsvoorgangers en dit gedurende dertig jaar";
terwijl, eerste onderdeel, hij die beweert
dat het aangevoerde bezit gebrekkig is,
zulks dient te bewijzen; dat het bestreden arrest beslist dat het bewijsaanbod van
eisers over hun bezit van de bewuste strook
en het bezit van hun rechtsvoorgangers niet
toelaat na te gaan of dit bezit daadwerkelijk beantwoordt aan de voorwaarden die
voor het bezit worden vereist om te leiden tot het verkrijgen van eigendomsrecht
door verjaring vermits het feit aileen dat
die strook reeds sinds 1945 gebruikt werd
door eisers en hun clienteel geenszins volstaat ter bewijslevering van een dertigjarig bezit als grondslag tot verjaring nu hieruit nog niet blijkt dat het bezit op een
exclusieve wijze werd uitgeoefend door eisers en hun rechtsvoorgangers; dat het bestreden arrest aldus ten onrechte de bewijslast van het deugdelijk en het niet
dubbelzinnig karakter van het bezit op eisers, bezitters van de grond, legt vermits
hun bewijsaanbod afgewezen werd louter
omdat hieruit nog niet blijkt dat het bezit op een exclusieve wijze uitgeoefend
werd; dat het immers aan verweerders is te
bewijzen dat het bezit van eisers niet deugdelijk zou geweest zijn (schending van art.
1315, 2228, 2229, 2230, 2235, 2262 en 2268,
B.W., 870, Ger.W.);

Over het onderdeel zelf:
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Overwegende dat degene die beweert dat een bezit gebrekkig is, zulks
client te bewijzen;
Overwegende dat het arrest het
bewijsaanbod van de eisers omtrent
hun dertigjarig bezit van het perceel
verwerpt omdat dit geen precieze en
voor tegenbewijs vatbare feiten bevat die als daden van bezit van hun
rechtsvoorgangers en/of van de eisers zelfkunnen gelden "en" die het
hof van beroep moeten toelaten na te
gaan of dit bezit exclusiefwas en derhalve voldeed aan de voorwaarden,
vereist voor een eigendomsverkrijgende verjaring;
Dat het arrest aldus het bewijs van
de deugdelijkheid van het bezit aan de
eisers oplegt en hun zodoende een bewijs oplegt waartoe zij niet gehouden zijn;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
16 februari 1998- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitterVerslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST- LOONREGELING- WERKNEMER- ONGEVAL- WERKGEVER - RECHTSVORDERING TEGEN DERDE
AANSPRAKELIJKE - TERUGVORDERING COMPONENTEN.
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De rechtsvordering die de werkgever instelt tegen de derde die aansprakelijk is
voor het aan zijn werknemer overkomen
ongeval dat een schorsing van de arbeidsovereenkomst met die werknemer heeft
veroorzaakt, reikt niet verder dan het betaalde gewaarborgd loon en de hierop verschuldigde sociale bijdragen (1). (Art. 75
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(ROYALE BELGE T. NULENS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.97.0331.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1997 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 27 januari 1998
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 75 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen in het bestreden arrest het vonnis van
de eerste rechter bevestigt en dienvolgens
verweerders, in hun hoedanigheid van curatoren van de failliete n.v. Transyscon, gerechtigd verklaart, lastens eiseres, op
282.523 frank, verhoogd met interesten,
zijnde, zoals uit de appelconclusie van deze
partijen mage blijken, 95.625 frank als dubbel verlofgeld, 113.402 frank als enkelvoudig verlofgeld en 73.496 frank hierop betaalde patronale lasten, betaald tijdens de
periode van volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van Stephan Vervoort, met name van 30 oktober 1988 tot 31
maart 1989, op volgende gronden : "Overwegende dat (verweerders) aantonen dat de
bedragen waarvan zij terugbetaling vorderen (enkelvoudig verlofgeld, dubbel
verlofgeld en patronale lasten), door de gefailleerde verschuldigd waren ingevolge de
wet, de collectieve of de individuele arbeidsovereenkomst; dat het gaat om loon en
sociale bijdragen. Overwegende dat het
terugvorderingsrecht krachtens art. 75 Wet
Arbeidsovereenkomsten niet beperkt is tot
(1) Zie Cass., 4 jan. 1996, A.R. nr. C.93.0177 .N
(A. C., 1996, nr. 6).
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de sociale bijdragen zoals door (eiseres)
wordt voorgehouden, maar oak het loon omvat. Overwegende dater over de bedragen alsdusdanig geen ernstige betwisting
blijkt te bestaan en (deze) bewezen worden door de overgelegde stukken; dat de
vordering terecht gegrond werd verklaard"
(arrest p. 3);
terwijl overeenkomstig artikel 75 van de
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de werkgever tegen derden die aansprakelijk zijn voor de ongevallen, de arbeidsongevallen, de ongevallen
op de weg naar of van het werk en de beroepsziekten, die een schorsing van de uitvoering van de overeenkomst hebben veroorzaakt als bedoeld in artikelen 70, 71 en
72, een rechtsvordering kan instellen tot terugbetaling van het loon dat aan het slachtoffer is betaald en van de sociale bijdragen waartoe hij door de wet of door een
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is gehouden; deze bepaling is opgenomen onder hoofdstuk II, van titel III van
de Arbeidsovereenkomstenwet, met betrekking tot de loonregeling bij schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
en daartoe verwijst naar de schorsing bedoeld in artikelen 70, 71 en 72; deze laatste bepalingen betrekking hebben op het
recht op gewaarborgd loon in hoofde van de
bediende, naargelang de aard van de arbeidsovereenkomst en naargelang de oorzaak van de schorsing der arbeidsovereenkomst; de wet aldus een rechtstreekse
vordering instelt, ten gunste van de werkgever, tegen de aansprakelijke voor het ongeval of de beroepsziekte die de schorsing van de arbeidsovereenkomst van zijn
werknemer heeft veroorzaakt, tot terugvordering van het gewaarborgd loon dat
aan het slachtoffer werd betaald en van de
sociale bijdragen waartoe hij door de wet of
door een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is gehouden; als gewaarborgd loon dient te worden begrepen het in
uitvoering van artikelen 70, 71 en 72 (en
voor de daarin bedoelde periodes) betaalde
loon, zonder acht te slaan op eventueel andere door de werkgever tijdens die periodes uitbetaalde vergoedingen; aldus geen .
loon, dat voor terugvordering lastens de
aansprakelijke in aanmerking kwam overeenkomstig artikel 75 van de Arbeidsovereenkomstenwet konden vormen, het enkel en het dubbel vakantiegeld en de
patronale lasten hierop; het hof van beroep derhalve op grand van artikel 75 van
de Arbeidsovereenkomstenwet aan verweerders niet het recht op terugbetaling
kon toekennen van andere bedragen
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dan het gewaarborgd loon en de hierop verschuldigde bijdragen,
zodat het Hof van Beroep te Antwerpen, niet wettig, door bevestiging van het
vonnis van de eerste rechter, eiseres kon
veroordelen tot betaling van 282.523 frank
(schending van artikel 75 van de Arbeidsovereenkomstenwet) :

Overwegende dat, luidens artikel 75
van de Arbeidsovereenkomstenwet, de
werkgever tegen derden die aansprake1ijkzijh \Toot ae (jfi-gevallen, de arbeidsongevallen, de ongevallen op de
weg naar of van het werk en de beroepsziekten, die een schorsing van de
overeenkomst hebben veroorzaakt als
bedoeld in de artikelen 70, 71 en 72,
een rechtsvordering kan instellen tot
terugbetaling van het loon dat aan het
slachtoffer is betaald en van de sociale bijdragen waartoe hij door de wet
of door een individuele of collectieve
arbeidsovereenkomst is gehouden;
Overwegende dat in deze wetsbepaling de woorden "een schorsing van
de overeenkomst (. .. ) als bedoeld in de
artikelen 70, 71 en 72" de schorsing
van de arbeidsovereenkomst bedoelen tijdens de periode waarvoor, overeenkomstig de genoemde artikelen, de
werkgever de betaling van het gewaarborgd loon verschuldigd is; dat hieruit volgt dat de in artikel 75 bedoelde
rechtsvordering niet verder reikt dan
het betaalde gewaarborgd loon en de
sociale bijdragen daarop;
Overwegende dat het arrest op
grond van artikel 75 van de Arbeidsovereenkomstenwet aan eiser het recht
toekent op terugbetaling van "enkelvoudig verlofgeld, dubbel verlofgeld en
de (hierop verschuldigde) patronale
las ten", zijnde andere bedragen dan
het gewaarborgd loon en de hierop verschuldigde sociale bijdragen; dat het
arrest aldus voormelde wetsbepaling
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;
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houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
16 februari 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Verbist.
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ALLERLEI - EENZIJDIGE CONTRACTBREUKONGEWETTIGDE AFWEZIGHEID- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- KENNISGEVING- VOORWAARDEN.

Niet naar recht verantwoord is het arrest
dat contractbreuk in hoofde van de werknemer vaststelt gesteund op ongewettigde afwezigheid na een periode van arbeidsongeschiktheid en mede oordeelt dat
de werknemer een medisch getuigschrift
diende voor te leggen, hoewel uit de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat
de werknemer deze verplichting diende na
te komen ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of dat het arbeidsreglement het voorschrijft, of bij ontstentenis van een dergelijk voorschrift de
werkgever er om verzoekt. (Art. 31, § 2,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(DE BROUWER T. WOLVENBERG B.VB.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0089.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1996 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet,
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1134, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek, 31, § 2, 32, 39, § 1 en 82, inzonderheid § 2 (dit laatste zoals gewijzigd door het
koninklijk besluit van 14 december 1984)
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
Arbeidsovereenkomsten,

doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing eiser veroordeelt om aan verweerster de som van 281.250,-frank bruto
te betalen uit hoofde van opzegvergoeding,
verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke interesten op de nettobedragen, eisers vordering tot het bekomen van een
verbrekingsvergoeding afwijst en verweerster in die omstandigheden veroordeelt tot afgifte van een tewerksteilingsattest, een individuele rekening en een
bewijs van werkloosheid (C4), op volgende
gronden : "De contractbreuk in hoofde van
(eiser) is gesteund op de ongewettigde afwezigheid van (eiser) sinds 14 april1993 tot
op de dag van het ontslag op 6 mei 1993;
zoals hierboven in de feitelijke gegevens
weergegeven, heeft (eiser) het werk verlaten op 14 april1993 met achterlating van
een korte nota, stellend dat hij ziek was en
zijn huisarts zou raadplegen; 's avonds van
dezelfde dag deelde hij telefonisch mee dat
hij een bezoek had gebracht aan zijn huisarts; nadien liet hij niets meer van zich horen; weliswaar beweert hij dat er tussen
partijen nadien nog kontakten zouden zijn
geweest, maar zulks wordt niet bewezen en
overigens ontkend door (verweerster); weliswaar houdt hij voor dat hij zich geschikt
heeft naar de Nederlandse wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid en alzo de voorschriften van het GAK heeft gevolgd doch
de Nederlandse sociale wetgeving is terzake niet toepasselijk daar (eiser), alhoewel (N)ederlander van afkomst en nationaliteit, steeds in Belgie werd tewerkgesteld en geen activiteiten uitoefende in
Nederland; het debat beperkt zich derhalve tot de vraag of (eiser) de plicht had
zijn werkgever van zijn arbeidsongeschiktheid op de hoogte te brengen en te houden, alsook een medisch getuigschrift op te
sturen ter staving van zijn arbeidsongeschiktheid; art. 31 W.A.O. voorziet uitdrukkelijk dat de verwittiging dient te gebeuren aan de werkgever zelf en de ratio van
datzelfde artikel houdt in dat de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid wordt bekend gemaakt; deze verplichting laat de werkgever toe organisatorische
maatregelen te treffen teneinde de afwezigheid van zijn werknemer op te vangen; zulks is des te meer het geval zo de
werknemer een belangrijke positie in het
bedrijfinneemt zoals terzake het geval was;
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(. .. ); overigens, zoals de heren Steyaert, De
Ganck en De Schrijver in hun werk Arbeidsovereenkomst, A.P.R. 1990, 356 en volgende schrijven, moet de werknemer iedere dag zijn afwezigheid rechtvaardigen,
niet aileen omdat deze verplichting ingeschreven is in de W.A.O. maar dat zij tevens en vanzelfsprekend behoort tot de normale verplichtingen van de werknemer; uit
het voorgaande blijkt duidelijk dat (eiser)
wel degelijk de verplichting had (verweerster) in te lichten en op de hoogte te
houden van zijn arbeidsongeschiktheid; de
enige manier om het bewijs te leveren dat
hij inderdaad arbeidsongeschikt is, gebeurt door het inleveren van een medisch
getuigschrift waarin zowel de ongeschiktheid als de vermoedelijke duur worden aangetoond; het (arbeids)hof besluit derhalve
dat (eiser) verzuim(d) heeft om een van zijn
verplichtingen na te komen; blijft dan de
vraag of dit gedrag een contractbreuk kan
rechtvaardigen; enerzijds moet worden
vastgesteld dat (verweerster) tijdens de drie
weken afwezigheid van (eiser) eerder passief is gebleven; geen vraag naar inlichtingen, laat staan een ingebrekestelling om
van (eiser) de nodige informatie en bewijsstukken te ontvangen; er dient niettemin
te worden onderlijnd dat geen enkele wettelijke bepaling deze handelwijze voorschrijft, zodat het (arbeids)hof deze passiviteit aileen kan betreuren, doch verdere
gevolgtrekkingen kan het hieraan niet verbinden; (eiser) kan zowat hetzelfde verwijt worden gemaakt met dien verstande
nochtans dat hij wel wettelijk verplicht is
zijn afwezigheid te rechtvaardigen, zelfs
buiten elke aanvraag van zijn werkgever;
(eiser) ging dus duidelijk in de fout; heeft
hij als dusdanig de wil uitgedrukt om de
overeenkomst niet meer uit te voeren? (O)p
deze vraag dient bevestigend geantwoord;
immers, de werknemer heeft als plicht
prestaties te leveren in het kader van zijn
arbeidsovereenkomst; telkens hij deze
arbeidsprestaties niet kan leveren, dient hij
een geldige reden op te geven; wanneer hij
nu wegens ongeschiktheid op het werk afwezig blijft moet hij dus het bewijs brengen van deze ongeschiktheid, meer bepaald een medisch getuigschrift inleveren;
nu hij terzake drie weken afwezig blijft,
zonder enige berichtgeving of medisch getuigschrift, dan toont hij openlijk geen belangsteiling meer te hebben voor de
arbeidsrelatie die hem met zijn werkgever verbond en drukt hij alzo de wil uit een
einde te steilen aan de bestaande overeenkomst; terecht heeft (verweerster) de contractbreuk vastgesteld lastens (eiser); zij
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heeft recht op een opzegvergoeding dewelke wettelijk wordt vastgesteld op de
helft van deze die aan de werknemer zou
toekomen zo hij aanspraak kon maken op
diezelfde vergoeding; ( ... ); het toekennen
van een opzegvergoeding aan (verweerster)
sluit elke soortgelijke vergoeding aan (eiser) uit"; (arrest pp. 4-5),
terwijl een partij bij een arbeidsovereenkomst aan de wederpartij het verbreken
van de arbeidsovereenkomst kan tegenwerpen wanneer deze wederpartij een essentiele verbintenis niet nakomt en doet
blijken van de wil de arbeidsovereenkomst
te beiiindigen; het arbeidshofbesluit dat eiser verzuimd heeft een van zijn verplichtingen na te komen, met name "het bewijs te leveren dat hij inderdaad arbeidsongeschikt is" (arrest p. 4, tweede en derde
alinea), en oordeelt dat hij door "drie weken afwezig (te blijveh), zonder enige berichtgeving of medisch getuigschrift" getoond heeft geen belangstelling meer te
hebben voor de arbeidsrelatie die hem met
verweerster verbond, en alzo de wil heeft
geuit een einde te stellen aan de bestaande
overeenkomst (arrest p. 4, voorlaatste alinea);
en terwijl, eerste onderdeel, wat betreft de
aan eiser ten laste gelegde tekortkoming,
weze opgemerkt dat overeenkomstig artikel31, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 de werknemer verplicht is zijn werkgever onmiddellijk op de
hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid (eerste lid); overeenkomstig dezelfde bepaling de werknemer slechts indien een collectieve arbeidsovereenkomst of
het arbeidsreglement zulke voorschrijft, of
bij ontstentenis van zodanig voorschrift, op
verzoek van de werkgever, aan de werkgever binnen een vastgestelde termijn een
geneeskundig getuigschrift dient voor te
leggen (tweede lid); het arbeidshof vaststelde dat eiser het werk verliet op 14 april
1993 met achterlating van een nota stellend dat hij ziek was en dat hij zijn huisarts zou raadplegen, en dat hij 's avonds
van dezelfde dag telefonisch meedeelde dat
hij een bezoek had gebracht aan zijn huisarts;
ten eerste, waar het arbeidshof eiser verwijt te zijn tekortgekomen aan zijn verplichting de werkgever op de hoogte te
brengen van zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met name omdat "de enige marrier om het bewijs te leveren dat hij inderdaad arbeidsongeschikt is, gebeurt door
(lees : bestaat in) het inleveren vdn een
medisch getuigschrift waarin zowel de ongeschiktheid als de vermoedelijke duur wor-
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den aangetoond "(arrest p. 4, tweede alinea) en omdat wanneer hij ( ... ) wegens
ongeschiktheid op het werk afwezig blijft hij
dus het bewijs (moet) brengen van de ongeschiktheid, meer bepaald een medisch getuigschrift (moet) inleveren" (arrest p. 4,
derde laatste alinea), het arbeidshof genoemd artikel 31, § 2, eerste lid van de
Arbeidsovereenkomstenwet miskent, nu de
verplichting om de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van een arbeidsongeschiktheid, kan nagekomen worden op andere rn:ollli!:)I'en danhet bezorgen
van een mediscli getuigs-chriff, zoals oijvoorbeeld het nalaten van een geschreven nota op de werkplaats of een telefonisch contact na een geneeskundig
onderzoek, het arbeidshofvaststelde dat eiser op de werkplaats een geschreven nota
had achtergelaten waarin hij gewag maakte
van zijn gezondheidsproblemen en dat hij
's avonds van dezelfde dag de werkgever telefonisch contacteerde na een geneeskundig onderzoek te hebben ondergaan; het
arbeidshof aldus tevens artikel 31, § 2,
tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet miskent nude overlegging van een geneeskundig getuigschrift
slechts verplicht is indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit oplegt, ofbij ontstentenis van zodanig voorschrift, op verzoek van de
werkgever, het arbeidshof niet vaststelt dat
dergelijke verplichting krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement voorlag, en betreffende verweerster vaststelt dat zij geen vraag naar
inlichtingen had gesteld '1aat staan een ingebrekestelling om van (eiser) de nodige informatie en bewijsstukken te ontvangen";
ten tweede, waar het arbeidshof eiser verwijt te zijn tekortgekomen aan zijn verplichting de werkgever op de hoogte te
brengen van zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met name omdat "de werknemer iedere dag zijn afwezigheid (moet)
rechtvaardigen" (arrest p. 3, onderaan), het
arbeidshof artikel31, § 2, eerste lid, van de
arbeidsovereenkomst miskent, nu dit geenszins aan de werknemer die het slachtoffer wordt van een arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van ziekte of ongeval, oplegt
elke dag zijn arbeidsongeschiktheid te
rechtvaardigen, doch slechts oplegt de
werkgever onmiddellijk (dit wil zeggen bij
de aanvang) op de hoogte te brengen van de
arbeidsongeschiktheid,
zodat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat eiser was tekortgekomen aan een
(essentiiile) verbintenis van de arbeidsovereenkomst (schending van artikel 31,
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§ 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet),
waardoor hem, gelet op de hiermee gepaard gaande wil om de arbeidsovereenkomst te beeindigen, contractbreuk kon
worden verweten (schending van de artikelen 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 1134 van het Burgerlijk Wethoek), zodat hij de werkgever een verbrekingsvergoeding verschuldigd was en hijzelf geen recht kon doen gelden op een
verbrekingsvergoeding (schending van artikelen 39, § 1, en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet),
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op de hoogte te brengen en te houden, alsook een medisch getuigschrift
op te sturen ter staving van zijn arbeidsongeschiktheid";
Dat het arrest oordeelt dat eiser die
tweevoudige verplichting had en dat
hij die niet is nagekomen; dat het arrest, vaststellende dat eiser geen medisch getuigschrift indiende, dienaangaande zegt : "de enige marrier om het
bewijs te leveren dat (eiser) inderdaad arbeidsongeschikt is, gebeurt
door het inleveren van een medisch getuigschrift, waarin zowel de ongeschiktheid als de vermoedelijke duur
worden aangetoond";

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de werknemer,
krachtens artikel 31, § 2, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, verplicht
Dat het arrest aldus zijn beslissing
is zijn werkgever onmiddellijk op de
hoogte te brengen van zijn arbeidson- mede laat steunen op het oordeel
geschiktheid; dat de werknemer een dat eiser een medisch getuigschrift
geneeskundig getuigschrift aan de diende voor te leggen, hoewel uit zijn
werkgever moet voorleggen wanneer vermeldingen niet blijkt dat eiser ineen collectieve arbeidsovereenkomst of gevolge het voorschrift van artikel 31,
het arbeidsreglement zulks voor- § 2, die verplichting diende na te koschrijft, of bij ontstentenis van zoda- men;
nig voorschrift, op verzoek van de
Dat het arrest zijn beslissing niet
werkgever;
naar recht verantwoordt;
Dat die bepaling aldus de gevallen
aangeeft waarin de werknemer die
Dat het onderdeel gegrond is;
door arbeidsongeschiktheid verhinderd wordt de arbeidsovereenkomst uit
Overwegende dat de overige griete voeren, de verplichting heeft een ge- ven niet tot ruimere cassatie kunneeskundig getuigschrift aan de werk- nen leiden;
gever voor te leggen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, als werknemer bij verOm die redenen, vernietigt het beweerster tewerkgesteld, het werk heeft streden arrest, behoudens in zoverre
verlaten, een nota achterlatend waarin het verweerster veroordeelt tot aflegemeld was dat hij ziek was en dat hij vering van sociale documenten; bezijn arts zou raadplegen; dat het ar- veelt dat van dit arrest melding zal
rest voorts vaststelt dat eiser dezelfde worden gemaakt op de kant van het
dag verweerster ervan verwittigde dat gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
hij een arts had bezocht en dat hij na- de kosten aan en laat de beslissing
dien "niets meer van zich liet horen"; daaromtrent aan de feitenrechter over;
dat het arrest tenslotte vaststelt dat verwijst de aldus beperkte zaak naar
verweerster, toen eiser drie weken af- het Arbeidshof te Antwerpen.
wezig was, hem liet weten dat hij
"door zijn eigen handelen de overeen16 februari 1998 - 3e kamer - Voorkomst tussen partijen verbroken had";
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Overwegende dat het arrest oor- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluideelt dat het debat zich beperkt tot de dende conclusie van mevr. De Raeve,
vraag of eiser "de plicht had zijn werk- advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitgever van zijn arbeidsongeschiktheid zler.
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Nr. 94

(R.VA. T. TIRRITO)
ARREST

3e KAMER- 16 februari 1998
1° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE-

(A.R. nr. S.97.0137.N)

RING- TERUGVORDERING- BEPERKINGGOEDE TROUW- BEOORDELING RECHTERDRAAGWIJDTE.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1997 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

_2° WE;RKLOOSHEID -RECHT OP UITKE-

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de

RING- TERlJGVORDERING- BEPERKINGGOEDE TROUW- BEGRIP.

3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS TOETSING VAN RET HOF.

4 ° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING- TERUGVORDERING- BEPERKINGGOEDE TROUW- BEWIJS- VERMOEDENSFEITELIJKE VERMOEDENS- TOETSING VAN
HETHOF.

1o De rechter kan bij de beoordeling van de

goede trouw van de werkloze die de terugvordering van onrechtmatig ontvangen sommen wil doen beperken tot de
laatste 150 dagen rekening houden met
de bedoeling en het inzicht van de werkloze (1). (Art. 169 Werkloosheidsbesluit
1991.)
2° Het niet naleven van de zorgvuldigheidsnorm sluit de goede trouw niet uit. (Art.
169 Werkloosheidsbesluit 1991.)
3° en 4° In de gevallen waarin het bewijs

door vermoedens wettelijk is toegelaten,
beoordeelt de rechter de bewijswaarde van
de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt in feite; het Hof gaat enkel na
of de rechter het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en meer bepaald
of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg trekt dat daarmee geen
enkel verband houdt (2). (Artt. 1349 en
1353 B.W.; art. 169, eerste en tweede lid,
Werkloosheidsbesluit 1991.)
(1) Zie Cass., 10 sept. 1984, A.R. nr. 4364 (AC.,
1984-85, nr. 23).
(2) Cass., 11 april 1997, A.R. nr. C.95.405.N
(AC., 1997, nr. 183).

gecotirdineerde Grondwet., 48, 50,169,eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiser ongegrond verklaart, dienvolgens, onder bevestiging van het vonnis van de achtste kamer van de
arbeidsrechtbank te Brussel dd. 20 mei
1996, beslist dat wegens de goede trouw
van verweerster de terugvordering, overeenkomstig artikel169, tweede lid, van het
voornoemd koninklijk besluit, beperkt
wordt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning, op grond van volgende motieven: "Artikel169, lid 2 van
voormeld koninklijk besluit bepaalt dat
wanneer de werkloze bewijst dat hij te goeder trouw uitkeringen ontvangen heeft
waarop hij geen recht heeft, de terugvordering beperkt wordt tot de laatste
honderdvijftig dagen van onverschuldigde
toekenning. Het Hof is van oordeel dat het
bewijs van goede trouw wordt geleverd door
(verweerster) om de volgende redenen:
1° (verweerster) is franstalig, het formulier C 1 dd. 31 oktober 1989 werd door de
uitbetalingsinstelling ingevuld en (verweerster) plaatste haar handtekening op de
plaats van het kruisje; hoewel de taalonkundigheid op zich geen verontschuldiging is om de wettelijk verplichte aangiften te doen, is het een element dat speelt
om de goede trouw aan te tonen door (verweerster); 2° (verweerster) heeft naar aanleiding van een onderzoek i.v.m. haar langdurige werkloosheid wanneer dit bleek bij
het indienen van haar verweermiddelen,
spontaan verklaard i.v.m. de samenstelling van het gezin dat zij samenwoont met
haar echtgenoot die zelfstandige is sedert
1984 en dat zij bestuurster is geweest van
1 juli 1990 tot 18 oktober 1993. Tenslotte
wenst het Hof op te merken dat in het aangehaalde arrest van het Arbeidshof te Antwerpen de werkloze nagelaten had melding te doen dat zij terug bij haar ouders
verblijft, met het verschil in uitkeringen a
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60 procent of 40 procent, bepaling die algemeen bekend is. De terugvordering wordt
beperkt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning. De eerste rechter heeft dan ook terecht de goede trouw als
element in aanmerking genomen om de
maximumsanctie van 13 weken in toepassing van artikel 153, lid 1 van voormeld koninklijk besluit en de sanctie van 13 weken in toepassing van artikel 154, lid 1, 1°
van voormeld koninklijk besluit te herleiden tot telkens een sanctie van 6 weken
hetzij 12 weken in totaal."
'

terwijl, enerzijds, luidens artikel 48 § 1
van het koninklijk besluit van 25 nov'ember 1991 houdende de werkloosheidsreglemente~jng,. om ~anspraak te hebben op
w:~rkloos~erds.~Itkermg, ~e. w~r~oze die op
biJkomstige WIJze een activiteit mtoefent in
de zin v~h artikel 45, slechts uitkeringen
kan gemeten op voorwaarde dat : 1° hij
daarvan aangifte doet bij zijn uitkeringsaanvraag; 2° hij deze activiteit reeds uitoefende terwijl hij tewerkgesteld was als
werknemer, en dit ten minste gedurende de
drie maanden voorafgaand aan de
uitkeringsaanvraag; 3° hij deze activiteit
v_er?c~t tussen 7 en 18 uur; 4 ° het geen acbviteit betreft : a. in een beroep dat aileen na 18 uur wordt uitgeoefend; b. in een
beroep dat valt onder het hotelbedrijf met
inbegrip van de restaurant en de d;ankgelegenheden, of onder de vermaakondernemingen, of het geen activiteit betreft als leurder, reiziger, verzekeringsagent
of -makelaar, tenzij de activiteit van gering belang is; c. die, krachtens de wet van
6 april 1960 betreffende de uitvoering van
bouwwerken, niet verricht mag worden·luidens artikel 50 van het koninklijk be~luit
van 25 november 1991 de werkloze die met
een zelfstandige samenwoont slechts uitkeri~gen kan genieten indien hij hiervan
aangifte doet op het tijdstip van de
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van
het samenwonen; deze aangifte evenwel
niet vereist is wanneer de werkloze niet in
staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk te helpen; anderzijds
het eerste lid van artikel 169 van voor~
meld koninklijk besluit van 25 november
1991, als regel stelt dat elke onrechtmatig ontvangen som di_ent te worden terugbetaald; het tweede hd van hetzelfde artikel, als uitzondering op die regel bepaalt
dat "wanneer de werkloze bewijst dat hij te
goeder trouw uitkeringen ontvangen heeft
"':aarop hij geen recht had, de terugvordermg tot de laatste honderdvijftig dagen van
onverschuldigde toekenning (beperkt
wordt)"; dat, nude onbeperkte terugbeta-
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ling de regel is, het niet vereist is dat de
werkloze te kwader trouw heeft gehandeld; eiser derhalve geenszins de kwade
trouw van de wer~loze dient te bewijzen;
dat de werkloze d1e de terugvordering wil
doen beperken tot de laatste honderdvijftig dagen van onverschuldigde toekenning, het bewijs dient te leveren dat hij te
goeder trouw werkloosheidsuitkeringen
waarop hij geen recht had, heeft ontvangen, zodat de toepassing van de uitzondering op de onbeperkte terugvordering verantwoord is;
en terwijl, uit de vaststellingen van het
bestre~en arrest blijkt dat verweerster geen
rekemng g~houden heeft met de bepaling~n van artikel 48, § 1, doordat zij de voor
Zichzelfverrichte arbeid niet heeft aangegeven, en met de bepaling van artikel 50
doordat zij op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag geen aangifte heeft gedaan van
het feit dat zij met een zelfstandige samenwo?nt_, en dat haar bij een beslissing
van 13 JUh 1995 het recht op uitkeringen
werd ontzegd vanaf 31 oktober 1989 op
grond van de artikelen 48 en 50 van het
voormeld koninklijk besluit; het arrest
overeenkomstig artikel169, tweede lid va~
voormeld koninklijk besl~it, de terugvordermg van de onrechtmat1g ontvangen uitkeringen beperkt, daar verweerster het bewijs van haar goede trouw leverde gelet op
het feit dat "1 ° verweerster franstalig (is)
het formulier C 1 dd. 31 oktober 1989 doo~
de uitbetalingsinstelling ingevuld (werd) en
verweerster haar handtekening plaatste op
de plaats van het kruisje .. . hoewel de
taalonkundigdheid op zich geen verontschu~diging is om de wettelijk verplichte
aangiften te doen, het een element (is) dat
speelt om de goede trouw aan te tonen door
(verweerster); 2° ... naar aanleiding van het
on~erzoek i.v.m. haar langdurige werkloosheid ... (verweerster) i.v.m. de samenstelling van het gezin spontaan verklaard
(heeft) dat zij samenwoont met haar echtgenoot die zelfstandige is sedert 1984 en
dat zij bestuurster geweest (is) van 1 juli
1990 tot 18 oktober 1993"· uit deze motieven blijkt dat de beroeps;echters hun beslissing over de goede trouw vooral steunen op elementen die naar hun oordeel
wijzen op het subjectiefniet-weten dan wel
het subjectief handel en zonder bedrieglijk inzicht van verweerster;
en terwijl, eerste onderdeel, uit het tweede
lid van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 volgt dat de
werkloze de verplichtingen opgelegd door de
w.erkloosh~idsreglementering, waarvan de
met-nalevmg met de uitsluiting van het
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recht op uitkeringen wordt gesanctioneerd
- zoals in casu de inlichtingenverplichting
zoals opgelegd door de artikelen 48 en 50
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 - te goeder trouw dient uit te
voeren; dit laatste impliceert dat de werkloze bij de uitvoering van de verplichtingen dient te handelen zoals een eerlijk, redelijk en fatsoenlijk mens; de goede-trouwvereiste gesteld bij artikel 169, tweede lid
van voormeld koninklijk besluit een objectieve maatstaf is; de rechter bijgevolg de gedragingen van de_ werkloze _dient te toetsen aan de objectieve eisen van redelijkheid
en billijkheid, ongeacht het inzicht dat de
werkloze had; in het bestreden arrest de
goede trouw vanuit de innerlijke bedoeling, de subjectieve inzichten van verweerster verantwoord wordt; de beroepsrechters aldus aan het tweede lid van
artikel 169 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 een uitlegging geven die
wettelijk niet verantwoord is, en derhalve
voormeld artikel schenden en hun beslissing niet naar recht verantwoorden (scherrding van de artikelen 48, 50, 169, eerste en
tweede lid van het koninklijk besluit van 25
november 1991);
en terwijl, tweede onderdeel, voor zover de
goede trouw zoals vereist door artikel169,
tweede lid van het koninklijk besluit van 25
november 1991, aan de hand van de subjectieve inzichten, de innerlijke bedoelingen van de werkloze beoordeeld moet worden, het niettemin tegenstrijdig is te
oordelen enerzijds dat taalonkundigheid
geen verontschuldiging is om de wettelijk
verplichte aangiften te doen, m.a.w. dat, ondanks de taalonkundigheid, de fout (d.i. de
overtreding van het werkloosheidsreglement door de gevraagde inlichtingen niet of verkeerd te verschaffen) toerekenbaar blijft aan de werkloze en
anderzijds dat het (de taalonkundigheid)
toch een element is dat speelt om goede
trouw aan te tonen, m.a.w. dat, de taalonkundigheid de toerekenbaarheid aan de
werkloze, d.i. de schuld, kan bei:nvloeden;
het bestreden arrest, wegens deze tegenstrijdigheid in de redengeving niet regelmatig gemotiveerd is, derhalve artikel149
van de gecoiirdineerde Grondwet schendt;
de litigieuze beslissing evenmin wettig verantwoord is (schending van de artikelen 48,
50, 169, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991);
en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest uit de vaststelling dat "(verweerster) ... naar aanleiding van een onderzoek i.v.m. haar langdurige werkloosheid
... spontaan verklaard heeft i.v.m. de sa-
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menstelling van het gezin dat zij samenwoont met haar echtgenoot die zelfstandige is sedert 1984 en dat zij bestuurster
geweest (is) van 1 juli 1990 tot 18 oktober 1993", afleidt dat verweerster bij haar
uitkeringsaanvraag te goeder trouw, d.w.z.
zonder bedrieglijk inzicht, gehandeld heeft;
de omstandigheid dat iemand ruim zes jaar
later spontane verklaringen aflegt nochtans geen verband houdt met de subjectieve inzichten van de werkloze op het
ogenblik van de uitkeringsaanvraag; het bestreden arrest, aldus uit de Vlistgestelde feiten gevolgen heeft getrokken die daarmee in geen enkel verband staan of die op
grond daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord en aldus het wettelijk begrip "feitelijk vermoeden" heeft miskend
(schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek) en zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord
(schending van de artikelen 48, 50, 169,
eerste en tweede lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, volgens artikel
169 van het Werkloosheidsbesluit van
25 november 1991, elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald tenzij vaststaat dat de
werkloze de werkloosheidsuitkeringen waarop hij geen recht had, te goeder trouw heeft ontvangen, in welk geval de terugvordering beperkt wordt
tot de laatste honderdvijftig dagen van
onverschuldigde toekenning;
Overwegende dat deze bepaling de
rechter niet verbiedt bij de beoordeling van de goede trouw rekening te
houden met de bedoeling en het inzicht van de werkloze;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat onzorgvuldigheid
goede trouw niet uitsluit;
Dat het niet tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds, dat "de taalonkundigheid op zich geen verontschuldiging is om de wettelijke
aangiften (niet) te doen", anderzijds,
dat die taalonkundigheid "een element is dat speelt om de goede trouw
aan te tonen";
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
1353 van het Burgerlijk Wetboek, vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, overgelaten worden aan het oordeel en het beleid van de rechter;
Dat in de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, de rechter de bewijswaarde
van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt, in feite beoordeelt;
Dat het Hof enkel nagaat of de rechter het begrip "feitelijk vermoeden"
niet heeft miskend en, meer bepaald,
ofhij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen heeft afgeleid die op grond van die feiten geenszins kunnen worden verantwoord;
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2e KAMER - 17 februari 1998

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - SCHULD EN
STRAF - AFZONDERLIJKE BESLISSINGEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - SCHULD EN
STRAF - AFZONDERLIJKE BESLISSINGEN.

3° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERCORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - GESPLITSTE UITSPRAAK TUSSEN SCHULD EN
STRAF - GEEN HOGER BEROEP TEGEN TUSSENVONNIS - DEVOLUTIE.

1o In correctionele en politiezaken is de be-

Overwegende dat het arrest aanneemt dat verweerster bewijst dat zij
de uitkeringen te goeder trouw heeft
ontvangen, op grond van haar taalonkundigheid bij het indienen van de
aanvraag om werkloosheidsuitkeringen en van de spontaniteit van haar
verklaring tijdens het onderzoek in
verband met haar langdurige werkloosheid;
Dat de appelrechters tot de bevinding konden komen dat de spontaniteit van de verklaring bij het onderzoek een bevestiging was van de sedert
de aanvraag om uitkeringen bestaande
goede trouw;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 februari 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boes- Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Simont.

oordeling van de schuld en van de straf
zo nauw uerbonden dat niet bij afzonderlijke beslissingen uitspraak mag worden gedaan over de schuld en over de op
te leggen straf(l). (Artt. 163, 195 en 211
Sv.)
(1) Aanvankelijk stond de rechtspraak eveneens de onsplitsbaarheid voor van de uitspraak
over de strafvordering en deze over de burgerlijke vordering (Cass. Fr., 5 dec. 1835,
Bull.Crim., 1835, nr. 448); 22 aug. 1845 (ibid.,
1845, nr. 267); 7 juli 1860 (ibid., 1860, nr. 153).
Vervolgens werd de onsplitsbaarheid benadrukt tussen de uitspraak over de schuld en straf
en deze over de ambtshalve gevorderde dwangmaatregelen, zoals de gedwongen afbraak van onregelmatig opgerichte bouwwerken (Cass.Fr., 27
maart 1852 (Bull.Crim., 1852, nr. 111); 7 juli 1860
(ibid., 1860, nr. 153). Deze problematiek vinden we later ook terug in de Belgische rechtspraak (Cass., 29 nov. 1954 (A. C., 1954-55, p. 205).
Hieruit groeide de huidige problematiek over
de splitsbaarheid tussen de schuldvraag en de
strafuitspraak zelf (Fr. Cass., 10 jan. 1947 (ibid.,
1947, nr. 13).
Deze vraagstelling deed ook zijn intrede in de
Belgische rechtspraak, waarbij deze zich op de
Franse rechtspraak inspireerde (Cass., 13 okt.
1952 (A.C., 1952-53, p. 51); 2 okt. 1961 (Pas.,
1961-62, I, p. 133); 24 feb. 1975 (A. C., 1974-75,
p. 722); 27 april1982 (ibid., 1981-82, nr. 502, met
noot R.D.); 14 juni 1983, A.R. nr. 8080 (ibid.,
1982-83, nr. 568); 13 juni 1989, A.R. nr. 2977
(ibid., 1988-89, nr. 595); 7 okt. 1992, A.R. nr. 9995
(ibid., 1991-92, nr. 653), en 18 mei 1993, A.R. nr.
6224 (ibid., 1993, nr. 243), en 17 feb. 1998, A.R.
==>
nr. P.96.093.N (infra, nr. 96).
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2° Het verbod in correctionele en politiezaken van gesplitste uitspraak betreffende
schuld en straf ontneemt de rechter, die
bij miskenning van deze regels bij tussenvonnis reeds heeft geoordeeld over een
materieel of moreel element van het feit
dat de beklaagde wordt ten laste gelegd,
zijn rechtsmacht en opdracht niet om alsnog over de strafvordering uitspraak te
doen (2). (Artt. 163, 195 en 211 Sv.)
3° Het hager beroep van de beklaagde tegen de eindbeslissing, en bij ontstenteriis vari hager beroep tegen het tussenvonnis dat bij miskenning van het verbod
in correctionele en politiezaken van gesplitste uitspraak betreffende schuld en
strafreeds heeft geoordeeld over een materieel of moreel element van het feit dat
de beklaagde wordt ten laste gelegd, omvat niettemin alle niet van elkaar af te
scheiden elementen van de strafvordering en onderwerpt zodoende noodzakelijkerwijze het onderzoek omtrent de wettigheid van het tussenvonnis aan de
appelrechters in zoverre dit reeds over
sommige elementen oordeelde (3). (Artt.
199 en 202 Sv.)
(RASKIN)

ARREST

(A.R. nr. P.96.0312.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1996 door
Dit principe van verbod op gesplitste uitspraak
tussen schuld en straf groeide uit een interpretatie van de artikelen 163, 195 en 211 Sv. doch
wordt door het Hof steeds rneer gehanteerd alsof
het een autonoorn algerneen rechtsbeginsel betreft.
Hetzelfde principe werd alleszins eveneens gehuldigd op grand van art. 427 Sv. om de draagwijdte te duiden van de bevoegdheid van de
verwijzingsrechter, wanneer de vernietiging van
de uitspraak over de strafvordering enkel gebaseerd was op het onwettig karakter van de uitgesproken straf. Oak hier oordeelde het Hof dat
de verwijzingsrechter nietternin de schuld opnieuw diende te beoordelen (Cass., 7 jan. 1952,
A.C., 1951-52, p. 212).
(2) Zie noot 1.
(3) De problernatiek van de devolutieve werking speelt eveneens een rol in de bepaling van
de ornvang van de uit te spreken vernietiging. Zie
in dat verband: Cass., 29 nov. 1954 (A. C., 195455, p. 205); 24 feb. 1975 (ibid., 1975-75, p. 722);
8 rnei 1979 (ibid., 1978-79, p. 1066); 14juni 1983,
A.R. nr. 8080 (ibid., 1982-83, nr. 568), en 13 juni
1989, A.R. nr. 2977 (ibid., 1988-89, nr.
494).
S.D'H.
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het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel : miskenning van de devolutieve Werking van het hoger beroep en schending
van de artikelen 163, 195 en 211 Wetboek
van Strafvordering houdende het verbod in
correctionele en politiezaken van gesplitste uitspraak betreffende schuld en straf:

Overwegende dat de rechter van de
Correctionele Rechtbank te Hasselt bij
tussenvonnis van 1 maart 1993 een
deskundigenonderzoek beval en desomtrent considereerde : "Het vooronderzoek en het ter zitting gevoerde onderzoek hebben gelding als het bewijs
naar eis van recht dat (eiser) van op de
passagierszetel van de personenauto
bestuurd door Schiepers Jean Marie
via het geopende raam Schaeken
Christine vastgreep en meerdere meters naast het rijdende voertuig meesleurde. Ingevolge deze feiten werd
Schaeken Christine gekwetst, kwetsuren die voor haar minstens een
ziekte of een tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid voor gevolg hadden";
Dat hij bij eindvonnis van 16 december 1994 eiser strafrechtelijk en civielrechtelijk veroordeelde;
Overwegende dat de appelrechters
considereren : "Dat de regels toepasselijk in correctionele zaken en in politiezaken de beoordeling van de
schuld en de toemeting van de straf
nauw met elkaar verbinden, zodat
geen uitspraak door afzonderlijke beslissingen kan worden gedaan over de
schuld enerzijds en over de op te leggen straf anderzijds; dat de eerste
rechter niet vermocht, nadat hij geoordeeld had over beklaagdes schuld in
het vonnis van 1 maart 1993, in een
later vonnis van 1 december 1994 nog
een straf op te leggen; dat het tussenvonnis van 1 maart 1993 een feitelijke kwestie of een rechtskwestie beslechtte daar het vonnis het ten laste
gelegde feit bewezen verklaarde; dat
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tegen dit tussenvonnis hager beroep van de correctionele rechtbank dat
openstond; dat tegen het tussenvon- hem op strafgebied veroordeelde;
nis van 1 maart 1993 geen hager beB. In zoverre de voorziening gericht
roep werd aangetekend; dat het hof
(van beroep) aileen gevat is met het is tegen de beslissing op de door de
hager beroep tegen het eindvonnis van verweerders tegen eiser ingestelde
1 december 1994; dat, nu het niet be- burgerlijke rechtsvorderingen :
streden vonnis van 1 maart 1993 beOverwegende dat de hierna uit te
sliste over de schuld van de beklaagde, spreken vernietiging, op de voorziehet hof (van beroep) niet meer ver- ning van eiser, van de beslissing op de
mag een straf op te leggen, nu het niet tegen hem ingestelde strafvordering de
meer op rechtsgeldige wijze, bij uit- vernietiging meebrengt van de beslisspraak van een enkel arrest, uitspraak sing op de tegen hem ingestelde burkan doen over de schuld en de straf gerlijke rechtsvordering die het ge(Cass., 18 mei 1993, Arr. Cass., 1993, volg ervan is;
nr. 243)";
Dat zij hierop het eerste vonnis verOm die redenen, ongeacht het stuk
nietigden en zich zonder rechtsmacht
dat
ter griffie van het Hof werd ontverklaarden om uitspraak te doen over
vangen op 3 december 1996, dit is buide strafvordering;
ten de termijn van twee maand seOverwegende dat zo krachtens de dert 1 maart 1996, datum waarop de
regels inzake rechtsbedeling in cor- zaak op de algemene rol van het Hof
rectionele en politiezaken de beoorde- is ingeschreven, en ongeacht de door
ling van de schuld en van de straf zo eiser aangevoerde grieven die niet
nauw verbonden is dat niet bij afzon- kunnen leiden tot cassatie zonder verderlijke beslissing uitspraak mag wor- wijzing, vernietigt het bestreden arden gedaan over de schuld en de op te rest; beveelt dat van dit arrest melleggen straf, evenwel het feit dat de ding zal worden gemaakt op de kant
rechter bij miskenning van deze re- van het vernietigde arrest; laat de kosgels bij tussenvonnis reeds heeft geoor- ten ten laste van de Staat; verwijst de
deeld over een materieel of moreel ele- zaak naar het Hof van Beroep te Brusment van het feit dat de beklaagde sel.
wordt ten laste gelegd, hem zijn
rechtsmacht en opdracht niet ont17 februari 1998 - 2e kamer - Voorneemt om alsnog over de strafvorde- zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer : de h. Goethals - Gelijkluiring uitspraak te doen;
conclusie van de h. D'Halleweyn,
Overwegende dat om dezelfde rede- dende
advocaat-generaal met opdracht - Aduonen, het hager beroep van de be- caat: mr. P. Schepers, Tongeren.
klaagde tegen de eindbeslissing alle
niet van elkaar afte scheiden elementen van de strafvordering omvat, en
noodzakelijkerwijze een onderzoek omtrent de wettigheid van het tussenvonnis in zoverre dit reeds over som- Nr. 96
mige elementen oordeelde, aan de
appelrechters onderwerpt, oak bij ont2 8 KAMER- 17 februari 1998
stentenis van hager beroep van de beklaagde tegen het tussenvonnis;
1o VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFDat het hof van beroep dan oak in
ZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECdie mate van het tussenvonnis moest
TIONELE EN POLITIEZAKEN- AFZONDERLIJKE
kennisnemen en zich niet wettig zonBESLISSINGEN OVER SClillLD EN STRAF.
der rechtsmacht kon verklaren om
kennis te nemen van het hager be- 2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFroep van eiser tegen het eindvonnis
ZAKEN - STRAFVORDERING - CORREC-

Nr. 96
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TIONELE EN POLITIEZAKEN- AFZONDERLIJKE
BESLISSINGEN OVER VERSCHEIDENE ASPECTEN VAN SClillLD EN STRAF- ANDERE RECHTERS - GEVOLG.

3° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE ~ AFZONDERLIJKE
BESLISSINGEN OVER VERSCHEIDENE ASPECTEN VAN SClillLD EN STRAF -ANDERE RECHTERS- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE TWEEDE BESLISSING- AMBTSHALVE
MIDDEL- GEVOLG T.A.V. BEIDE BESLISSINGEN.

4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - REDELIJKE
TERMIJN - VASTSTELLING - INVLOED STRAF.

so

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- VASTSTELLING- INVLOED - STRAF.

1o In correctionele en politiezaken zijn de

beoordeling van de schuld en deze van de
straf zo nauw verbonden dat niet bij afzonderlijke beslissingen uitspraak mag
gedaan worden over de schuld en over de
op te leggen straf (1). (Artt. 163, 19S en
211 Sv.)

2° en 3° Nietig zijn, omdat hierover afzonderlijk uitspraak werd gedaan, enerzijds de beslissing houdende vaststellingen die voor een aan de beklaagde op te
leggen straf of maatregel en voor aspecten van zijn schuld bepalend zijn, anderzijds de beslissing die hem schuldig
verklaart, gewezen door andere rechters, die dus niet zelf over alle aspecten
van de hem verweten feiten, zijn schuld
hieraan en de hem op te leggen straf hebben geoordeeld (2). (Artt. 163, 19S en 211
Sv.)
4° en so De vaststelling dat de redelijke ter-

mijn al dan niet is overschreden is bepalend voor wat de aan de beklaagde op
te leggen straf betreft (3). (Art. 6.1
E.V.R.M.)

(1) Cass., 18 mei 1993, A.R. nr. 6224 (A. C.,
1993, nr. 243), en 17 feb. 1998, A.R. nr.
P.96.0312.N (supra, nr. 95).
(2) Zie Cass., 8 mei 1979 (A. C., 1978-79, 1066).
(3) Zie Cass., 9 dec. 1977, voltallige terechtzitting, A.R. nr. P.96.448.N, met concl. adv.-gen.
Bresseleers (A.C., 1977, nr. 543).
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(VERDONCK
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0963.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
1. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :

Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van de artikelen 163, 19S en
211 Wetboek van StrafVordering houdende
het verbod in correctionele en politiezaken van gesplitste uitspraak betreffende
schuld en straf:

Overwegende dat in correctionele en
politiezaken de beoordeling van de
schuld en van de straf zo nauw met elkaar verbonden zijn dat er over een en
ander niet bij afzonderlijke beslissingen uitspraak mag worden gedaan;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 14 maart
1996 vermeldt : ''Het hof (van beroep)
herneemt de zaak met de huidige samenstelling van de zetel"; dat de
appelrechters in het bestreden arrest considereren : "Bij tussenarrest
van 28 juni 1995 werd reeds definitiefbeslist dat: (... )-de redelijke termijn in casu niet was overtreden; de B.V.B .A. Verdonck Koksijde en de
N.V. Confiserie Verdonck als nieuwe
slijters dienden aangezien te worden;
- (eiser) als natuurlijke persoon in
zijn hoedanigheid van vereffenaar van
de B.V.B.A. Confiserie Verdonck en
afgevaardigd-bestuurder van de N.V.
Confiserie Verdonck strafrechtelijk
aansprakelijk was voor de feiten, die
de vennootschappen waarover hij het
beheer voerde, betreffen";
Dat de appelrechters zich aldus gebonden achten door wat in het tussenarrest ter zake werd beslist;
Overwegende dat de vaststelling dat
de redelijke termijn al of niet is overschreden, bepalend is voor wat de aan
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de beklaagde op te leggen straf of
maatregel betreft; dat de vaststelling dat Verdonck Koksijde B.V.B.A. en
Confiserie Verdonck N.V. als nieuwe
slijters dienen aangezien te worden
een noodzakelijk gegeven uitmaakt om
te kunnen besluiten dat de in de telastleggingen vermelde aangiftes
moesten plaatsgrijpen; dat de vaststelling dat eiser als natuurlijke persoon in zijn hoedanigheid van vereffenaar van Confiserie Verdonck
B.V.B.A. en afgevaardigd-bestuurder
van Confiserie Verdonck N.V. strafrechtelijk aansprakelijk is voor de feiten, een noodzakelijk gegeven is om de
feiten aan eiser kunnen toerekenen en
hem eraan schuldig te kunnen verklaren;
Dat de appelrechters door in de gegeven omstandigheid op grond van de
vermelde - door de andere rechters
die het tussenarrest hebben gewezen, gedane - vaststellingen eiser
schuldig te verklaren en tot straf te
veroordelen, niet zelf over alle aspecten van de aan eiser verweten feiten,
zijn schuld hieraan en de hem op te
leggen straf hebben geoordeeld;
Dat bovendien hierover bij afzonderlijke beslissingen uitspraak werd
gedaan;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt dat zowel het tussenarrest van
28 juni 1995 als het thans bestreden
eindarrest van 30 mei 1996 nietig zijn;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering tegen eiser:
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging, op de onbeperkte
voorziening van eiser, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt
van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering
die het gevolg ervan is;
Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen, die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het tussenarrest

Nr. 97

van 28 juni 1995 en het bestreden arrest van 30 mei 1996; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde arresten; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
17 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal Aduocaten : mr.
Claeys Bouuaert; mrs. P. Thomas, Veurne,
en L. Gheysens, Kortrijk.

Nr. 97
2e KAMER- 17 februari 1998

1o DOUANE EN ACCIJNZEN- DOUANE
EN ACCIJNZENWET- MATERIELE OVERTREDING VAN EEN WETSVOORSCHRIFT- BEDOELING VAN DE OVERTREDER

2° MISDRIJF -

TOEREKENBAARHEID RECHTSPERSONEN- STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.

3° MISDRIJF -

TOEREKENBAARHEID RECHTSPERSONEN- STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.

1 o De wetten inzake douane en accijnzen

straffen in de regel de enkele ouertreding van de desbetreffende voorschriften en houden geen rekening met de bedoeling van de ouertreder (1). (Art. 220
Douane en Accijnzenwet.)
2° Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt rust de strafrechtelijke
(1) Cass., 12 mei 1982 (A. C., 1981-82, nr. 545);
zie Cass., 11 feb. 1997, A.R. nr. P.96.103l.N, en
19 nov. 1997, A.R. nr. P.97.1077.F (ibid., 1997, nrs.
77 en 490).
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verantwoordelijkheid op de natuurlijke
personen, organen of aangestelden, door
wier toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld (2).
3° Daar het orgaan van een rechtspersoon
zich met deze vereenzelvigt en namens
hem moet handelen, moet het zorgen voor
de naleving van de wetsbepalingen waarvan de enkele overtreding, behoudens
overmacht of onoverkomelijke dwaling,
een misdrijf oplevert (3).
(VAN CANNEYT
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1401.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1996 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie, waarvan een door de
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld tot straf en waarbij de sluiting van de slijterij wordt bevolen tot na betaling van de openingsbelasting en de geldboete :
Over het middel :
Overwegende dat de wetten inzake
douane en accijnzen in de regel de enkele overtreding van de desbetreffende voorschriften straffen en geen rekening houden met de bedoeling van
de overtreder; dat geen van de wettelijke bepalingen welke ten grondslag
liggen aan de vervolging van eiser,
hiervan afwijkt;
Overwegende dat wanneer een
rechtspersoon een misdrijf pleegt, de
strafrechtelijke verantwoordelijk(2) Cass., 12 sept. 1995, A.R. nr. P.95.0223.N
(A. C., 1995, nr. 377), en 18 feb. 1997, A.R. nr.
96.0397.N (onuitg.).
(3) Cass., 6 nov. 1991,AR. nr. 9244 (A.C., 199192, nr. 132).
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heid rust op de natuurlijke personen,
organen of aangestelden, door wier
toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld;
Overwegende dat een orgaan van
een rechtspersoon zich met deze vereenzelvigt en namens hem moet handelen; dat hij derhalve moet zorgen
voor de naleving van de wetsbepalingen waarvan de enkele overtreding
-behoudens overmacht of onoverkomenlijke dwaling- een misdrijf oplevert;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van de feitelijke gegevens die
ze bespreken, op onaantastbare wijze
constateren dat eiser als zaakvoerder van Condor Westerlo CV het dagelijks bestuur ervan waamam en bovendien de dagelijkse uitbating ervan
leidde, mitsdien persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk is voor de gepleegde feiten;
Dat de appelrechters door deze motivering de door eiser aangevoerde
strijdige of andere feitelijke gegevens
verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Overwegende dat de verdere "voor
zoveel als nodig'' gegeven motivering
overtollig is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld tot betaling van de
openingsbelasting en de erop verschuldigde nalatigheidsinterest :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.·
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17 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
Advocaten : mr.
advocaat-generaal Claeys Bouuaert; mr. R. Devriendt, Brugge.

Nr. 98
2e KAMER- 18 februari 1998

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL
BEROEP. VORM. TERMIJN- TERMIJN- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE- BEGRIP.

De appeltermijn van de beklaagde die bij
verstek is veroordeeld, valt samen met de
gewone en niet met de buitengewone
verzettermijn (1).
(MOENS)

ARREST

Nr. 98

Overwegende dat eiser op 18 oktober 1996 hager beroep heeft ingesteld
tegen dat vonnis van 9 september
1996;
Overwegende dat het arrest op eisers conclusie ten betoge dat zijn hager beroep ontvankelijk is, antwoordt
dat dit beroep met toepassing van artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk is; dat het
aldus zijn beslissing met redenen omkleedt;
Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige
de beroepstermijn van de bij verstek
veroordeelde beklaagde samenvalt met
de gewone en niet met de buitengewone verzettermijn;
Dat het middel, wat dat betreft,
faalt naar recht;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1360.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel :
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik, bij het op 9 september 1996, jegens beklaagde bij verstek gewezen vonnis, het verzet dat eiser heeft ingesteld tegen de op 23 mei
1996 door voornoemde rechtbank gewezen beslissing, waarbij beklaagde
wegens zware diefstal bij verstek werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van vier maanden, ongedaan verklaart;
(1) Cass., 3 mei 1988, A.R. nr. 1563 (A C., 198788, nr. 537).

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. J.F. Henrotte en Y. Lacroix, Luik.

Nr. 99
2e KAMER- 18 februari 1998

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING BEOORDELING DOOR DE
VONNISGERECHTEN- DRAAGWIJDTE.

-----~-. ~~~~~~-=----~
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Nr. 100
2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- VONNISGERECHT- REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING- NIET
AAN DE FEITENRECHTER VOORGELEGD MIDDEL - GEVOLG.

1o De vonnisgerechten dienen in het licht

van de gegevens van elke zaak te oordelen of de zaak binnen een redelijke termijn is behandeld en, zo niet, moeten zij
de mogelijke gevolgen daarvan vaststellen (1).

2° Het middel dat hierop gegrond is dat eiser niet binnen een redelijke termijn zou
zijn berecht, kan niet voor de eerste maal
aan het Hof worden voorgelegd (2).
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men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. J.F.
Funck, Nijvel.

(BROGNAUX)
ARREST

Nr. 100

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1402.F)

2e KAMER- 18 februari 1998

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1997 gewezen door het Hofvan Beroep te Bergen;
Over het middel :

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100
TOT EINDE)- ARTIKEL 149 - ONDERZOEKSGERECHTEN- TOEPASSING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- MOTIVERING.

Overwegende dat het vonnisgerecht,
in het licht van de feitelijke gegevens 3o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MOTIvan elke zaak, dient na te gaan of de
VERING.
zaak binnen een redelijke termijn
werd behandeld en, zo dit niet het ge- 4 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
val is, de hieraan te verbinden gevol- ONDUIDELIJK MIDDEL- SCHENDING VAN
gen vast te stellen;
DE BEWIJSKRACHT- ONTVANKELIJKHEID.
Overwegende dat het middel, dat
hierop gegrond is dat eiser niet bin- 5o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGnen een redelijke termijn is berecht,
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVINGniet aan de feitenrechter is voorgeMIDDEL GERICHT TEGEN EEN ARREST VAN
legd;
RET HOF- ONTVANKELIJKHEID.
. Dat het niet voor de eerste maal aan
het Hof kan worden voorgelegd en dus 6° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
niet ontvankelijk is;
- ONDUIDELIJK MIDDEL- 'IEGENSTRIJDIGE
Overwegende dat de substantiele of
GRONDEN- ONTVANKELIJKHEID.
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn geno- 7o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND(1) Cass., 22 okt. 1986, A.R. nr. 5114 (A. C.,
1986-lj7, nr. 117), en de concl. proc.-gen. Krings,
inBuU: en Pas., 1987, l,nr.117; zie Cass., 5mei
1987 (A.C., 1986-87, nr. 517).
(2) Vgl. Cass., 16 juni 1993, A.R.
P.93.0864.F (A. C., 1993, nr. 289).

nr.

HAVING- ONDERZOEKSRECHTER- ONDERVRAGING VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- WETTIGHEID.

so

ONDERZOEKSRECHTER- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- ONDERVRAGING VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- WETTIGHEID.
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P, 2° en 3° Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten inzake voorlopige
hechtenis (1). (Art. 149 Gw.)
4 o Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is
het middel waarin de miskenning van de
bewijskracht van de akten wordt aangevoerd, zonder opgave van de geschriften
waarvan de bewijskracht zou miskend
zijn (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
5° Niet ontvankelijk is het middel dat niet

gericht is tegen de bestreden beslissing,
maar eigenlijk kritiek oefent op een arrest van het Hof, waarin een identiek
middel was afgewezen dat eiser tot staving van zijn vorig cassatieberoep had
aangevoerd (3).
6° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is
het middel waarin de tegenstrijdigheid
van de gronden wordt aangevoerd, zonder te preciseren waarin die tegenstrijdigheid zou kunnen bestaan (4) . (Art. 149
Gw.)

7o en so De ondervraging van de onderzoeksrechter door de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet
doen inzake voorlopige hechtenis, wordt
door geen enkele wettelijke bepaling opgelegd noch verboden (5). (Art. 30 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
(BRIGNANO)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0201.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1998
(1) Cass., 20 juli 1992, A.R. nr. 131 (A. C., 199192, nr. 577), en 14 jan. 1997, A.R. nr. P.97.0005.N
(ibid., 1997, nr. 30).
(2) Cass., 23 mei 1977 (A. C., 1977, 968), en 3
feb. 1981, A.R. nr. 6223 (ibid., 1980-81, nr. 332).
(3) Vgl. Cass., 16 maart 1983, A.R. nr. 2793
(A. C., 1982-83, nr. 397).

(4) Vgl. Cass., 20 juli 1965 (Bull. en Pas., 1965,

I, 1192).
(5) Cass., 5 juni 1996, A.R. nr. P.96.0735.F
(A.C., 1996, nr. 217).

Nr. 100

gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest van het Hof van
21 januari 1998;

Over alle middelen samen :
Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij de schending aanvoeren
van artikel149 van de Grondwet, dat
niet toepasselijk is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten, of de
miskenning aanvoeren van de bewijskracht van de akten, zonder te preciseren van welke akten de bewijskracht
is miskend of waarin die miskenning
bestaat, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat, in zoverre de memarie het eerste middel alsook het eerste en het derde onderdeel van het
tweede middel overneemt, die door eiser zijn aangevoerd tot staving van
zijn vorige voorziening van 7 januari
1998 en die door het Hof reeds zijn
verworpen bij arrest van 21 januari
1998, voornoemd arrest van het Hof
bekritiseren en bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij niet aangeven in welk opzicht de redenen van het bestreden arrest tegenstrijdig zouden zijn, eveneens niet ontvankelijk zijn bij gebrek
aan precisering;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het openbaar ministerie verslag heeft uitgebracht voor de
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat, hoewel geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de
onderzoeksrechter moet worden gehoord door de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen
inzake voorlopige hechtenis, er evenmin enige wetsbepaling bestaat die
zulks verbiedt;
Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;

Nr. 101
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Overwegende dat, voor het overige,
eiser de miskenning van zijn recht van
verdediging niet kan gronden op de
laattijdige mededeling van een bij
het dossier gevoegd geschrift van de
voorzitter van de Rechtbank te Namen, luidens hetwelk onderzoeksrechter Jean-Pierre Marotte wettig verhinderd was op de dag van de
terechtzitting van de raadkamer van
24 december 1997, nu hij, enerzijds,
van dat stuk heeft kennisgenomen onder de in zijn conclusie aangegeven
voorwaarden, zonder dat hij de verdaging van de debatten heeft
gevraagd, en, anderzijds, uit het arrest van het Hof van 21 januari 1998
is gebleken dat die handeling overbodigwas;
Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar de gronden van het
rekwisitoor van het openbaar ministerie en op eigen gronden, voldoet aan
de bij de artikelen 16 en 30 van de wet
betreffende de voorlopige hechtenis
voorgeschreven motiveringsplicht; dat
de appelrechters, nu zij bovendien erop
gewezen hebben dat geen enkele alternatieve maatregel kan tegemoetkomen aan de vereisten van de openbare veiligheid, hun beslissing
regelmatig met redenen hebben omkleed en naar recht hebben verantwoord;
Dat, in zoverre, de middelen niet
kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 1998 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. Longfils.
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Nr. 101
1e KAMER- 19 februari 1998

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- NIETIG
VERKLAARDE AANSLAG- GEEN NIETIGHEID
WEGENS SCHENDING VERJARINGSREGELVOORHEFFINGEN OF VOORAFBETALINGENBEHOUD DOOR HET BESTUUR- BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTERS.

Het hof van beroep dat, onder voorbehoud
van de schending van een verjaringsregel, aanneemt dat de aanslag niet regelmatig is totstandgekomen en derhalve
geen uitspraak kan doen over het bestaan en het bedrag van de belastingschuld, is niet verplicht te beslissen dat de
gestorte voorheffingen of voorafbetalingen door het bestuur behouden worden
als voorschot op een nieuwe eventuele
aanslag. (Art. 260 W.I.B., thans art. 355
W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BAL E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0056.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 186, 203, 211,
§ 2 en 260 van het wetboek van de inkomstenbelastingen zoals van toepassing voor
aanslagjaar 1987,
doordat het hofvan beroep, na de aanslag in zijn geheel te hebben vernietigd omdat de directeur in zijn beslissing de van
ambtswege gevestigde aanslag heeft verbeterd zodat de willekeurigheid ervan vaststaat, in antwoord op de opmerking van de
fiscus dat in geval van gehele vernietiging van de aanslag de administratie het
recht heeft de voorheffingen en/ofvoorafbetalingen te behouden als voorschot op de
nog te vestigen vervangende aanslag, beslist dat het hof het bestaan en het bedrag van de belastingschuld slechts vermag vast te stellen voor zover de litigieuze
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Nr. 102

aanslag als titel overeenkomstig de wettelijke vormen regelmatig tot stand is gekomen, dat nu het hof vaststelt dat de betwiste aanslag wegens schending van
artikel 256 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen nietig is, het hof niet
zonder schending van artikel 260 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen kan
beslissen dat de fiscus gerechtigd is de voorheffingen en!ofvoorafbetalingen te behouden als voorschot op de desgevallend nog te
vestigen nieuwe aanslag,
terwijl artikel 260 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen de administratie de verplichting oplegt een niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag te vervangen door een
nieuwe aanslag ten name van dezelfde belastingplichtige en op grond van dezelfde
belastingelementen of een gedeelte ervan
binnen de daartoe voorziene termijnen, dat
uit het voorgaande volgt dat het hof van beroep het bestaan en het bedrag van de
belastingschuld slechts vermag vast te stellen, en de uit die vaststelling eventueel volgende teruggave van de voorheffingen en/of
voorafbetalingen slechts vermag te bevelen, voor zover de rechters aannemen dat
de litigieuze aanslag als titel, overeenkomstig de wettelijke vormen, regelmatig tot
stand is gekomen zodat het hof, na te hebben vastgesteld dat de betwiste aanslag
nietig is wegens schending van artikel 256
van het Wetboek van de inkomstenbelasting, diende te beslissen dat eiser in cassatie gerechtigd is de voorheffingen en/of
voorafbetalingen te behouden als voorschot op de nog te vestigen nieuwe aanslag (schending van de artikelen 186, 203,
211, § 2 en 260 van het wetboek van de inkomstenbelastingen) :

een voorziening bij het hof van beroep, hetzij binnen zes maanden te rekenen van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is
voor een voorziening in cassatte;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de litigieuze aanslag voor het
geheel moet worden vernietigd; dat die
beslissing niet wordt bestreden;
Overwegende dat artikel 260 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) het bestuur toelaat een
niet met toepassing van een
veijaringsregel nietig verklaarde aanslag te vervangen door een nieuwe
aanslag ten name van dezelfde belastingplichtige en op grand van dezelfde
belastingelementen of een deel ervan, hetzij binnen drie maanden te rekenen van de datum waarop de beslissing van de directeur der
belastingen niet meer vatbaar is voor

1e KAMER - 19 februari 1998

Overwegende dat uit het voorgaande
niet volgt dat het hofvan beroep, wanneer het aanneemt dat de aanslag niet
regelmatig is totstandgekomen en derhalve geen uitspraak kan doen over
het bestaan en het bedrag van de
belastingschuld, moet beslissen dat de
gestorte voorheffingen of voorafbetalingen door het bestuur behouden worden als voorschot op een nieuwe eventuele aanslag;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 februari 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. De Sutter, Gent.

Nr. 102

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -BESTUURLIJKE OMZENDBRIEVEN- BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTERS.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- BESTUURLIJKE OMZENDBRIEVEN WIJDTE.

DRAAG-

1o Het hof van beroep dat op voorziening

van de belastingplichtige in rechte uitspraak moet doen over het bedrag van de
belastingschuld, is niet gebonden door bestuurlijke omzendbrieven. (Art. 278
WI.B., thans art. 377 W.I.B. 1992.)
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2° Bestuurlijke omzendbrieven inzake be-

lastingen kunnen de hoven en rechtbanken niet binden en kunnen de wet niet op·
heffen, wijzigen of aanvullen (1).
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. GIELIS)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0068.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel278 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen zoals
van toepassing voor aanslagjaar 1990,
doordat het bestreden arrest, na het
standpunt van de administratie te hebben verwoord luidens hetwelk "uit het onderzoek van het aanslagdossier blijkt dat
de kwestieuze vrijstelling reeds aan belanghebbende werd toegekend bij zijn toetreding als advocaat-stagiair tot het sociaal statuut der zelfstandigen d.d. 5 mei
1984 voor respectievelijk de aanslagjaren
1985, 1986 en 1987, dat deze vrijstelling op
eigen verzoek van belanghebbende werd
verleend, dat hij daartoe, bij het invullen
van de aangifte in de personenbelasting
over de aanslagjaren 1985 tot en met 1987,
het vak ad hoc "eerste vestiging als jonge
zelfstandige" aanvulde met de vermelding "5 mei 1984", dat de taxatieambtenaar
derhalve terecht rekening hield met deze
vermelding en dat belanghebbende zodoende geen vermeerdering zou verschuldigd zijn op de eventuele belastbare baten, dat derhalve rekening werd gehouden
met de duidelijke en ondubbelzinnige wilsuiting van reclamant en de vrijstellingsperiode van drie jaar zodoende zal worden gerekend vanaf het begin van de stage
d.d. 5 mei 1984 of met andere woorden over
respectievelijk de aanslagjaren 1985 tot en
met 1987, dat, nu de vrijstelling reeds werd
toegekend bij de inschrijving als stagiair,
deze per definitie niet meer kan worden
verleend bij de inschrijving op de tabel van
(1) Zie in verband met de draagwijdte van ministeriele circulaires : Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr.
C.94.0417.F (A.C., 1995, nr. 360) en de concl. van
adv.-gen. Leclercq, gepubliceerd in Bull. en Pas.,
1995, I, nr. 360.
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de Orde der Advocaten voor respectievelijk de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, en
nate hebben vastgesteld dat appellant (toekomstig verweerder) niet ontkent dat hij
reeds voor de aanslagjaren 1986, 1987 en
1988 de gunst van artikel 89, § 9bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
heeft bekomen, beslist dat appellant (toekomstig verweerder) ook voor het aanslagjaar 1990 recht heeft op voormelde vrijstelling van belastingvermeerdering omdat
de administratie haar circulaire moet naleven waarin werd bepaald dat voor advocaten niet de inschrijving op de lijst van
stagiairs maar wel de inschrijving op de tabel van de Orde van Advocaten als tijdstip van vestiging in een zelfstandig beroep in aanmerking komt en, al ware het
ten overvloede, nog vaststelt dat de circulaire zoals van toepassing voor aanslagjaar 1990 redelijker is dan die van 1993
waarbij de inschrijving als stagiair in aanmerking wordt genomen als tijdstip van
eerste vestiging, omdat stagiairs meestal
zeer geringe inkomsten hebben,

terwijl het hofvan beroep, gelet op het
feit dat de belastingzaken van openbare
orde zijn, binnen de perken van het geschil, zelf de wettelijkheid en de gegrondheid van de belastingvermeerdering opgelegd op grand van artikel 89 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
moet beoordelen, zonder gebonden te zijn
door een administratieve circulaire en in
casu zelf moet nagaan of toekomstig verweerder al dan niet in aanmerking komt
voor vrijstelling van die vermeerdering en
bijgevolg of alle daartoe in artikel 89, § 9bis
van voormeld Wetboek gestelde vrijstellingsvoorwaarden zijn vervuld, inzonderheid of het gaat om een belastingplichtige die de leeftijd van 35 jaar niet heeft
overschreden, die zich voor de eerste maal
in een zelfstandig beroep heeft gevestigd en
ofhet gaat om baten behaald gedurende de
eerste drie jaar van de uitoefening van de
zelfstandige beroepswerkzaamheid,
zodat het arrest, door de voorziening gegrond te verklaren uitsluitend omdat de administratie haar circulaire moet naleven en
zonder de zaak te toetsen aan de in artikel 89, § 9bis van voornoemd Wetboek gestelde toepassingsvoorwaarden, artikel 278
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen heeft geschonden :

Overwegende dat het middel aan
het arrest verwijt dat het uitspraak
heeft gedaan op grond van een circulaire van het bestuur en geweigerd
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he eft na te gaan of de vrij stellingsvoorwaarden bepaald in artikel 89,
§ 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) vervuld
waren; dat de voorziening beperkt is
tot de beslissing van de appelrechters
betreffende een globale vermeerdering van 30.058 frank in aanslag artikel 1729522;
Overwegende dat bestuurlijke omzendbrieven inzake belastingen de hoven en rechtbanken niet kunnen binden en de wet niet kunnen opheffen,
wijzigen of aanvullen;
Dat wanneer het hofvan beroep, op
voorziening van de belastingplichtige, krachtens artikel 278 van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964), in rechte uitspraak moet
doen over het bedrag van de belastingschuld, het niet gebonden is door bestuurlijke omzendbrieven;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat, ongeacht de inhoud van
het wettelijk voorschrift van artikel89,
§ 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), het bestuur toepassing moest maken van
zijn omzendbrieven; dat zij weigeren te
onderzoeken of de belastingschuld
overeenkomstig het bedoelde artikel
was vastgesteld;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor
recht zegt dat, wat artikel 1729522 betreft, "het bedrag van 30.058 frank
(globale vermeerdering) moet vernietigd worden" en de herberekening van
de aanslag beveelt; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

Nr. 103

19 februari 1998 - 1e kamer - Voor·
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. J. ArnautsSmeets, Turnhout.

Nr. 103
1e KAMER - 20 februari 1998

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

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

3o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- TERMIJN- DUURBESTREDEN ARREST- KENNISGEVING.

4o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- DUUR
- INKOMSTENBELASTINGEN - BESTREDEN
ARREST- KENNISGEVING.

5o INKOMSTENBELASTINGEN - vooRZIENING IN CASSATIE- TERMIJN- BEGINBESTREDEN ARREST- KENNISGEVING- DATUM.

6° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE -BEGIN- INKOMSTENBELASTINGEN- BESTREDEN ARREST- KENNISGEVING- DATUM.

7o BETEKENINGEN EN KENNISGEVlNGEN- GERECHrSBRIEF- INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE TERMIJN- BEGIN- BESTREDEN ARRESTKENNISGEVING- DATUM.

-

-- --------------
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so INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- TERMIJN- DUURVERLENGING- AFSTAND.
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(EUROPESE GEMEENSCHAPVANKOLENEN STAAL
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

ARREST

(vertaling)

go CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- DUUR
- VERLENGING -AFSTAND- INKOMSTENBELASTINGEN.

1o en 2° Art. 1097 Ger. W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen (1).
(Art. 10g7 Gw.)
3° en 4° Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening tegen een inzake inkomstenbelastingen gewezen arrest, wanneer zij meer dan drie maanden
na de kennisgeving van dat arrest is ingesteld (2). (Art. 3SS W.I.B. [1gg2); artt.
2 en 32, 2°, Ger.W.)
5°, 6° en 7° De kennisgeving van het arrest waardoor, inzake inkomstenbelastingen, de termijn om cassatieberoep in te
stellen begint te lopen, geschiedt op de datum waarop de griffie van het hof van beroep een afschrift van het arrest toezendt
aan de in dat arrest opgegeven woonplaats of zetel van de partij waaraan de
kennisgeving moet geschieden (3). (Art.
3SS W.I.B. [1gg2); artt. 2 en 32, 2°,
Ger.W.)

so en go Bij ontstentenis van een bijzondere wetsbepaling, wordt de bij
het WI.B. (1992) bepaalde termijn van
drie maanden om cassatieberoep in te
stellen, niet verlengd wegens de afstand
(4). (Art. 3SS W.I.B. [1gg2); art. 55
Ger.W.)
(1) Cass., 9 sept. 1988,A.R. nr. F.1576.N (A.C.,
1988-89, nr. 20); 20 feb. 1997, A.R. nr. F.96.0103.F
(ibid., 1997, nr. 102).
(2) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I, nr.
103).
(3) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I, nr.
103. Betreffende de kennisgeving aan de belastingplichtige op een ogenblik dat de procedure
nog niet gerechtelijk is en waarop art. 32, 2°,
Ger.W. dus niet van toepassing is, vgl. Cass., 28
juni 1996, A.R. nr. F.95.0090.F (A. C., 1996, nr.
269).
(4) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I, nr.
103.

(A.R. nr. F.g6.0127.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat krachtens artikel 388, tweede lid, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, het
verzoekschrift, dat vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot
van de betekening ter griffie van het
hofvan beroep worden afgegeven binnen een termijn van drie maanden te
rekenen van de kennisgeving van het
arrest door de griffie aan de in bedoeld arrest opgegeven woonplaats gedaan, een en ander op straffe van verval;
Overwegende, enerzijds, dat uit artikel 32 van het Gerechtelijk Wethoek, dat krachtens artikel 2 van dat
wetboek toepasselijk is op de inkomstenbelastingen, blijkt dat de kennisgeving van het arrest waardoor de
voornoemde termijn begint te lopen,
geschiedt op de datum waarop de griffie dat arrest toezendt aan de woonplaats of aan de zetel van de partij
waaraan de kennisgeving moet geschieden;
Overwegende, anderzijds, dat bij
ontstentenis van een bijzondere wetsbepaling, de bij voornoemd artikel 388
bepaalde termijn niet wordt verlengd
wegens de afstand;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het arrest op 17 september 1996 bij ter post aangetekende brief aan eiseres ter kennis is
gebracht op de in dat arrest opgegeven zetel, d.i. te Luxemburg; dat het
verzoekschrift tot cassatie, en het exploot van de betekening van dat verzoekschrift ter griffie van het hof van
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beroep werden afgegeven op 23 december 1996, dus buiten de bij voornoemd artikel 388, tweede lid, bepaalde wettelijke termijn van drie
maanden;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 februari 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 104
3e KAMER- 23 februari 1998

1 o AFSTAND (RECHTSPLEGING)- AFSTAND VAN RECHTSVORDERING- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- AKTE '
VAN AFSTAND VERLEEND - GEVOLG- HOF
VAN BEROEP- ONTTREKKING.

2o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- AFSTAND (RECHTSPLEGING)- AFSTAND VAN
RECHTSVORDERING - AKTE VAN AFSTAND
VERLEEND- GEVOLG- HOF VAN BEROEPONTTREKKING.

3o VONNISSEN EN ARRESTEN BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - AFSTAND (RECHTSPLEGING) - AFSTAND VAN RECHTSVORDERING- AKTE VAN
AFSTAND VERLEEND - GEVOLG- HOF VAN
BEROEP- ONTTREKKING.

4 o RECHTBANKEN -

BELASTINGZAKENINKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING
VOOR HET HOF VAN BEROEP - AFSTAND
(RECHTSPLEGING) -AFSTAND VAN RECHTSVORDERING- AKTE VAN AFSTAND VERLEEND
- GEVOLG- HOF VAN BEROEP- ONTTREKKING.

Nr. 104

1", 2°, 3° en 4° Inzake inkomstenbelastingen is de zaak onttrokken aan het hof van

beroep dat akte van de afstand van de
rechtsvordering heeft verleend (1). [Art.
19, eerste lid, Ger.W. (2).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. CALMEYN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0054.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1997
gewezen door het Hofvan Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 19 en 28 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest van 24 juni 1994 vaststelt dat de verweerders in de op 30 maart
1994 ter griffie neergelegde conclusie verklaard hebben afstand te willen doen van
hun rechtsvordering, vervolgens beslist dat
die afstand regelmatig was en aan de ver. weerders akte heeft verleend van de afstand van de rechtsvordering; dat voornoemd arrest, bij ontstentenis van
cassatieberoep, in kracht van gewijsde is
gegaan en dat het hof van beroep bij arrest van 31 januari 1997 de regelmatigheid van dezelfde afstand, die in de op 30
maart 1994 neergelegde conclusie is herhaald, opnieuw onderzoekt en beslist dat,
nu de belastingzaken van openbare orde
(1) Raadpl. Cass., 15 mei 1868 (Bull. en Pas.,
1869, I, 225); 25 maart 1994, A.R. nr. F.1991.N
(A.C., 1994, nr. 147); 23 nov. 1995, A.R. nr.
C.94.0355.N (ibid., 1995, nr. 505); vgl. Cass., 6
juni 1967 (ibid., 1967, 1214); 21 juni 1982, A.R.
nr. 6541 (ibid., 1981-82, nr. 629) met concl. proc.gen. Charles in Bull. en Pas., 1982, I, 1226, inz.
p. 1227; 26 juni 1992, A.R. nr. 7861 (A. C., 199192, nr. 571); 22 nov. 1993, A.R. nr. S.93.0028.N
(ibid., 1993, nr. 476); 15 sept. 1994, A.R. nr.
C.93.0426.F en 24 nov. 1994, A.R. nr. C.93.0484.F
(ibid., 1994, nrs. 383 en 510); 21 sept. 1995, A.R.
nr. C.93.0290.N (ibid., 1995, nr. 393). Over de regel betreffende het verbod van de afstand van
rechtvordering in belastingzaken, welke materie de openbare orde raakt, raadpl. C. CARDYN,
H.R. DEPRET en M. LoocKX, Procedure fiscale contentieuse, 3de uitg., d. II, Brussel, 1992, nrs. 264
en 265.
(2) Raadpl. tevens de artt. 2, 20, 22 en 821
Ger.W.)
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zijn, afstand van rechtsvordering verbaden is en bijgevolg als nietig moet worden beschouwd,
terwijl het feit dat het hofvan beroep bij
arrest van 24 juni 1994 beslist heeft dat de
afstand van rechtsvordering, die herhaald
is in de op 30 maart 1994 ter griffie neergelegde conclusie, regelmatig was, belet dat
voornoemd hof bij arrest van 31 januari
1997 de regelmatigheidvan die afstand van
rechtsvordering in de~elfde procedure opnieuw onderzoekt en opnieuw uitspraak erover doet; het hofbijgevolg, nadat het zijn
rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend in
het arrest van 24 juni 1994, dat in kracht
van gewijsde is gegaan, de artikelen 19 en
28 van het Gerechtelijk Wetboek schendt,
nu het een tweede maal uitspraak doet over
hetzelfde voorwerp;

Over de door de verweerders aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het
middel de schending van de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wethoek niet aanvoert :
Overwegende dat het onderzoek van
de grond van niet-ontvankelijkheid
niet losstaat van het onderzoek van
het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het middel het bestreden arrest verwijt dat het uitspraak doet over de regelmatigheid
van de afstand van de rechtsvordering van de verweerders, ofschoon het
hof van beroep door zijn vorig arrest
van 24 juni 1994, dat het in dezelfde
zaak tussen dezelfde partijen had gewezen, zijn rechtsmacht volledig had
uitgeoefend; dat eiser inzonderheid de
schending van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert;
Overwegende dat het hof van beroep bij arrest van 24 juni 1994 vastgesteld heeft dat de verweerders afstand deden van hun rechtsvordering
en beslist heeft dat die afstand regelmatig was; dat het bijgevolg akte heeft
verleend van de afstand;
Dat de verweerders vervolgens het
hof van beroep in hun conclusie ver-
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zocht hebben om die afstand teniet te
doen; dat het hof van beroep, bij het
bestreden arrest, beslist heeft dat,.:'afstand van rechtsvordering · in
belastingzaken verboden is", vastgesteld heeft "dat de bij het arrest van
24 juni 1994 verleende akte van afstand van rechtsvordering nietig is" en
de heropening van de debatten bevolen heeft, opdat de partijen hun standpunt "over de grond van de zaak" nader zouden kunnen omschrijven;
Overwegende dat het hof van beroep, na akte van afstand van rechtsvordering te hebben verleend, niet !anger van de zaak kan kennisnemen, ook
al zijn de inkomstenbelastingen van
openbare orde;
Dat het hof van beroep, nu het uitspraak doet over de geldigheid van de
afstand waarvan het niet meer kon
kennisnemen, artikel 19, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat, in zoverre, 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 Luik.
23 februari 1998 - 3e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse, voor de verweerders.

Nr. 105
3e KAMER- 23 februari 1998

1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
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RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
- PROVINCIEBELASTINGEN - VOORZIENING IN
CASSATIE- TERMIJN- DUUR- BESTREDEN
ARREST- KENNISGEVING.

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- DUUR
- GEMEENTEBELASTINGEN - PROVINCIEBELASTINGEN- BESTREDEN ARREST- KENNISGEVING.

3o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
- PROVINCIEBELASTINGEN- VOORZIENING IN
CAS SATIE- TERMIJN- BEGIN- BESTREDEN
ARREST- KENNISGEVING- DATUM.

4 o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE -BEGIN- GEMEENTEBELASTINGEN- PROVINCIEBELASTINGEN BESTREDEN ARREST KENNISGEVING- DATUM.

5o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - GERECillSBRIEF- GEMEENTEBELASTINGEN- PROVINCIEBELASTINGENVOORZIENING IN CASSATIE- TERMIJN- BEGIN- BESTREDEN ARREST- KENNISGEVING
-DATUM.

6° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
- PROVINCIEBELASTINGEN- VOORZIENING
IN CASSATIE- MEMORIE VAN ANTWOORD
- BRIEF - TER POST AANGETEKENDE
BRIEF.

Nr. 105

VAN WEDERANTWOORD- BRIEF- TER POST
AANGETEKENDE BRIEF.

1 o en 2° Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een
arrest van het hof van beroep dat gewezen is inzake directe gemeente- of
provinciebelastingen, wanneer het meer
dan drie maanden na de betekening van
dat arrest is ingesteld (1). [Art. 7, tweede
lid, wet 23 dec. 19g6 (2); art. 3gg W.I.B.
(1922); artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.]
3°, 4° en 5° De kennisgeving van een arrest van het hof van beroep waardoor, inzake directe gemeente- of provinciebelastingen, de termijn om cassatieberoep
in te stellen begint te lopen, geschiedt op
de datum waarop de griffie van dat hof
een afschrift van het arrest toezendt aan
de in dat arrest opgegeven woonplaats
van de partij waaraan de kennisgeving
moet geschieden (3). [Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 19g6 (4); art. 3gg W.I.B.
(1992); artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.]
6° en 7° Inzake directe gemeente- ~f

provinciebelastingen moet de memorie
van antwoord van de verweerder in cassatie op de griffie van het Hof van Cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de
verweerder in cassatie die zijn memorie
van antwoord niet ter griffie afgeeft maar
ze bij ter post aangetekende brief naar die
griffie verstuurt (5). [Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 19g6 (6); art. 3g9, eerste lid,
W.I.B. (1992).]
go en 9° Inzake directe gemeente- of
provinciebelastingen moet de memorie

7o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- GEMEENTEBELASTINGEN- PROVINCIEBELASTINGEN- MEMORIE
VAN ANTWOORD- BRIEF- TER POST AANGETEKENDE BRIEF.

go GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
- PROVINCIEBELASTINGEN- VOORZIENING IN
CASSATIE- MEMORIE VAN WEDERANTWOORD
-BRIEF- TER POST AANGETEKENDE BRIEF.

(1) Raadpl. Cass., 20 feb. 1998, A.R. nr.
F.96.0127.F, supra, nr. 103, met concl. O.M. in
Bull. en Pas., 1998, I, nr. 103.
(2) De, in casu toepasselijke, wet van 23 dec.
1986 betre:ffende de invordering en de geschillen terzake van provinciale en plaatselijke heffingen is opgeheven bij art. 14, 6°, wet 24 dec.
1996 betre:ffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
(B.S., 31 dec. 1996, Ed. 3, blz. 32483).
(3) Raadpl. noot 1 supra.
(4) Raadpl. noot 2 supra.

9o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- GEMEENTEBELASTINGEN- PROVINCIEBELASTINGEN- MEMORIE

(5) Raadpl. Cass., 2 jan. 1997, A.R. nr.
F.96.0062.F (A.C., 1997, nr. 2).
(6) Raadpl. noot 2 supra.

Nr. 106
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van wederantwoord van de eiser in cassatie op de griffie van het Hof van cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de eiser in
cassatie die zijn memorie van wederantwoord niet ter griffie afgeeft maar ze
bij ter post aangetekende brief naar die
griffie verstuurt (7). [Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986 (8); art. 389, eerste lid,
in fine, W.I.B. (1992).]
(HOCQUETTE T. STAD LUIK)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0110.F)

stenbelastingen, de kennisgeving van
het arrest van het hof van beroep
waardoor de voornoemde termijn begint te lopen, geschiedt op de datum
waarop de griffie dat arrest toezendt
aan de woonplaats van de partij waaraan de kennisgeving moet geschieden;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de kennisgeving van het arrest aan eiser is geschied op 27 juni
1997 en dat de voorziening ter griffie
is neergelegd op 2 oktober 1997;

Dat de voorziening niet ontvankeHET HOF; - Gelet op het bestre- lijk is;
den arrest, op 25 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Om die redenen, ongeacht de meOverwegende dat, krachtens artimorie
van antwoord die in strijd met
kel 7, tweede lid, van de op de feiten
toepasselijke wet van 23 decem- artikel 389 van het Wetboek van de
ber 1986 betreffende de invordering en Inkomstenbelastingen 1992, bij ter
de geschillen terzake van provinciale post aangetekende brief, aan de grifen plaatselijke heffingen, de voorzie- fie van het Hof is gestuurd en ongening in cassatie tegen het arrest van acht de memorie van wederantwoord,
het hof van beroep, geregeld wordt verwerpt de voorziening; veroordeelt
zoals inzake rijksinkomstenbe- eiser in de kosten.
lastingen;
23 februari 1998- 3 kamer- VoorDat aldus artikel 388, tweede lid,
zitter
: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
van het Wetboek van de Inkomsten- - Verslaggever
: de h. Verheyden- Gebelastingen 1992 van toepassing is op lijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
deze voorziening; dat volgens genoemd advocaat-generaal - Advocaten : mrs. P.
artikel het verzoekschrift aan het Hof Melen en E. Hody, Luik.
van Cassatie, dat vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot
van de betekening ter griffie van
het hof van beroep worden afgegeven binnen een termijn van drie
maanden te rekenen van de kennis- Nr. 106
geving van het arrest, bij een ter post
aangetekende brief door de griffie aan
de in bedoeld arrest opgegeven woon2 KAMER - 24 februari 1998
plaats gedaan, een en ander op straffe
van verval;
Overwegende dat krachtens arti- STRAF - ALLERLEI - DRUGS - STRAFVERMINDERING- ONTHULLING- BEGRIP.
kel 32 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat krachtens artikel 2 van dat
wetboek toepasselijk is op de inkom- Er is geen onthulling, die grand is voor
9

9

(7) Raadpl. noot 5 supra.
(8) Raadpl. noot 2 supra.

strafvermindering, wanneer de aangifte
noch volledig, noch oprecht is en de aangever zijn eigen rol in verband met de
drugmisdrijven heeft verzwegen. (Art. 6
Drugwet.)
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(WAGID HOSAIN, RAMCHARAN)
ARREST

(A.R. nr. P.98.0106.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1997 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van MohamedShahied Wagid Hosain:
Gelet op de namens eiser ingediende
verzoekschrift, waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel, luidende als
volgt:
schending van artikel 6 van de Wet van
24 februari 1921 betre:ffende het verhandelen van gifsto:ffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingssto:ffen en
antiseptica, ingevoerd bij de wet van 9 juli
1975, betre:ffende het verhandelen van verdovende middelen,
doordat het arrest eiser veroordeelt wegens : "N och apotheker, noch geneesheer,
noch dierenarts zijnde en de verdovingsmiddelen niet aangekocht of in bezit hebbende krachtens geneeskundig voorschrift,
zonder voorafgaande vergunning van de
Minister die de Volksgezondheid onder zijn
bevoegdheid heeft, onder bezwarende titel of om niet, slaapmiddelen, verdovende
middelen of andere psychotropische stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en waarvan de lijst door de Koning wordt vastgesteld, namelijk 9,350 kg.
cocai:ne op 23 februari 1997 ingevoerd, uitgevoerd, vervaardigd, in het bezit gehad,
verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of
aangeschaft te hebben, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging is" tot
ondermeer een gevangenisstraf van zes
jaar,
terwijl eiser, voor de vervolging, de identiteit van de mogelijke dader van misdrijven bedoeld in de artikelen 2bis en 3 onthuld heeft, zodat alle voorwaarden
aanwezig waren voor de strafvermindering als bij het voormelde wetsartikel bepaald en het hof van beroep niet vermocht
die strafVermindering aan eiser te ontzeggen;

Nr. 106

en terwijl deze verschoningsgrond imperatief is en zelfs van openbare orde :

Overwegende dater geen onthulling is in de zin van artikel 6 Drugwet, wanneer de aangifte noch volledig, noch oprecht is en de aangever
zijn eigen rol in verband met de drugmisdrijven heeft verzwegen;
Overwegende dat de appelrechters
wijzen "op de tegenstrijdigheden in
(de) verklaringen (van de eisers), de
leugens die ze uitten, de ongerijmdheden in hun versies en het volstrekt
onaannemelijke van bepaalde gevolgtrekkingen die uit hun versies nood-.
zakelijkerwijs voortvloeien", waarbij
"voormelde tegenstrijdigheden niet te
wijten kunnen zijn aan vergissingen
en(. .. ) deze elementen niet te kaderen zijn in enig systeem van verdediging dat (de eisers) zouden hebben
kunnen opbouwen, daarin ingepaste
leugens inbegrepen, mochten ze niet
hebben geweten dat er drugs verborgen zaten in de dozen die ze afhaalden";
Dat zij aldus de geloofWaardigheid
van de verklaringen van eiser beoordelen en vaststellen dat deze niet volledig en niet oprecht zijn, hierdoor outhulling in de zin van artikel 6
Drugwet uitsluiten;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, ongeacht het namens de eiser Ramcharan ingediende,
met een onleesbare handtekening '1oco
Paul Bruynseels, advocaat" ondertekende verzoekschrift, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers in
de kosten van hun respectieve voorziening.
24 februari 1998 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver·
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn,
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advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mr. C. Gysen, Leuven; mr. P. Bruynseels, Turnhout.
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1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR)- Kos.
TEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING RECHTSVORDERING VAN RET
O.C.M.W.- RECHTSVORDERING TEGEN DEVERZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDEEIGEN RECHT- BENADEELDE- BEGRIP.

2° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- MAATSCHAPPELIJK w.ELZIJN- KOSTEN VAN
DE MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENINGRECHTSVORDERING VAN RET O.C.M.W. RECHTSVORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR
VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - BENADEELDE- BEGRIP.

3o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR)- KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING RECHTSVORDERING VAN RET
O.C.M.W - RECHTSVORDERING TEGEN DEVERZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDEEIGEN RECHT- FOUT VAN DE GEHOLPEN PERSOON IN OORZAKELIJK VERBAND MET ZIJN
SCHADE - TERUGBETALING- BEDRAG.

1o en 2° Het O.C.M. W. dat tegen de verze-

keraar van de aansprakelijke derde de
hem bij art. 98, § 2, O.C.N.W.-wet toegekende rechtstreekse reclitsvordering instelt voor de terugbetaling van de door
hem gemaakte kosten van de maatschappelijke hulpverlening, is geen benadeelde
in de zin van de artt. 1 en 12 W.A.M.wet, en treedt evenmin in de rechten van
de geholpen persoon (1). (Art. 98, § 2,
O.C.M.W.-wet; artt. 1 en 12 W.A.M.-wet.)
(1) Ben. GH., 16 april1992, zaak A 90/2, Ben.
Jur., met concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven; Cass., 2 dec. 1992, A.R. nr. 7737 (A. C., 199192, nr. 764); 11 okt. 1995, A.R. nr. P.95.0508.F
(ibid., 1995, nr. 429); F. OsT, opmerkingen onder Cass., 2 dec. 1992, "Droit propre, motivation laconique et interpretation restrictive", J.T.,
1992, 40; noot ondertekend P.E. Ghislain, in Revue regionale de Droit, 1995, 484.
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3° De omstandigheid dat de door een
O.C.M;~ W. geholpen persoon tevens een
fout ifi oorzakelijk verband met zijn
schade heeft begaan, ontneemt de met het
maatschappelijk welzijn belaste instelling niet het haar bij de wet toegekende eigen recht om al haar kosten terug te vorderen van de aansprakelijke derde of van
diens verzekeraar (2). (Art. 98, § 2,
O.C.M.W.-wet; artt. 1 en 12 W.A.M.-wet.)
(O.C.M.W.. 1J'E SINT-JOOST-TEN-NODE
T. ROYALE BELGE N.V, BATAILLE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1396.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 september 1997 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht
· is tegen de beslissing op de rechtstreekse vordering van eiser tegen de
eerste verweerster :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
, Overwegende dat het vonnis op eisers conclusie, ten betoge dat het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, dat het eigen recht uitoefent
dat hem is toegekend bij artikel 98,
§ 2, van de organieke wet betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976, een benadeelde is in de zin van artikel 12
van de wet van 21 november 1989,
antwoordt dat het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn geen benadeelde is, dat het niet beschikt over
een rechtstreekse vordering tegen de
W.A.M.-verzekeraar en dat het tegen
de begunstigde van het maatschappelijk welzijn, die niet aansprakelijk is
voor het ongeval, uitsluitend het bij artikel99, § 1, van voormelde wet van 8
juli 1976 bepaalde rechtsmiddel kan
aanwenden;
(2) Zie noot 1.
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Overwegende dat de appelrechters,
door die vermeldingen, beslist hebben dat geen enkele wetsbepaling aan
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een rechtstreekse
vordering tegen de verzekeraar van de
beklaagde toekent;
Overwegende dat het vonnis aldus
ondubbelzinnig en zonder uitsluitend
te verwijzen naar een als vaststaand
omschreven rechtspraak, aangeeft waarom het een dergelijke
rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het BeneluxGerechtshof bij arrest van 16 april
1992 in de zaak A 90/2 voor recht gezegd heeft dat "de vraag ofhet openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, wanneer dit het eigen recht
uitoefent, dat hem is toegekend in artikel 98, paragraaf 2, van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn benadeelde is in de zin
van de artikelen 1, 6 en 9 van de Gemeenschappelijke Bepalingen, moet
worden beantwoord volgens de nationale wet die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de door het motorrijtuig veroorzaakte schade beheerst";
Overwegende dat de benadeelde, in
de zin van de artikelen 1 en 12 van de
wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, degene is die een schade geleden heeft
die kan worden vergoed volgens de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid;
Overwegende dat een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet

kan beweren persoonlijk benadeeld te
zijn door het misdrijf, op grond waarvan het is opgetreden;

Nr. 107

Overwegende dat de bij artikel 98,
§ 2, van de wet van 8 juli 1976 ingevoerde rechtstreekse vordering niet
strekt tot vergoeding van een uit het
ongeval voortvloeiende schade die de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn zouden hebben geleden,
maar tot terugvordering van de kosten die zij hebben gedaan op grond
van de hun toevertrouwde wettelijke
opdracht van hulpverlening;
Overwegende dat de wetgever de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn de mogelijkheid heeft willen bieden om die rechtsvordering
krachtens een eigen recht in te stellen, met als enig doel de nadelen te ondervangen die voortvloeien uit het feit
dat voornoemde centra niet de hoedanigheid van benadeelde bezaten en
niet in de rechten van de slachtoffers werden gesubrogeerd;
Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 23
juni 1960 tot wijziging van artikel 30
van de wet van 27 november 1891, dat
zelf aan voornoemd artikel 98, § 2 ten
grondslag ligt, immers volgt dat het
uitsluitend in de bedoeling van de wetgever lag om met het maatschappelijk welzijn belaste instellingen de mogelijkheid te bieden zich voor de
strafgerechten burgerlijke partij te
stellen tegen de derde die aansprakelijk is voor de verwonding of ziekte die
het verstrekken van de hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt en er
de terugbetaling van hun kosten te
vorderen;
Overwegende dat, bijgevolg, noch artikel 98, § 2, van de wet van 8 juli
1976, noch artikel 12 van de wet van
21 november 1989, noch het onderling verband van die twee bepalingen, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn een rechtstreekse
vordering toekennen tegen de verzekeraar van de beklaagde;
Dat de appelrechters, nu zij, op de in
het middel weergegeven gronden, de
door eiser tegen de eerste verweerster
ingestelde rechtstreekse vordering
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niet ontvankelijk verklaren, hun beslissing naar recht verantwoord hebben;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
B. (. .. );
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de rechtstreekse vordering van eiser tegen de
tweede verweerster :
Over het derde middel :
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
wanneer het de hem bij artikel 98, § 2,
van de wet van 8 juli 1976 toegekende
rechtstreekse vordering instelt, niet
gesubrogeerd wordt in de rechten van
de geholpen persoon;
Dat, bijgevolg, de omstandigheid dat
die persoon tevens een fout in oorzakelijk verband met zijn schade heeft
begaan, aan de met het maatschappelijk welzijn belaste instelling niet het
haar bij de wet toegekende eigen recht
ontneemt om al haar kosten terug te
vorderen van de aansprakelijke derde;
Dat het vonnis, nu het beslist om
het bedrag dat de voor het ongeval
aansprakelijke persoon aan het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn verschuldigd is, te beperken tot
twee derde van de voormelde kosten,
aileen op grond dat het slachto:ffer voor
het overige aansprakelijk is verklaard
voor zijn eigen schade, de in het middel vermelde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
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25 februari 1998 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Krings.
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1o VEROORDELING MET UITSTEL EN

OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWOON UITSTEL- VORIGE VEROORDELING JURIDISCH BELETSEL VOOR DE
TOEKENNING VAN UITSTEL- WEI GERINGVOORWAARDE.

2° STRAF - ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF - VORIGE VEROORDELING JURIDISCH BELETSEL VOOR DE
TOEKENNING VAN UITSTEL- UITSTEL- WEIGERING- VOORWAARDE.

1o en 2° Geen enkele wettelijke bepaling

schrijft voor dat de rechter die, om uitstel te weigeren, rekening houdt met een
vorige veroordeling die eenjuridisch beletsel vormt voor de toekenning van uitstel, bij het dossier van de rechtspleging
een eensluidend verklaard afschrift moet
voegen van de veroordelende beslissing en
vermelden dat die beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan (1). (Art. 8, § 1,
Probatiewet.)
(GEERINCKX)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de rechtstreekse vordering van eiser tegen de tweede
verweerster; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in twee
derde van de kosten van zijn voorziening en de tweede verweerster in het
overige derde; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende
in hoger beroep.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1439.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1997
(1) Raadpl. Cass., 17 jan. 1978 (A. C., 1978, 599;
8 okt. 1996, A.R. nr. 95.0603 (ibid., 1996, nr. 363),
raadpl. ook Cass., 5 dec. 1966 (Bull. en Pas., 1967,
I, 428); 20 juli 1967 (ibid., 1967, I, 1280); 8 jan.
1968 (A. C., 1968, 625), alsook de door R.H. ondertekende noot 1 onder Cass., 16 dec. 1940 (Bull.
en Pas., 1940, I, 319); vgl. betreffende de vaststelling van herhaling, Cass., 1 april1968 (A. C.,
1968, 1003).
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gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;

Nr. 109

Nr. 109

1e

KAMER~
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Over het middel (. .. )
Wat de twee onderdelen samen betreft:
Overwegende dat geen wettelijke
bepaling verbiedt dat de rechter bij
de strafbepaling rekening houdt met
een vorige veroordeling, ongeacht of
deze al dan niet in kracht van gewijsde is gegaan, ofvereist dat bij het
dossier van de rechtspleging een voor
eensluidend verklaard afschrift
wordt gevoegd van de veroordelende
beslissing die een juridisch beletsel vormt voor het verlenen van uitstel en dat wordt vermeld dat die beslissing in kracht van gewijsde is getreden;
Overwegende dat de appelrechters,
zonder de in het middel aangegeven
wetsbepalingen te schenden, bij de
strafbepaling en de weigering van uitstel rekening vermochten te houden
met de vermeldingen in het uittreksel uit het strafregister betreffende eiser, waarvan zij de bewijswaarde hebben beoordeeld, die aan de vrije
tegenspraak van de partijen zijn onderworpen en waarover eiser in zijn
conclusie geen geschil heeft opgeworpen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

1o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEHEN, VERBINTENISSEN) ~ FAILLISSEMENT ~
HANDELINGEN OF BETALINGEN VERRICHT
MET BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE
SCHULDEISERS ~ BEGRIP.

2o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEHEN, VERBINTENISSEN) ~ FAILLISSEMENT ~
HANDELINGEN OF BETALINGEN VERRICHT
MET BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE
SCHULDEISERS ~ NIET TEGENWERPELIJK AAN
DE GEZAMENLIJKE SCHULDEISERS - VOORWAARDEN.

1o en 2° De rechter beslist wettig dat verrichtingen niet aan de gezamenlijke
schuldeisers kunnen worden tegengeworpen als handelingen of betalingen die met
bedrieglijke benadeling van de schuldeisers zijn ·verricht, wanneer hi}, enerzijds, het werkelijke voorwerp van die verrichtingen heeft nagegaan en "alle in de
verdachte periode gesloten combines heeft
willen dwarsbomen", en, anderzijds, gewezen heeft op de abnormale aard van die
verrichtingen en geoordeeld heeft dat de
partijen afbreuk wilden doen aan de gelijkheid van de schuldeisers en hen gezamenlijk wilden benadelen (1). (Art. 448
Faillissementswet.)
(FABISA N.V., VERVIERS PNEUS B.V.B.A
T. FAILLISSEMENT TRANSCONTAINER WUIDAR
ET FILS N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0458.F)

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

25 februari 1998 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps.

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 31 maart 1995 en 3
oktober 1995 gewezen door het Hof
van Beroep te Luik;

(1) Raadpl. Cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4440
(A.C., 1985, nr. 429).
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Over het tweede middel : schending van
de artikelen 448 van de Faillissementswet, 1134, 1135, 1321 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in zijn arrest van 31 maart 1995 gezegd heeft dat de
verkoop van de trekkers met oplegger aan
de vennootschap Fabisa op 27 en 29 maart
1990 en de door de failliete vennootschap
aan de vennootschap Verviers Pneus met de
opbrengst van die verkoop gedane betaling niet aan de gezamenlijke schuldeisers
kunnen worden tegengeworpen op grond
"dat Fabisa en Verviers Pneus verklaren
'zuster'vennootschappen te zijn en dat zij
ook als zodanig heel nauwe banden hebben, aangezien de eerste is opgericht door
Alain Bruyneel, Bruno Ledoux en Andre
Ghelen, alle drie bestuurders, waarbij A.
Bruyneel afgevaardigde bestuurder is, terwijl de tweede vennootschap Alain Bruyneel en zijn echtgenote Monique Martin als
zaakvoerders en Bruno Ledoux en Andre
Ghelen als bestuurders heeft en zij allebei 'aile werkzaamheden ... die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met de
handel in banden, de exploitatie van een
atelier voor motor- en carrosseriereparaties
gemeenschappelijk verrichten ... '; dat het
overduidelijk is dat de gelijktijdige aankoop van verscheidene trekkers met oplegger niet in de lijn lag van het maatschappelijk doel van Fabisa, evenmin
trouwens als van dat van Verviers Pneus,
dat Fabisa niet aantoont dat zij enig belang had bij een dergelijke verrichting en
dat Fabisa in de tussen Verviers Pneus en
de toekomstige gefailleerde bestaande betrekkingen slechts is ingevoerd om, onder het mom van een verkoop aan zichzelf, een inbetalinggeving van een
schuldenaar aan zijn schuldeiser te verbergen",
terwijl krachtens artikel 448 van de
Faillissementswet "aile handelingen ofbetalingen met bedrieglijke benadeling van de
rechten van de schuldeisers verricht, op
welke datum ook, nietig zijn"; de rechter,
om artikel 448 van de Faillissementswet
toe te passen, moet vaststellen dat de abnormale aard van de gelaakte handeling
bewezen is en dat de partijen gehandeld
hebben met de wetenschap dat de boedelschuldeisers benadeeld zouden worden; er
slechts sprake is van veinzing wanneer de
partijen een zichtbare en openlijke akte opmaken en tegelijkertijd overeenkomen om
de gevolgen ervan te wijzigen ofteniet te
doen door een andere werkelijke, maar geheime, overeenkomst, de tegenbrief; het arrest in casu erop wijst: "dat Fabisa en Ver-
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viers Pneus verklaren 'zuster'vennootschappen te zijn en dat zij ook als zodanig heel nauwe banden hebben, aangezien de eerste is opgericht door Alain Bruyneel, Bruno Ledoux en Andre Ghelen, alle
drie bestuurders, waarbij A. Bruyneel afgevaardigde bestuurder is, terwijl de
tweede vennootschap Alain Bruyneel en
zijn echtgenote Monique Martin als zaakvoerders en Bruno Ledoux en Andre Ghelen als bestuurders heeft en zij allebei 'aile
werkzaamheden ... die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel in banden, de exploitatie van een atelier voor motor- en carrosseriereparaties
gemeenschappelijk verrichten .. .'; dat het
overduidelijk is dat de gelijktijdige aankoop van verscheidene trekkers met oplegger niet in de lijn lag van het maatschappelijk doel van Fabisa, evenmin
trouwens als van dat van Verviers Pneus,
dat Fabisa niet aantoont dat zij enig belang had bij een dergelijke verrichting en
dat Fabisa in de tussen Verviers Pneus en
de toekomstige gefailleerde bestaande betrekkingen slechts is ingevoerd om, onder het mom van een verkoop aan zichzelf, een inbetalinggeving van een
schuldenaar aan zijn schuldeiser te verbergen; dat de luttele boekhoudkundige gegevens die door de partijen in het debat zijn
gebracht, en die trouwens anomalieen vertonen aangezien Fabisa bij de bank geld
heeft opgenomen nadat zij zogezegd geld
aan Wuidar had gestort, de versie van de
(eiseressen) geenszins geloofWaardig rnaken; dat 'inbetalinggevingen die op een andere wijze zijn gedaan dan door starting
van specien of overhandiging van handelseffecten, alsook bedongen schuldvergelijkingen ... (immers) doen vermoeden dat
de schuldeiser op zijn schuldenaar druk
heeft uitgeoefend in het vooruitzicht van
een nakend debacle; dat te vrezen valt dat
de in betaling gegeven zaak meer waard is
dan wat werkelijk verschuldigd was'; dat de
verrichting overhaast is gedaan, wat blijkt
uit de vervaldatum van de factuur; dat de
curatoren niet zonder reden Wuidar, die
door zijn trekkers met oplegger te verkopen zijn werkinstrument van de hand deed,
ervan verdenken dat hij door met die verrichting akkoord te gaan een dagvaarding tot faillietverklaring heeft verijdeld en
zo de vereffening, waartoe korte tijd nadien is besloten, heeft kunnen voorbereiden; dat Verviers Pneus sinds november
niet meer leverde, wat lijkt te bevestigen
dat zij vastbesloten was komaf te maken
met de schuld van Wuidar"; het hofvan beroep, om die redenen, vaststelt : - noch dat
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de partijen Wuidar, Fabisa en Verviers
Pneus in een tegenbrief overeengekomen
zouden zijn, in strijd met de schijn die naar
buiten toe werd gewekt, de aan Fabisa verkochte vrachtwagens terug te bezorgen aan
Verviers Pneus, noch dat de door Fabisa betaalde prijs niet aan Wuidar zou zijn betaald, - noch dat Fabisa de aankoop van
de trekkers met oplegger onderworpen zou
hebben aan de belofte van de failliete vennootschap om de opbrengst van de verkoop te gebruiken om haar schuld jegens
Verviers Pneus aan te zuiveren, - noch dat
Fabisa de aan Wuidar verschuldigde prijs
rechtstreeks aan Verviers Pneus zou hebben betaald,- noch dat de partijen gehandeld zouden hebben met de wetenschap
dat de boedelschuldeisers benadeeld zouden worden; het hofvan beroep bijgevolg,
door de tussen Wuidar en Fabisa gesloten verkoop en de daaruit voortvloeiende
betaling van Wuidar aan Verviers Pneus
enkel op grond van de hierboven weergegeven feiten nietig te verklaren : - de artikelen 1134, 1135 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek schendt, omdat het weigert
de verbindende kracht van de overeenkomst van de partijen en de externe gevolgen ervan te erkennen, het wettelijk begrip veinzing miskent, en inzonderheid
artikel 1321 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, omdat het beslist dat het om veinzing gaat, terwijl daarvan geen sprake is
wanneer de partijen niet zijn overeengekomen om de gevolgen van hun openlijke
overeenkomsten met een tegenbrief te wijzigen ofteniet te doen, - artikel 448 van
de Faillissementswet schendt, omdat het de
verkoop en de betaling nietig heeft verklaard zonder rechtsgeldig vast te stellen
dat de partijen gehandeld hebben met de
wetenschap dat de boedelschuldeisers benadeeld zouden worden of een overeenkomt hadden gesloten met bedrieglijke benadeling van de rechten van de
schuldeisers :

Overwegende dat uit de redenen
van het arrest, die in het middel zijn
weergegeven, volgt, enerzijds, dat het
hof van beroep het werkelijke voorwerp van de tussen de gefailleerde en
de eiseressen gedane verrichten heeft
nagegaan en "alle in de verdachte peri ode gesloten combines heeft willen
dwarsbomen", anderzijds, dat het gewezen heeft op de abnormale aard van
die verrichtingen en geoordeeld heeft
dat de partijen afbreuk wilden doen

aan de gelijkheid van de schuldeisers
en hen gezamenlijk wilden benadelen;
Dat het hofvan beroep aldus, zQnder een van de in het middel aangegeven wetsbepalingen te schenden,
zijn beslissing dat de met bedrieglijke benadeling van de rechten van de
schuldeisers gedane litigieuze verrichtingen, met toepassing van artikel 448
van de Faillissementswet niet aan de
gezamenlijke schuldeisers kunnen
worden tegengeworpen, verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
27 februari 1998 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureur-generaal - Advocaten :
mrs. Ommeslaghe en Draps.
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1 o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
- UITSLUITINGSBEDING- UITSLUITING VAN
DE ECHTGENOOT VAN DE BESTUURDER

2° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- UITSLUITINGSBEDING- UITSLUITING VAN
DE ECHTGENOOT VAN DE BESTUURDER- BEWIJS - BEWIJSLAST.

3° BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN- BEKENTENIS - GERECHTELIJKE BEKENTENIS BE GRIP.

4 o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEKENTENIS - GERECHTELIJKE BEKENTENIS -
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DOOR EEN PARTIJ AANGEVOERD FElT- STILZWIJGEN VAN DE TEGENPARTIJ- DRAAGWIJDTE.

1 o en 2° De verzekeraar die betoogt dat,
krachtens een beding van de uit de
W.A.M.-wet voortvloeiende modelovereenkomst, de echtgenoot van de bestuurder van het in de polis aangewezen voertuig geen recht had op de
uitkering van de verzekering, beroept zich
aldus op een beding dat ertoe strekt zijn
verbintenis te beperken, zodat hij het bewijs ervan moet leveren (1). (Art. 1315
B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 27.3° Verzekeringswet.)
3° De omstandigheid dat een partij in een
gerechtelijk debat het door een andere
partij aangevoerde feit niet betwist, vormt
geen bekentenis. (Artt. 1354 en 1356
B.W.)

4 o Behoudens bijzondere wettelijke bepaling, kan in burgerlijke zaken het stilzwijgen van een partij over een door de tegenpartij in rechte aangevoerd feit alleen
een bekentenis zijn, als het gepaard gaat
met omstandigheden die het een dergelijk karakter verlenen (2). (Artt. 1354 en
1356 B.W.)
(GROEP JOSI N.V. T. SCACCHETI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0038.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel: schending van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het met name in artikel 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beschikkingsbeginsel, alsook scherrding van voomoemd artikel1138, 2°, en van
de artikelen 1134, 1135, 1315, 1354, 1356
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 25 en 27, 3°,
van de wet van 11 juni 1874 op de landverzekeringsovereenkomst,
(1) Vgl. Cass., 16 sept. 1988, A.R. nr. 5526
(A. C., 1988-89, nr. 31), en 5 jan. 1995, A.R. nr.

C.94.0009.F (ibid., 1995, nr. 11).
(2) Cass., 25 okt. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 138).
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doordat het arrest het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg bevestigt, in
zoverre het de door de verweerder Scacchetti tegen eiseres ingestelde vordering tot
vrijwaring ontvankelijk en gegrond verklaart en haar bijgevolg veroordeelt om
hem te vrijwaren tegen de veroordelingen die te zijnen laste ten gunste van de
verweerster Givert zijn uitgesproken, op
grand dat "de N.V Groep Josi niet betwist
dat zij de verzekeraar was van Mario Scacchetti, maar zich verzet tegen de vordering tot vrijwaring van haar verzekerde, op
grand dat, krachtens artikel 7 van de uit de
wet van 1 juli 1956 voortvloeiende modelovereenkomst, de echtgenoot van de bestuurder van het in de polis aangewezen
voertuig geen recht had op de uitkering van
de verzekering; dat zij zich aldus beroept op
een beding dat ertoe strekt haar verbintenis te beperken, zodat zij het bewijs ervan moet leveren; (. .. ) dat dus moet worden vastgesteld dat, bij gebrek aan
geschrift, de verzekeringsmaatschappij
Groep Josi niet bewijst dat de litigieuze polis uitdrukkelijk artikel 7 van de modelovereenkomst bevatte, dat de echtgenoot
van de bestuurder van het voertuig dat de
schade heeft veroorzaakt, uitsluit van het
recht op uitkering",
terwijl, eerste onderdeel, artikel1315 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen; krachtens artikel25 van de wet van
11 juni 1874 op de landverzekeringsovereenkomst, de verzekeringsovereenkomst in
beginsel bij geschrift bewezen moet worden, welke ook de waarde van het voorwerp van de overeenkomst zij; artikel27,
3°, van die wet bepaalt dat voornoemd geschrift "de risico's die de verzekeraar op
zich neemt en de tijdstippen waarop de
risico's een aanvang en een einde moeten
nemen", vermeldt; de begunstigde van de
verzekering, teneinde de dekking van zijn
W.A.M.-verzekeraar voertuigen te verkrijgen, moet bewijzen dat alle overeengekomen contractuele voorwaarden, waaraan de
dekking van de verzekering is onderworpen, vervuld zijn (artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en 1 van de wet van 11
juni 1874); het dus aan de begunstigde van
de verzekering staat om te bewijzen dat hij
aan de voorwaarden voldoet om de dekking te genieten en dat hij niet onder de
contractuele uitsluitingen valt (artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek); artikel1315,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
weliswaar bepaalt dat "omgekeerd, hij die
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beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het
tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht"; eiseres evenwel door artikel 7 van de modelpolis tegen te werpen,
geen exceptie opwierp ter verantwoording van de betaling of het tenietgaan van
haar verbintenis, maar uitsluitend betoogde dat de overeenkomst waarop verweerder zijn vordering grondde, een uitsluiting bevatte, zodat de begunstigde van
de verzekering niet bewees dat hij valdeed aan de contractuele voorwaarden om
schadevergoeding te kunnen vorderen; het
hof van beroep, aangezien het beslist dat
het be.staan van
een verzekeringsovereenkomst bewezen was maar dat
eiseres, nu zij die overeenkomst niet overlegde, niet bewees dat de voormelde overeenkomst een artikel 7 bevatte waaruit zij
kon afteiden dat de echtgenoot van de verzekerde van de dekking van de verzekering was uitgesloten, de bepalingen inzake de bewijslast schendt door eiseres een
bewijs op te dragen waartoe zij niet gehouden is (schending van de artikelen 870
van het Gerechtelijk Wetboek, 1134, 1315
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 25 en 27, 3°,
van de wet van 11 juni 1874);

tweede onderdeel, artikel 25 van de wet
van 11 juni 1874 op de landverzekering bepaalt dat de verzekeringsovereenkomst bij
geschrift bewezen moet worden, welke ook
de waarde van het voorwerp van de overeenkomst zij; de wetgever evenwel het bewijs door bekentenis niet heeft uitgesloten; artikel 1356 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat "een gerechtelijke bekentenis een verklaring is die in rechte gedaan wordt door de partij of door haar bijzondere gevolmachtigde. Zij levert een
volledig bewijs op tegen hem die de bekentenis gedaan heeft. Zij mag niet te zijnen
nadele gesplitst worden"; uit de conclusie
van eiseres waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiseres het bestaan heeft
toegegeven van een met de modelpolis conforme verzekeringsovereenkomst, die het
beding 7 bevatte, krachtens hetwelk de
echtgenoot uit het recht op uitkering uitgesloten is; het arrest, nu het de bekentenis van eiseres aangaande het bestaan van
een verzekeringsovereenkomst in aanmerking neemt, maar een gedeelte van die bekentenis verwerpt door geen rekening te
houden met het feit dat ze betrekking had
op het bestaan van een met de modelpolis
conforme verzekeringsovereenkomst,
waarin de clausule 7 was vervat die de
echtgenoot van de verzekerde uitsloot van
het recht op uitkering van de verzekering,
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en nu het eiseres verplicht te bewijzen dat
de overeenkomst het artikel 7 bevatte, het
beginsel van de onsplitsbaarheid van de bekentenis miskent en de artikelen 1354 en
1356 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

derde onderdeel, artikel 25 van de wet
van 11 juni 1874 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeringsovereenkomst bij geschrift bewezen moet
worden, welke ook de waarde van het voorwerp van de overeenkomst zij; de wetgever evenwel het bewijs door bekentenis niet
heeft uitgesloten; artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "een gerechtelijke bekentenis een verklaring is die in
rechte gedaan wordt door de partij of door
haar bijzondere gevolmachtigde. Zij levert een volledig bewijs op tegen hem die
de bekentenis gedaan heeft. Zij mag niet te
zijnen nadele gesplitst worden"; uit de tussen de partijen zowel in eerste aanleg als
in hoger beroep gewisselde conclusies blijkt
dat noch het bestaan van een overeenkomst, noch het feit dat het ging om de
modelovereenkomst waarin het artikel 7
betreffende de uitsluiting van de echtgenoot was vervat, werden betwist; het enige
twistpunt tussen de partijen uitsluitend betrekking had op de wijze waarop voornoemd artikel 7 moest worden uitgelegd, en
meer bepaald op de vraag of, krachtens die
bepaling, de echtgenoot in ieder geval is uitgesloten dan wel of hij alleen is uitgesloten indien hij met de verzekerde samenwoont en door hem wordt onderhouden;
verweerder in zijn appelconclusie meer bepaald niet betwistte dat artikel 7-1° en 2°
van de modelovereenkomst te dezen van
toepassing was, aangezien hij op bladzijde 4 van zijn appelconclusie had betoogd: "dat de eerste rechter erop wijst: dat
artikel 7X en 2° van de modelovereenkomst die te dezen van toepassing is, krachtens de bovenvermelde, in artikel4-1 en 2 vervatte wettelijke bepaling,
de in dat artikel aangewezen personen wel
degelijk in precies dezelfde bewoordingen
van het recht op uitkering van de verzekering uitsluit; dat, bij ontstentenis van bijzondere contractuele bepalingen waarvan de verzekeraar te dezen het bestaan
niet aanvoert, de uitlegging van de bedingen van de modelovereenkomst niet kan
verschillen van de uitlegging van de identieke wetsbepalingen", en, op bladzijde 5,
de uitlegging betwist van die bepaling,
waarbij de echtgenoot van het recht op uitkering wordt uitgesloten, en tot de slotsam kwam dat "het beroepen vonnis terecht voor recht gezegd heeft dat mevrouw
Givert, als echtgenote, niet van het recht op
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uitkering van de verzekering is uitgesloten"; verweerder aldus toegaf dat de
verzekeringsovereenkomst het artikel 7 bevatte, dat de echtgenoot in beginsel uitsluit van het recht op uitkering; die erkenning een gerechtelijke bekentenis is die de
partijen ontsloeg van de verplichting om de
verzekeringsovereenkomst bij geschrift te
bewijzen, zoals artikel 25 van de wet van
11 juni 1874 zulks in beginsel vereist; het
hof van beroep, nu het van eiseres eiste dat
zij bij geschrift het bestaan zou bewijzen
van artikel 7 van de verzekeringsovereenkomst, dat een uitsluitingsbeding
bevat, niettegenstaande het feit dat de andere partij het bestaan van het litigieuze
beding had bekend, de artikelen 1354 en
1356 van het Burgerlijk Wetboek schendt
door die bekentenis haar voile bewijskracht
te ontzeggen;
vierde onderdeel, het hofvan beroep, nu
het aldus de kennisneming van een geschil betreffende de aanwezigheid van artikel 7 van de modelpolis in de tussen de
partijen gesloten verzekeringsovereenkomst
aan zich trekt, ofschoon die aanwezigheid
door voornoemde partijen niet werd betwist en de betwisting uitsluitend betrekking had op de aan die tekst te geven nitlegging, de kennisneming aan zich heeft
getrokken van een geschil dat de partijen
hem niet hebben voorgelegd en aldus het
beschikkingsbeginsel miskend heeft en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat "(eiseres) niet betwist dat zij
de verzekeraar was van (verweerder),
maar zich verzet tegen de vordering
tot vrijwaring van haar verzekerde, op
grond dat, krachtens artikel 7 van de
uit de wet van 1 juli 1956 voortvloeiende modelovereenkomst, de echtgenoot van de bestuurder van het in
de polis aangewezen voertuig geen
recht had op de uitkering van de verzekering; dat zij zich aldus beroept op
een beding dat ertoe strekt haar verbintenis te beperken, zodat zij het bewijs ervan moet leveren";
Overwegende dat het arrest beslist
dat "dus moet worden vastgesteld dat,
bij gebrek aan geschrift, (eiseres) niet
bewijst dat de litigieuze polis uitdrukkelijk artikel 7 van de modelovereenkomst bevatte, dat de echtge-
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noot van de bestuurder van het
voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, uitsluit van het recht op uitkering",
Dat het hof van beroep, door die vermeldingen en overwegingen, de in dat
onderdeel aangegeven wetsbepalingen niet schendt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep, nu het, zoals in het antwoord op
het eerste onderdeel is vermeld, erop
wijst dat "(eiseres) niet betwist dat zij
de verzekeraar (van verweerder) was",
niet een bekentenis van eiseres in aanmerking heeft genomen;
Dat het hofvan beroep, nu het zijn
beslissing niet op een bekentenis heeft
gegrond, de regels betreffende de onsplitsbaarheid van de bekentenis niet
heeft kunnen miskennen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie betoogde dat de verzekeringsovereenkomst een beding bevatte, waarbij de echtgenoot van het
recht op uitkering van de verzekering was uitgesloten; dat verweerder
die bewering niet heeft betwist;
Overwegende dat, in burgerlijke zaken, het stilzwijgen van een partij over
een door de tegenpartij in rechte aangevoerd feit, behoudens bijzondere
wetsbepalingen, die te dezen niet van
toepassing zijn, aileen een bekentenis kan zijn als het gepaard gaat met
omstandigheden die het een dergelijk karakter verlenen;
Dat uit het arrest niet blijkt dat dergelijke omstandigheden te dezen zouden hebben bestaan;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat verweerster in
haar conclusie betwistte dat eiseres in
het contract gebruik zou hebben gemaakt van de mogelijkheid om de
echtgenoot van de aangewezen bestuurder van het recht op uitkering uit
te sluiten;
Dat het hof van beroep, door hierover uitspraak te doen, het beginsel en
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de wetsbepaling die in dat onderdeel
zijn aangegeven, niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 februari 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureur-generaal - Advocaten :
mrs. Van Ommeslage en De Bruyn.

Nr. Ill
1e

KAMER -

27 februari 1998

RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKENALGEMEEN- DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE
FElTEN EN REDENEN- BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER- AMBTSHALVE AANVULLEN DER
REDENEN- VOORWAARDEN.

De rechter mag ambtshalve de door de partijen voorgestelde redenen aanvullen, als
hij uitsluitend steunt op regelmatig aan
zijn oordeel onderworpen feiten en hij
noch het onderwerp noch de oorzaak van
de vordering wijzigt (1). (Art. 1138, 2°,
Ger.W.)
(FAILLISSEMENT ENTREPRISES HEINEN N.V.
T. VERPOORTEN, SECHEHAYE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0074.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1995 gewezen
door het Hofvan Beroep te Luik;
Over het middel : schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet(1) Raadpl. Cass., 9 feb. 1995, A.R. nr.
C.93.0468.N (AC., 1995, nr. 81).

Nr. 111

boek en miskenning van het beschikkingsbeginsel dat de rechter verbiedt een geschil
op te werpen dat de openbare orde niet
raakt en waarvan het bestaan door de partijen in het in hun conclusie vastgestelde
akkoord was uitgesloten,
doordat het arrest, ofschoon het vaststelt dat,"naar het blijkt en met de uitzondering die voor (de derde verweerder) is gemaakt, tot op heden voornamelijk na het
verslag dat is gevraagd aari. de deskundige F. Casimir die bij vonnis van 21 januari 1974 met het onderzoek naar de
schade van (eiseres) was belast, is aangenomen dat tussen Heinen en (de eerste
twee verweerders) en vervolgens tussen
laatstgenoemden en (de derde verweerder) overeenkomsten van onderaanneming
waren gesloten, de heropening van de debatten beveelt teneinde de partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de
vraag of het mogelijk was dat tussen hen
en dus met name tussen de n.v. Entreprises
Heinen en de eerste twee verweerders overeenkomsten van onderaanneming waren
gesloten, op het geheel van de gronden, die
thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald op grond "dater
maar sprake kan zijn van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst van aanneming
als de partijen een akkoord hebben bereikt over alle normaal essentiele bestanddelen van de bedoelde overeenkomst en tevens over alle bijzondere, klaarblijkelijk
ernstige, voorwaarden betreffende dealgemene opzet van de overeenkomst en de
uitvoering ervan ... ; dat de vraag rijst of de
overeenkomsten van onderaanneming konden worden gesloten terwijl - onder voorbehoud van controle - de plannen voor de
uitvoering ervan niet eens waren opgemaakt en dat, in weerwil van de bestekken, niettemin besprekingen zijn begonnen die slechts tot een zeer gedeeltelijk
akkoord over de prijzen en de kwaliteiten
van bepaalde materialen hebben geleid",
terwijl noch eiseres noch de eerste twee
verweerders in de door hen voor de appelrechter voor het arrest van 18 mei 1995
neergelegde conclusie hebben betoogd dat
de door hen gesloten overeenkomst onderworpen was aan de voorwaarde dat vooraf
plannen voor de uitvoering werden opgemaakt; zowel eiseres als de eerste twee verweerders daarentegen in die conclusie toegaven dat er tussen hen wel degelijk een
overeenkomst was gesloten; eiseres vroeg
dat het vonnis van 4 december 1969 zou
worden bevestigd, in zoverre het de
ontbinding van de tussen die partijen gesloten overeenkomst in het nadeel van de
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eerste twee verweerders had uitgesproken, de eerste twee verweerders in hun
appelconclusie eraan herinnerden dat zij op
18 december 1968 aan de n.v. Entreprises
Heinen een aanbod hadden gedaan voor
een bedrag van 207.960 frank (dat op 23
december 1968 werd verhoogd tot 222.960
frank), dat de n.v. Entreprises Heinen op 12
februari 1969 bij hen een bestelling had geplaatst en dat zij op hun beurt een bestelling hadden geplaatst bij de derde verweerder; dat zij, zonder aldus het bestaan van
de tussen hen en de n.v. Entreprises Heinen gesloten overeenkomst te betwisten, alleen betoogden dat die overeenkomst in het
nadeel van laatstgenoemde diende te worden ontbonden, op grond dat zij, gelet op
haar beroepservaring, had moeten weten
dat het werk niet uitvoerbaar was tegen de
overeengekomen prijs; het arrest derhalve,
nu het de heropening van de debatten beveelt teneinde de partijen de gelegenheid te
geven zich uit te laten over de vraag of het
mogelijk was dat tussen hen en dus met
name tussen de NV Entreprises Heinen en
de eerste twee verweerders overeenkomsten van onderaanneming waren gesloten, ofschoon de plannen voor de uitvoering niet waren opgemaakt, de grenzen van
het gerechtelijk debat te buiten gaat en een
geschil opwerpt dat de openbare orde niet
raakt en waarvan het bestaan door het akkoord van de partijen was uitgesloten, ook
al waarborgde het voor het overige het
recht van verdediging van eiseres door de
partijen uit te nodigen zich over die vraag
uit te laten (schending van artikel1138, 2·,
van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het beschikkingsbeginsel dat de
rechter verbiedt een geschil op te werpen
dat de openbare orde niet raakt en waarvan het bestaan door de partijen in het in
hun conclusie vastgestelde akkoord was uitgesloten):

Overwegende dat de rechter de door
de partijen voorgedragen gronden
ambtshalve kan vervangen wanneer
hij de beslissing uitsluitend grondt op
regelmatig aan zijn oordeel onderworpen feiten en hij noch het onderwerp
noch de oorzaak van de vordering wijzigt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
volgt : 1° dat de vordering ertoe strekte
de tussen de partijen gesloten overeenkomst te doen ontbinden en de verweerders te doen veroordelen om aan
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eiseres qualitate qua een schadeloosstelling van 1.000.000 frank te betalen; 2° dat de eerste twee verweerders in hun conclusie voor het hofvan
beroep uiteenzetten dat zij op 18 december 1968 een aanbod hadden gedaan voor de levering en de plaatsing van complexen in roestvrij staal
op het souterrain voor voetgangers te
Namen en dat eiseres op 12 februari
1969 bij hen een bestelling had geplaatst voor een bedrag van 222.960
frank; 3° dat de vennootschap Heinen, bij schrijven van 22 september
1969, die verweerders aanmaande om
de (bestelling) van 12 februari 1969 uit
te voeren overeenkomstig de voorgeschreven clausules"; 4 ° dat de eerste
twee verweerders, zonder het bestaan
van de overeenkomst in twijfel te trekken, zich hadden beroepen op hun onwetendheid en op de fout van de vennootschap Heinen die, ondanks haar
beroepservaring, op "dat belachelijk
aanbod" was ingegaan;
Dat het arrest, nu het de heropening van de debatten beveelt over de
vraag of het mogelijk was dat met
name tussen de vennootschap Heinen en de eerste twee verweerders een
overeenkomst van onderaanneming
was gesloten, op grond dat de bestelling "uitdrukkelijk afhing" van de opmaak van de plannen en dat de besprekingen slechts hadden geleid tot
"een zeer gedeeltelijk akkoord over de
prijzen en de kwaliteiten van bepaalde
materialen'', een geschil opwerpt waarvan het bestaan door de partijen bij
conclusie was uitgesloten en, derhalve,
artikel1138, 2° van het Gerechtelijk
Wetboek schendt en het door eiseres
aangevoerde beschikkingsbeginsel miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest en het daaropvolgend
arrest van 25 januari 1996; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
arresten; houdt de kosten aan en laat
de uitspraak daaromtrent aan de
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feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
27 februari 1998- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Draps.

Nr. 112

een geschil waarin een lid van voornoemd
hof betrokken is, onttrekt het Hof van
Cassatie de zaak aan dat hof en verwijst
het de zaak naar een ander hof van beroep (3). (Art. 648, 2°, Ger.W.)

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK
INZAKE VANHAEKENDOVER, A.I.A. POOL C.V.
T. MARY-RABINE E.A.)

ARREST

Nr. 112
1e

(vertaling)

(A.R. nr. C.98.0011.F)
KAMER-

27 februari 1998

1o OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN- GEWE'ITIGDE VERDENKINGPARTIJ DIE BEHOORT TOT HET GEADIEERDE
RECHTSCOLLEGE - VORDERING TOT ONTTREKKING- VERZOEK VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- PARTIJ
DIE BEHOORT TOT HET GEADIEERDE RECHTSCOLLEGE- VORDERING TOT ON'ITREKKINGVERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIEONTVANKELIJKHEID.

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING- GEADIEERD RECHTSCOLLEGE- HOF VAN BEROEPPARTIJ DIE BEHOORT TOT DAT HOF VAN BEROEP- GEVOLG.

1o en 2° Het openbaar ministerie mag in

burgerlijke zaken ambtshalve optreden,
als de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen
moet worden (1); dat is het geval wanneer een rechtscollege kennisneemt van
een geschil waarin een van zijn leden betrokken is (2). (Artt. 138, tweede lid, en
648, 2°, Ger.W.) (lmpliciet.)
3° Op verzoek van de procureur-generaal bij

het hof van beroep dat kennisneemt van

RET HOF; - Gelet op het op 15 januari 1998 ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift waarin de
procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te Luik vraagt dat de zaak met
rolnr. 645/95 tussen Guy Vanhaekendover en de cot:iperatieve vennootschap A. I.A. Pool enerzijds, Luc MaryRabine en diens echtgenote Viviane
Rabine alsook de naamloze vennootschap Compagnie du Bois d'Anthisnes
anderzijds, op grand van gewettigde
verdenking aan dat rechtscollege zou
worden onttrokken;
Overwegende dat verzoeker uiteenzet dat een van de gedingvoerende
partijen het ambt van raadsheer uitoefent in het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat de omstandigheid dat een magistraat en diens
ambtsgenoten van hetzelfde rechtscollege zowel prive als officieel nauwe
banden onderhouden bij de partijen en
bij derden gewettigde verdenking kan
wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de appelrechters die uitspraak moeten doen;
Overwegende dat, ten einde die verdenking te voorkomen, de zaak aan
het Hof van Beroep te Luik dient te
worden onttrokken;

(1) Zie Cass., 3 april1995, A.R. nr. S.94.0159.F
(A.C., 1995, nr. 183).

Dat het verzoek gegrond is;

(2) Cass., 24 okt. 1997, A.R. nr. C.97.0307.F
(A.C., 1997, nr. 426).

(3) Zie noot 2.
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Om die redenen, beveelt dat de zaak.
met rolnr. 645/95 tussen Guy Vanhaekendover en de cooperatieve vennootschap ALA Pool enerzijds, Luc MaryRabine en diens echtgenote Viviane
Rabine alsook de naamloze vennootschap Compagnie duBois d'Anthisnes
anderzijds, aan het Hofvan Beroep te
Luik zou worden onttrokken; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
27 februari 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal.
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3e KAMER - 2 maart 1998
1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING- UITSLUITING- UITOEFENEN VAN
ACTIVITEIT - ARBEID VOOR ZICHZELF - BEGRIP.

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING- UITSLUITING- ARBEIDSVERBOD- AFWIJKING -ARBEID VOOR ZICHZELF -ARBEID
VOOR DERDEN- VOORWAARDEN- ONBEZOLDIGD BESTUURSMANDAAT- TOELAATBAARHEID- BEOORDELINGSCRITERIUM.

1o Als arbeid, waardoor het genieten van

werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten, wordt beschouwd : de activiteit
verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan
worden in het economisch ruilverkeer van
goederen en diensten en niet beperkt is tot
het gewone beheer van eigen bezit. (Artt.
44 en 45, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit 1991.)
2° Onwettig is het arrest dat, om te beslis-

sen dat een werkloze zonder arbeid was,
de activiteit uitgeoefend door deze werkloze voor zichzelf, als bestuurder van een
vennootschap waarin hij als vennoot was
met de helft van de aandelen, toetst aan
het criterium van art. 45, 2 °
Werkloosheidsbesluit dat alleen toepasselijk is op de activiteit verricht voor een
derde. (Art. 44 en 45 Werkloosheidsbesluit 1991.)
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(R.VA. T. VANDEURSEN)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0076.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het tweede onderdeel van het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
gecoiirdineerde Grondwet, 44 en 45, eerste lid, 1°, 169 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering,
doordat, het bestreden arrest het hager beroep ontvankelijk en gegrond verklaart en de administratieve beslissing van
16 november 1992 vernietigt op grond van
volgende motieven: "Artikel44 van het
Werkloosheidsbesluit van 25.11.1991 bepaalt dat de werkloze om uitkeringen te
kunnen genieten zonder arbeid ofloon moet
zijn. Artikel 45 van hetzelfde besluit bepaalt nader dat als arbeid wordt beschouwd
a.m. (2e) de activiteit verricht voor een
derde waarvoor de werknemer enig loon of
materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan
bijdragen en dat tot het bewijs van het tegendeel elke activiteit verricht voor een
derde geacht wordt een loon of materieel
voordeel op te leveren. Mevrouw Vandeursen brengt volgende elementen bij om
de kosteloosheid van haar bestuursmandaat aan te tonen : - een verslag van
de Algemene Vergadering van 3 juni 1993
waar zulks nogmaals bevestigd wordt, het aanslagbiljet m.b.t. de inkomsten 1992
en de inkomsten 1993 waaruit blijkt dat
geen inkomsten werden aangegeven uit het
bestuurdersmandaat, - het vervaldagbericht van het sociaal verzekeringsfonds
voor zelfstandigen dat als inkomen : 0 vermeldt (voorlopige basis),- het aanslagbiljet van de vennootschapsbelasting als bewijs van de betaling van de belasting
betaald door de vennootschap op de winstuitkeringen (waarvan 1.345.680,- frank aan
Vandeursen). Mevrouw Vandeursen stelt
geen bijdrage als zelfstandige verschuldigd te zijn. Daarenboven houdt zij voor dat
zij geen enkele arbeid als zelfstandige heeft
verricht en dat haar rol als bestuurster zich
ertoe beperkt eenmaal per jaar de algemene vergadering bij te wonen. Zij zou dit
mandaat hebben aanvaard om een dienst
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te bewijzen aan een vriend. Het arbeidshof oordeelt dat gelet op de bepaling van artikel3 van het K.B. nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en artikel 2 van het
K.B. van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van K.B.
nr. 38, mevrouw Vandeursen onbetwistbaar een zelfstandige activiteit uitoefent als
bestuurster van de vennootschap N.V. Select Veranda. Het wettelijk vermoeden ingesteld door artikel2 van het K.B. van 19
december 1967 m.b.t. de zelfstandige activiteit van vennootschapsmandatarissen,
houdt slechts in dat het een activiteit betreft die inkomsten kan opleveren. Op
grond van de voorgelegde stukken meent
het arbeidshof nochtans dat de uitoefening van deze activiteit haar noch loon noch
materieel voordeel heeft opgeleverd. Het
arbeidshof is van oordeel dat het onweerlegbaar wettelijk vermoeden van artikel 2
van het K.B. van 19.12.1967 niet inhoudt
dat dient aangenomen te worden dat ook
daadwerkelijk een inkom en of materieel
voordeel werd verworven. uit de beslissing van de algemene vergadering blijkt dat
het mandaat als bestuurder kosteloos is. Uit
de aanslagbiljetten der belastingen blijkt
dat geen inkomsten werden aangegeven uit
het bestuurdersmandaat. Uit de aanslagbiljetten van de vennootschapsbelasting
blijkt dat het bedrag dat aan mevrouw Vandeursen werd uitgekeerd een winstuitkering is die aan de vennoten werd betaald in
verhouding tot de aandelen die zij in de
vennootschap bezitten en dat daarop de
vennootschapsbelasting werd betaald. Een
winstuitkering vertegenwoordigt de opbrengst van het maatschappelijk kapitaal dat aan de vennoten wordt uitgekeerd
in verhouding tot hun aandeel daarin. De
vennootschap waarin mevrouw Vandeursen
een bestuurdersmandaat bekleedde is een
naamloze vennootschap, de kapitaalsvennootschap bij uitstek. In een kapitaalsvennootschap anders dan in een personenvennootschap beperken de vennoten er zich
normalerwijze toe tot het doen renderen
van het kapitaal zonder een beroepsbezigheid uit te oefenen. Het is natuurlijk niet
uitgesloten dat de vennoten toch een beroepsbezigheid uitoefenen in de vennootschap. In dat geval zal hun winstdeelname
belangrijker zijn dat deze van de andere
vennoten daar zij niet aileen vergoed worden voor hun kapitaalinbreng doch ook voor
hun prestaties. Opdat in hoofde van mevrouw Vandeursen een activiteit als 'werkende' (de term wordt aileen voor personenvennootschappen gebruikt) vennoot zou
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kunnen worden weerhouden, zou een afzonderlijke activiteit van deze als mandataris moeten blijken en een vergoeding die
niet de zuivere opbrengst is van het ge'investeerde kapitaal, hetgeen niet het geval is. Het samen genieten van werkloosheidsuitkeringen met winstuitkeringen
wordt door de werkloosheidsreglementering
niet verboden. Uit het feit dat mevrouw
Vandeursen geen bijdrage betaalt als zelfstandige blijkt dat ook door de kas waarbij mevrouw Vandeursen is aangesloten
geen activiteit als werkend vennoot wordt
weerhouden. Er blijkt derhalve niet dat mevrouw Vandeursen ten onrechte werkloosheidsuitkeringen zou hebben genoten."

terwijl, tweede onderdeel, artikel 44 van
het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering als algemene regel vooropstelt dat om uitkeringen te kunnen genieten, de werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder
arbeid en zonder loon moet zijn; het begrip "arbeid" in artikel 45 van het voormeld koninklijk besluit gedefinieerd wordt
als (1°) de activiteit verricht voor zichzelf
die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit en (2°) de activiteit
verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat
van zijn gezin kan bijdragen; het bestreden arrest vaststelt dat "(verweerster) ontbetwistbaar een zelfstandige activiteit uitoefent als bestuurster van de vennootschap
N.V. Select Veranda", hetgeen impliceert
dat verweerster een activiteit voor zichzelf ontplooit; niettegenstaande deze vaststeiling de door verweerster uitgeoefende
activiteit geevalueerd wordt aan de hand
van de notie van het ontvangen van "enig
loon of materieel voordeel", zijnde het criterium ter evaluatie van een activiteit voor
een derde; de beslissing dat verweerster
door de uitoefening van het bestuurdersmandaat de arbeidsbeperking uit de
werkloosheidsreglementering niet heeft
overtreden zodat de litigieuze administratieve beslissing ddo 16 november 1992 vernietigd moet worden, niet wettelijk gerechtvaardigd is,
zodat de beslissing dat het door verweerster opgenomen onbezoldigd bestuurdersmandaat geen inbreuk vormde op
de arbeidsbeperking uit het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de
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artikelen 44, 45, eerste lid, 1" van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering); de
beslissing tot vernietiging van de litigieuze
administratieve beslissing waarbij de terugbetaling van onrechtmatig ontvangen
uitkeringen werd bevolen bijgevolg evenmin wettelijk gerechtvaardigd is (scherrding van artikel169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering) :

Overwegende dat, krachtens artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit
van 25 november 1991, de werkloze,
om uitkeringen te kunnen genieten
wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zonder arbeid en zonder loon moet zijn;
Dat, krachtens artikel 45, eerste lid,
1", van dit Werkloosheidsbesluit, als
arbeid waardoor krachtens artikel 44
het genieten van werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten, beschouwd
wordt : de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in
het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt
is tot het gewone beheer van eigen bezit;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat verweerster een zelfstandige activiteit uitoefende als bestuurster van de vennootschap waarin zij
vennoot was met de helft van de aandelen; dat het oordeelt dat deze activiteit voor zichzelf geen arbeid is in
de zin van artikel 44 van het
Werkloosheidsbesluit op grond dat verweerster bewijst uit deze activiteit
noch loon, noch materieel voordeel ontvangen te hebben;
Dat het arrest aldus, om te beslissen dat verweerster zonder arbeid was,
de activiteit die verweerster voor zichzelf yerrichtte, toetst aan het criterium bepaald in artikel 45, eerste lid,
2", van het Werkloosheidsbesluit, dat
alleen toepasselijk is op de activiteit
verricht voor een derde;
Dat het arrest zodoende de aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Overwegende dat het eerste en het
derde onderdeel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshofte Gent.
2 maart 1998 - 3 8 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - \krslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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KAMER -

2 maart 1998

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- TOEKENNINGSVOORWAARDE- ZONDER LOON - WERKLOOSHEIDSBESLUIT LOONBEGRIP- VLAAMSE GEMEENSCHAPONDERWIJS- LEERKRACHT- BEZOLDIGINGSREGELS- SCHOOLVAKANTIEPERIODE- UITGESTELDE BEZOLDIGING- AARD - GEVOLG.

2° ONDERWlJS -

VLAAMSE GEMEENSCHAP
- BEZOLDIGINGSREGELS- LEERKRACHTSCHOOLVAKANTIEPERIODE- UITGESTELDE
BEZOLDIGING- WERKLOOSHEID -RECHT OP
UITKERING- WERKLOOSHEIDSBESLUITLOONBEGRIP- GEVOLG.

1o en 2° De uitgestelde bezoldiging die tijdens de schoolvakantieperiode betaalbaar is aan het onderwijzend tijdelijk personeel in toepassing van het K.B. nr. 63
van 20 juli 1982, is loon in de zin van art.
46, § 1, 4", Werkloosheidsbesluit 1991 en
sluit het genieten van werkloosheidsuitkeringen uit. (Artt. 44 en 46, § 1, 4°,
Werkloosheidsbesluit; art. 7, § 1, 3°, KB.
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nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het
onderwijs met volledig leerplan en van
het onderwijs voor sociale promotie of
met beperkt leerplan.)
(R.VA. T. BRACKE)

ARREST

(A.R. nr. S.97.0094.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1997 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 44 en 46 § 1,
4° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (hierna genoemd : het
Werkloosheidsbesluit), artikel20, lid 2 van
het ministerieel besluit van 26 november
1991 houdende de toepassingsregelen van
de werkloosheidsreglementering, artikel 7,
§ 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 63 van
20 juli 1982 houdende wijziging van de
bezoldigingsregels van toepassing op het
onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan en van
artikel 149 van de Grondwet;
doordat het arrest het hoger beroep van
eiser ongegrond verklaarde en het bestreden vonnis dd. 25 maart 1996 bevestigde
dat de administratieve beslissing van eiser dd. 17 maart 1995 had vernietigd en zodoende aannam dat verweerster voor de periode van 8 juli 1993 tot 13 augustus 1993
wel degelijk gerechtigd was op werkloosheidsuitkeringen en zulks op grond van volgende overwegingen :
"Uit genoemd schrijven van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap blijkt
dat in het koninklijk besluit nr. 63 dd. 20
juli 1982, artikel 7, § 1, 3° bepaalt dat tijdens de zomervakantie betaalbaar is een
uitgestelde bezoldiging gelijk aan het product door de volgens 2° betaalde daglonen
te vermenigvuldigen met 0,2.
In deze briefwordt verder gesteld dat de
uitgestelde bezoldiging een bezoldiging is
voor juli en augustus in verhouding tot de
prestaties tijdens het voorafgaande schooljaar. De uitgestelde bezoldiging is een deel
van de wedden verschuldigd voor de pres-
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taties tij,dens het schooljaar, voorafgaand
aan de vakantie, zoals ook blijkt uit de toelichting bij het koninklijk besluit nr. 63.
Bijgeuolg is de bezoldiging die (verweerster) ontvangen heeft in de periode van
8 juli 1993 geen bezoldiging voor een
vakantieperiode zoals bedoeld in artikel 46,
§ 1, 4°, maar een deel van de wedde voor
prestaties tijdens het schooljaar, die dus als
een uitgestelde betaling te beschouwen is.
Volgens het schrijven van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dd. 11 januari 1996 blijkt immers dat het tijdelijke onderwijzend personeel tijdens de
vakantiemaanden juli en augustus geen
wedde ontvangen, wel een uitgestelde bezoldiging, hetzij een van de wedden van het
voorafgaand schooljaar.
Bijgevolg heeft (verweerster) geen bezoldiging ontvangen voor de vakantieperiode
1993 zodat zij als zonder loon dient beschouwd en gerechtigd is op werkloosheidsuitkeringen."
terwijl, (. ..) tweede onderdeel, zoals eiser in zijn beroepsverzoekschrift had Iaten gelden, verweerster voltijds als leerkracht had gewerkt vanaf september 1992
tot en met februari 1993, hetzij 6 maanden; zij derhalve in toepassing van voornoemd artikel 7, § 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982, voor de
zomervakantie (juli en augustus) recht had
op 26 x 6 = 156 x 0,2 = 31 dagen uitgestelde bezoldiging; zij overeenkomstig voornoemd artikel 20 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 deze 31 dagen,
die gedekt zijn door de bezoldiging voor de
vakantieperiode moest uitputten vanaf de
eerste werkdag van juli;
eiser derhalve verweerster terecht het
recht op uitkeringen voor de periode vanaf
8 juli 1993 tot en met 13 augustus 1993
had ontzegd, daar zij niet zonder loon was
in de zin van artikel 44 Werkloosheidsbesluit nu zij een bezoldiging voor de
schoolvakantie in de zin van artikel 46, §
1, 4 ° Werkloosheidsbesluit ontving;
de bezoldiging voor de vakantieperiode
immers een "uitgestelde bezoldiging" is in
die zin dat zij betaald wordt tijdens de vakantiemaanden nadat bekend is hoeveel
dagen de leerkracht gepresteerd heeft tijdens het schooljaar en derhalve berekend
kan worden op basis van het aantal
gepresteerde dagen;
de wedde voor de zomermaanden aldus
ontegensprekelijk een "bezoldiging voor de
schoolvakantie" in de zin van artikel 46,
§ 1, 4° Werkloosheidsbesluit uitmaakt,

- - - - - - - - - - - - - - - -
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zodat het arrest, in de mate dat het oordeelt dat verweerster niet zonder loon was
daar de uitgestelde bezoldiging die zij ontving overeenkomstig artikel 7, § 1, 3° van
voornoemd koninklijk besluit nr. 63 van 20
juli 1982, geen bezoldiging voor de schoolvakantie was in de zin van artikel46, § 1,
4° Werkloosheidsbesluit en verweerster derhalve niet voldeed aan de voorwaarde van
"zonder loon zijn" van artikel 44
Werkloosheidsbesluit, de artikelen 44 en 46,
§ 1, 4° van het Werkloosheidsbesluit en 7,
§ 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 63 van
20 juli 1982 heeft geschonden:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 44 Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991, de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten wegens
omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil, zonder arbeid en zonder loon
moet zijn;
Dat, krachtens artikel 46,
§ 1, 3° en 4°, van dit Werkloosheidsbesluit, het vakantiegeld en de bezoldiging van een schoolvakantieperiode,
ontvangen door de leerkracht, tewerkgesteld in een onderwijsinstelling opgericht of gesubsidieerd door een Gemeenschap, worden beschouwd als
loon dat krachtens voormeld artikel 44
het genieten van werkloosheidsuitkeringen uitsluit;
Overwegende dat, krachtens artikel 7, § 1, 3°, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982, houdende
wijziging van de bezoldigingsregels
van toepassing op het onderwijzend en
daarmee gelijkgesteld personeel van
het onderwijs met volledig leerplan en
van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, voor de tijdelijke personeelsleden een uitgestelde bezoldiging tijdens de zomervakantie betaalbaar is, gelijk aan het
product van de door in het vorig
schooljaar betaalde daglonen vermenigvuldigd met 0,2; dat deze bezoldiging loon is in de zin van artikel 46,
§ 1, 4°, van het Werkloosheidsbesluit;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli
1982 in de periode van 8 juli 1993 tot
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13 augustus 1993 een deel van de
wedde, verschuldigd voor de prestaties tijdens het schooljaar voorafgaand
aan de vakantie, heeft ontvangen; dat
het oordeelt dat verweerster aldus
geen bezoldiging voor een schoolvakantieperiode, zoals bedoeld in artikel 46, § 1, 4 °, van het Werkloosheidsbesluit, heeft ontvangen, zodat zij
in de bedoelde periode werkloosheidsuitkeringen kon genieten;
Dat het arrest zodoende de in het
onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Gent.
2 maart 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - iierslaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Simont.
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2e KAMER - 3 maart 1998

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- NIETIGHEID- ART. 867 GER W.- TOEPASSELIJKHEID.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - BUITENGEWONE TERMIJN- AANVANG- KENNISNEMING VAN DE BETEKENING -AFSCHRIFT VAN
HET EXPLOOT- ONDERTEKENING DOOR DE
GERECHTSDEURWAARDER

1o Art. 867 Ger .W., dat uoorziet dat het uerzuim of de onregelmatigheid van de uorm
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van een proceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat de niet vermelde vorm
werkelijk in acht is genomen, is niet van
toepassing op de betekening van een dagvaarding in strafzaken. (Art. 867 Ger.W.)
2° Wanneer de betekening van een verstek-

vonnis niet aan de beklaagde in persoon
is gedaan, gaat de termijn van verzet
slechts in vanaf de kennisneming door de
beklaagde van de betekening van het
verstekvonnis met een exploot waarvan
het afschrift door de optredende gerechtsdeurwaarder is ondertekend. (Art. 187
Sv.)
(CUSTERS T. DEFOOR)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1345.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 26 september 1996 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 43, 45, 867
van het Gerechtelijk Wetboek en 187, eerste en tweede lid, van het Wetboek van
StrafVordering,
doordat het vonnis oordeelt dat het door
eiser op 17 april 1996 aangetekende verzet tegen het bij verstek gewezen vonnis
van de Politierechtbank te Leuven dd. 9 februari 1996 onontvankelijk is, en dienvolgens zijn hoger beroep tegen het na verzet gewezen vonnis van de Politierechtbank
dd. 24 mei 1996 ongegrond verklaart op
grond van de overweging: "Dat (eiser) ten
tijde van het vonnis na verzet dd. 24 mei
1996 aanvoerde dat de betekening van het
verstekvonnis dd. 9 februari 1996 nietig is
waardoor zijn verzet niet laattijdig zou gebeurd zijn; dat hij zich daartoe baseerde op
het feit dat het afschrift van het
betekeningsexploot van het verstekvonnis
hetwelk hij in ontvangst kreeg niet overeenstemt met het origineel van het exploot; dat bladzijde 2 van het exploot ontbrak waarop de handtekening van de
optredend gerechtsdeurwaarder en een omstandige opgave van de kosten der akte vermeld stonden; dat uit de stukken blijkt dat :
- het verstekvonnis van 9 februari 1996 op

Nr. 115

23 maart 1996 aan Ruyts Elisabeth, politieagente, betekend werd en dat aan haar
een afschrift onder gesloten omslag gelaten werd; het origineel van het
betekeningsexploot twee bladzijden bevat
met alle nodige vermeldingen;- (eiser) op
26 maart 1996 onder gesloten omslag het
afschrift ontvangen heeft; - de akte van
verzet werd betekend op 17 april1996; dat
(eiser) zich voor zijn stelling beroept op
rechtspraak van het Hof van Cassatie
(Cass. 28.1.1994, R.W., 1994-95, p. 443 met
noot Laenens), volgens dewelke een afschrift van een exploot van betekening een
akte is in de zin van artikel 862, § 1, 2°,
Ger.W., zodat geen belangenschade client
bewezen te worden, indien bij de betekening van het afschrift de voorschriften van
artikel43 en 45 van het Gerechtelijk Wethoek niet nageleefd werd(en); dat in deze
stelling ook artikel 867 G.W. niet toelaat te
besluiten dat het afschrift niet nietig zou
zijn, omdat de handtekening van de gerechtsdeurwaarder een op zichzelf staande
vereiste is waarvan de handtekening op het
origineel niet kan aantonen dat zij werkelijk nageleefd werd; dat inzake de
betekeningstechniek de regels van het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing zijn
in strafzaken (Declercq, R., Raakvlakken
gerechtelijk privaatrecht en strafprocesrecht, T.P.R., 1980, 38-39); dat het origineel van de betekeningsakte van het
verstekvonnis twee bladzijden omvat; dat
het niet uitgesloten is dat (eiser) geen afschrift van de tweede bladzijde ontving; dat
alleszins het tegendeel niet uit enig stuk
kan afgeleid worden, vermits op het door
(eiser) ondertekende ontvangstbewijs dd. 26
maart 1996 niet vermeld werd hoeveel
bladzijden het afschrift omvatte; dat deze
vaststelling evenwel niet volstaat om te besluiten tot de nietigheid van het
betekeningsexploot en zeker niet tot de ontvankelijkheid van het verzet en dit op basis van een dubbele argumentatie; 1. dat de
hoger aangehaalde stelling van het Hof van
Cassatie, die reeds een lang bestaande
rechtspraak bevestigt, duidelijk gebaseerd
is op de oude tekst van het artikel 867
G.W., voordat daarin het begrip 'normdoe!' ingeschreven was; dat de betekening van het verstekvonnis ertoe strekt de
veroordeelde in kennis te stellen van het
bestaan en de inhoud van het vonnis, terwijl de ondertekening van het afschrift ertoe strekt bij de geadresseerde elke twijfel weg te nemen betreffende het feit dat
het afschrift wel degelijk van de (of een) gerechtsdeurwaarder uitgaat (cf. Lemmens P.,
De ondertekening van het afschrift van een
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exploot door de gerechtsdeurwaarder, R.W.
82-83, 991 e.v., noot onder Cass. 14 juni
1982); dat voor dit laatste in casu geen enkel twijfel kon bestaan gezien : - het feit
dat de betekening gedaan werd door de
plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder Filip van Desselloco Peter Dedroog, uitdrukkelijk vermeld werd in het ontvangstbewijs dd. 26 maart; - de naam van de
gerechtsdeurwaarder op het afschrift vermeld werd en beklaagde zich ook op het
kantoor aanbood, zoals uit zijn uitleg blijkt;
2. dat overeenkomstig artikel187, al. 2 Sv.
een beklaagde aan wie de betekening van
het verstekvonnis niet in persoon gedaan
werd, verzet kan aantekenen binnen een
termijn van 15 dagen na de dag waarop hij
van de betekening kennis heeft gekregen;
dat met andere woorden niet de betekening op zich de buitengewone termijn van
verzet doet lopen, maar wel de kennisname van het feit (van) de betekening los
van de vraag of de beklaagde kennis had
van de inhoud van het vonnis (cf. Cass.
3.5.1988, A. C. 1987-88, 1110); dat vaststaat dat (eiser) op 26 maart 1996 kennis
kreeg van de betekening, vermits hij op die
datum het ontvangstbewijs van de
betekeningsakte tekende, zodat het door
hem op 17 april 1996 aangetekend verzet
onontvankelijk is, ook als was het afschrift
niet ondertekend (zie in dezelfde zin : Antwerpen, 13 maart 1991, R.W. 92-93, 645
met noot waarin erop gewezen wordt dat
het cassatieberoep van de beklaagde tegen dat arrest verworpen werd bij arrest
dd. 20.10.1992)" (vonnis pp. 2-4),
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek de in
dit 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 dit wethoek; de in het Gerechtelijk Wetboek in de
artikelen 860 e.v. voorziene nietigheidsregeling, en inzonderheid de regel voorzien in artikel 867 - dat het verzuim of de
onregelmatigheid van de vorm van een
proceshandeling of van de vermelding van
een vorm niet tot nietigheid kan leiden
wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwei dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die
niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genom en - niet van toepassing is in het
strafProcesrecht; in het strafProcesrecht er
slechts nietigheid is als een essentieel bestanddeel van de akte ontbreekt of als het
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recht van verdediging geschonden werd; het
bestreden vonnis op grond van artikel867
van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt dat
eiser zich niet op de nietigheid van de betekening, voortvloeiend uit het niet ondertekenen van het afschrift van het
betekeningsexploot door de gerechtsdeurwaarder, kan beroepen, omdat de betekening het doel bereikt heeft dat de wet ermee beoogt; zodat het vonnis door
toepassing te maken van artikel 867 van
het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 2 en
867 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt;
terwijl, tweede onderdeel, in strafzaken de
betekening geregeld wordt door de bepalingen van hoofdstuk VII van het eerste
deel van het Gerechtelijk Wetboek; krachtens de artikelen 43 en 45 van het Gerechtelijk Wetboek, niet aileen het exploot van
betekening zelf maar ook het afschrift ervan op straffe van nietigheid door de optredende gerechtsdeurwaarder getekend
moet zijn; de handtekening van de gerechtsdeurwaarder een op zich zelf staande
geldigheidsvereiste is van het afschrift van
het exploot van betekening waarvan noch
de handtekening op het origineel noch enig
ander gedingstuk kan aantonen dat het
werkelijk in acht is genomen; de handtekening aan de partij die het betekende afschrift ontvangt moet toelaten na te gaan
of de betekening wel degelijk door de gerechtsdeurwaarder wordt gedaan; het vonnis vaststelt dat het niet uitgesloten is dat
eiser geen afschrift van de tweede bladzijde van het betekeningsexploot ontving,
en dat het afschrift van het betekeningsexploot dus niet ondertekend was door
de gerechtsdeurwaarder, zodat het vonnis, ondanks de niet-ondertekening van het
afschrift, de betekening niet wettig rechtsgeldig kon verklaren (schending artt. 43 en
45 Ger. W.), en dienvolgens niet wettig eisers verzet wegens laattijdigheid onontvankelijk kon verklaren (schending art.
187, eerste en tweede lid, Sv.);
terwijl, derde onderdeel, zowel de gewone termijn van verzet als de buitengewone termijn van verzet niet ingaan wanneer de bij verstek gewezen beslissing niet
regelmatig is betekend; het vonnis niet wettig kon beslissen dat de door eiser aangevoerde nietigheid van de betekening van
het verstekvonnis niet tot de ontvankelijkheid van zijn verzet kon leiden, omdat dit
verzet niet werd aangetekend binnen een
termijn van vijftien dagen na de dag
waarop eiser van de betekening kennis
heeft gekregen, zodat het bestreden vonnis eisers verzet tegen het vonnis van de
Politierechtbank van Leuven niet zonder
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schencling van artikel 187, eerste en tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering
wegens laattijdigheid onontvankelijk kon
verklaren:

Overwegende dat in strafzaken de
betekening van de dagvaarding wordt
geregeld door de bepalingen van hoofdstuk VII van het eerste deel van het
Gerechtelijk Wetboek, in zoverre de
toepassing ervan verenigbaar is met
de wetsbepalingen en de rechtsbeginselen van de strafvordering;
Dat de toepassing van artikel 867
Gerechtelijk Wetboek onverenigbaar is
met deze van de rechtsbeginselen van
de strafvordering;
Overwegende dat krachtens artikel 45 Gerechtelijk Wetboek het afschrift van het exploot, op straffe van
nietigheid, alle vermeldingen van het
origineel moet bevatten en door de gerechtsdeurwaarder getekend moet zijn;
dat de persoon voor wie het exploot is
bestemd niet alleen uit de verplichte
vermelding van de naam en de voornaam van de optredende gerechtsdeurwaarder en het adres van zijn
kantoor, maar in de eerste plaats uit
de ondertekening door deze van het afschrift van het exploot dient te kunnen opmaken dat hem werkelijk een
betekening wordt of werd gedaan;
Overwegende dat de termijnen die
artikel187 Wetboek van Strafvordering aan een beklaagde laat om na de
betekening van een verstekvonnis in
verzet te komen, slechts ingaan vanaf
de kennisneming door de beklaagde
van de betekening van het verstekvonnis met een exploot waarvan het
afschrift door de optredende gerechtsdeurwaarder is ondertekend;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwij st de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting houdend in hager beroep.

Nr. 116

3 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag·
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.

Nr. 116
2e KAMER - 3 maart 1998

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING- BESLISSING- INVRIJHEIDSTELLING
OP PROEF OF DEFINITIEF VAN GE'iNTERNEERDE- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEICOMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING- INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF OF DEFINITIEF VAN GE'iNTERNEERDE- ONTVANKELIJKHEID.

3o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING BESLISSING STELSEL VAN
BEPERKTE VRIJHEID- TOEKENNING OF WEIGERING- CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

4o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- BESLISSINGSTELSEL VAN BEPERKTE VRIJHEID - TOEKENNING OF WEIGERING- ONTVANKELIJKHEID.

5o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING- BESLISSING -AANWIJZING VAN DE
INRICHTING- TOESTAAN VAN UITGANGSPERMISSIES- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.
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6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN-

1. dat geen verloven worden toegekend:
Over de ontvankelijkheid van de
voorziening :
Over het tweede middel in zoverre
het de ontvankelijkheid van de voorziening betreft :
Overwegende dat de beslissing
1o en 2° De beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschap- waarbij de commissie, bij toepassing
pij, bij toepassing van artikel18 Wet Be- van artikel18 Wet Bescherming Maatscherming Maatschappij, de invrijheid- schappij, de invrijheidstelling op proef
stelling op proef of definitief van de of definitief van de gei:nterneerde gegefnterneerde gelast, is vatbaar voor last, de werkelijke duur van de door
cassatieberoep. (Art. 18 Wet Bescher- het strafgerecht bevolen vrijheidsbeming Maatschappij.)
roving bepaalt en het statuut van de
3° en 4° Niet ontvankelijk is het cassatie- gemtemeerde wijzigt; dat zij aldus, als
beroep van de gefnterneerde tegen de be- noodzakelijke aanvulling van het vonslissing van de commissie die, overeen- nis of arrest dat de internering voor
komstig artikel 15, derde lid, Wet onbepaalde tijd heeft gelast, betrekBescherming Maatschappij, voor de gei'n- king heeft op de persoonlijke vrijheid
terneerde een stelsel van beperkte vrijheid toelaat ofweigert. (Art. 15 Wet Be- en het karakter vertoont van een gerechtelijke beslissing, vatbaar voor
scherming Maatschappij.)
cassatieberoep;
5° en 6° Niet ontvankelijk is het cassatieDat daarentegen de beslissing van
beroep van de gei'nterneerde tegen de beslissing van de commissie, die de plaats de commissie, overeenkomstig artivan internering aanwijst of uitgangsper- kel 15, derde lid, Wet Bescherming
missies toestaat (1).
Maatschappij, tot het toestaan voor de
gei:nterneerde van een stelsel van beperkte vrijheid, of de weigering daar(V... )
toe, het statuut van de gei:nterneerde
niet wijzigt en slechts een uitvoeringsARREST
maatregel van de internering betreft,
(A.R. nr. P.97.1683.N))
welke beslissing niet het karakter van
een gerechtelijke beslissing heeft;
HET HOF; - Gelet op de bestreDat de voorziening niet ontvankeden beslissing, op 2 december 1997 ge- lijk is;
wezen door de commissie tot bescher2. tot behoud te Merksplas en het
ming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van de toestaan van uitgangspermissies :
gevangenis te Antwerpen;
Overwegende dat de beslissingen
Gelet op de namens eiser ingediende modaliteiten van uitvoering van de inmemorie waarvan een door de grif- ternering betre:ffen waartegen geen
fier van het Hof voor eensluidend ver- cassatieberoep openstaat;
klaarde kopie aan dit arrest is geDat de voorziening niet ontvankehecht en ervan deel uitmaakt;
lijk is;
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- BESLISSINGAANWIJZING VAN DE INRICHTING- 'IDESTAAN
VAN UITGANGSPERMISSIES - ONTVANKELIJKHEID.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen:
(1) Cass., 2 mei 1995, A.R. nr. P.95. 0328.N
(A. C., 1995, nr. 218).

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel in zoverre
het geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening.
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3 maart 199S - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. D. Frejlich,
Antwerpen.

2° en 3° Noch art. 7 van het decreet van
2-17 maart 1791 op de vrijheid van handel en nijverheid (2), noch art. 26 Gw.
waarborgen een onbeperkte economische vrijheid. (Art. 26 Gw. 1994; art. 7 decreet 2-17 maart 1791.)
4oen so Een gemeentelijke politieverordening kan een sluitingsuur bepalen voor de
exploitatie van drankgelegenheden, wanneer ze beantwoordt aan de noodzaak om
de rust van de inwoners te beschermen
(3). (Art. 13S, § 2, Nieuwe Gemeentewet.)

Nr. 117
2e

Nr. 117

KAMER-

4 maart 1998

1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP.

2° ECONOMIE- VRIJHEID VAN KOOPHAN-

6°, 7o en so De Rechterlijke Macht mag de
opportuniteit van een bepaling van een
gemeentelijke politieverordening niet beoordelen (4). (Art. 1S9 Gw. 1994.)
(STEIFER)

DEL EN NIJVERHEID - BEPERKING.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) - ARTIKEL 26 - RECHT OM VREEDZAAM TE VERGADEREN- BEPERKING.

4 o KOOPHANDEL. KOOPMAN- DRANKGELEGENHEDEN- SLUITINGSUUR- RUST
VAN DE INWONERS- GEMEENTEVERORDENING.

so

GEMEENTE- DRANKGELEGENHEDENSLUITINGSUUR- RUST VAN DE INWONERSGEMEENTEVERORDENING.

6° MACHTEN- RECHTERLIJKE
GEMEENTEVERORDENING DRAAGWIJDTE.

MACHTCONTROLE -

7° GEMEENTE -

GEMEENTEVERORDENING
- RECHTERLIJKE MACHT - CONTROLE DRAAGWIJDTE.

so GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100
TOT EINDE) - ARTIKEL 159 - RECHTERLIJKE
MACHT- GEMEENTEVERORDENING- CONTROLE - DRAAGWIJDTE.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1323.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 3 september 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N eufchateau;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aan de beroepen beslissing
verwijt dat zij maar gedeeltelijk heeft
geantwoord op eisers conclusie en het
verweer niet heeft aangegeven waarop
zij niet geantwoord heeft, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende voor het overige dat
eiser aanvoert dat de politieverordening van de gemeente Bertrix van 15
maart 1990, in zoverre zij zonder enige
beperking een vast en algemeen sluitingsuur voorschrijft voor de drankgelegenheden, afbreuk doet aan de

1 o Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk-

heid, is het middel dat aan de bestreden beslissing verwijt dat zij op een conclusie niet antwoordt, zonder dat daarbij
wordt aangegeven op welke vordering,
welk verweer of welke exceptie niet is geantwoord (1).
(1) Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1155.F
(A. C., 1993, nr. 541).

(2) Cass., 4 juni 1996, A.R. nr. P.95.0497.N
(A.C., 1996, nr. 207).

(3) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. nr. P.95.0893.N,
en 4 juni 1996, A.R. nr. P.95.0497.N (A. C., 1996,
nrs. 22 en 207).
(4) Zie Cass., 9 jan. 1996 en 4 juni 1996, vermeld in de vorige noot; 10 juni 1996, A.R. nr.
S.95.0114.F (A. C., 1996, nr. 227), met concl. adv.gen. Leclercq, in Bull. en Pas., 1996, I, 227.
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vrijheid van vereniging, handel en industrie en derhalve niet kan worden
toegepast;
Overwegende dat het door eiser aangevoerde artikel 7 van het revolutionaire decreet van 2-17 maart 1791
"portant suppression de tous les droits
d'aides, de toutes les maitrises et jurandes et etablissement de patentes"
ertoe strekt de handel te beschermen
tegen administratieve of corporatieve
beperkingen; dat de aldus ingevoerde
vrijheid niet onbeperkt is en de overheid, mits zij het beginsel ervan niet
miskent, de bevoegdbeid niet ontneemt
om de economische activiteiten van
personen en ondernemingen te regelen en, met name, het openingsuur
van de drankgelegenbeden vast te stellen;
Overwegende dat artikel 26 van de
Grondwet waarbij aan allen het recht
wordt toegekend om vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich
gedragen naar de wetten, die het uitoefenen van dit recht kunnen regelen, al evenmin een onbeperkte economische vrijheid waarborgt;
Overwegende derhalve dat de appelrechters, door te beslissen dat de litigieuze verordening gegrond is op de bij
artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet aan de gemeenten gegeven opdracht en dat zij in dat opzicht
beantwoordt aan de noodzaak om de
rust van de inwoners te beschermen,
hun beslissing naar recht hebben verantwoord; dat voor het overige de hoven en de rechtbanken op grond van
het hun bij artikel 159 van de Grondwet opgedragen wettigheidstoezicht
niet het recht hebben om in de plaats
van het bestuur te treden in de uitoefening van zijn discretionaire
beoordelingsbevoegdheid;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 maart 1998 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. G.
Bottin, Luik.

Nr. 118

2° KAMER- 4 maart 1998
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING- CONCLUSIE --'-- FEITELIJKE GEGEVENS
- RECHTERLIJKE BESLISSING- ANDERE OF
DAARMEE STRIJDIGE GEGEVENS - VERWERPING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VERZOEK VAN DE
BEKLAAGDE OM PERSOONLIJKE VERSCHIJNING OF VERHOOR VAN GETUIGEN- GEMOTIVEERDE VERWERPING- BEGRIP.

1 o Regelmatig met redenen omkleed is de

beslissing van de rechter die, op grand
van bepaalde feitelijke gegevens andere of
daarmee strijdige feitelijke gegevens van
de conclusie van de beklaagde verwerpt
(1). (Art. 149 Gw. 1994.)

2° Wanneer de beklaagde een persoonlijke
verschijning of het verhoor van getuigen vraagt, motiveert de feitenrechter regelmatig, door zijn beslissing zelf waarbij hij de telastleggingen bewezen
verklaart op grand van feiten die hij aangeeft en waarop hi} zijn overtuiging
grondt, de afwijzing van het verzoek door
impliciet te oordelen dat het nutteloos is
(1) Cass., 18 juni 1985, A.R. nr. 9596 (A. C.,
1984-85, nr. 634). Zie Cass., 23 april1997, A.R.
nr. P.97.0372.F (ibid., 1997, nr. 200).
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om de waarheid te achterhalen (2). (Art.
149 Gw. 1994.)
(LEBON)

ARREST

(vertaling)

Nr. 119

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 maart 1998 - z• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal- Advocaat : mr. T. Garot, Verviers.

(A.R. nr. P.97.1498.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 17 oktober 1997 inhoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

Nr. 119
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Overwegende dat de feitenrechters,
door hun beslissing te gronden zowel
op de feitelijke gegevens, die worden
gepreciseerd in hun voorlaatste reden, als op die welke worden gepreciseerd in het vonnis van de eerste rechter waarvan zij de vierde reden
overnemen, de in de conclusie van eiser aangevoerde andersluidende of ermee strijdige feitelijke gegevens verwerpen en hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden;
Overwegende voor het overige dat,
wanneer de beklaagde een persoonlijke verschijning of het verhoor van
getuigen vraagt, de feitenrechter, door
zijn beslissing zelf waarbij hij de telastleggingen bewezen verklaart op
grand van feiten die hij aangeeft en
waarop hij zijn overtuiging grondt, de
afwijzing van het verzoek regelmatig met redenen omkleedt door impliciet te oordelen dat het verzoek nutteloos is om de waarheid te achterhalen;
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;
(2) Cass., 15 okt. 1980, A.R. nr. 1070 (A. C.,
1980-81, nr. 99).

1o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- WEGVERKEER.

zo

WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 68- STRAFVORDERING- VERJARING- TERMIJNEN.

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERLENGINGGEVOLG.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING- DOOR DE WET VOORGESCHREVEN AANTEKENINGEN - HANDTEKENING- VOORZITTER- GRIFFIER.

5° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING- CASSATIE - BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGUITBREIDING- AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP ZONDER BERUSTING.

6° CAS SATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIE- CASSATIEBEROEP VAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJ- VEROORDELING SAMEN
MET DE BEKLAAGDE - UITBREIDING- AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP ZONDER BERUSTING.

1oen zo De strafvordering die voortvloeit uit

een gecontraventionaliseerd wanbedrijf of
uit een overtreding van de Wegverkeerswet is, bij ontstentenis van enige grond tot

Nr. 119
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schorsing van de verjaring, verjaard na
een jaar te rekenen van de laatste daad
van onderzoek of van vervolging, die is
verricht binnen het jaar vanaf de dag
waarop misdrijfwas gepleegd (1). (Art. 68
Wegverkeerswet; art. 21 V.T.Sv.)
3° Een nieuwe wet tot verlenging van de

verjaringstermijn van de strafvordering is niet van toepassing op de verjaringen die op de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ingetreden (2).
(Art. 21 V.T.Sv.)
4 a Het proces-verbaal waarin de griffier de

bij art. 155 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven
om aan het proces-verbaal dat die aantekeningen bevat, authenticiteit te verlenen, is substantieel (3). (Artt. 155 en 189
Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en van correctionele politie.)

5° Op het niet beperkte cassatieberoep van
de beklaagde heeft de vernietiging van de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering de vernietiging tot gevolg van de definitieve en niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die
uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien, oak al heeft de eiser van zijn
cassatieberoep tegen die beslissing afstand gedaan zonder erin te berusten (4).
(1) Zie Cass., 7 feb. 1990, A.R. nr. 7792 (A. C.,
1989-90, nr. 349), en 15 okt. 1997, A.R. nr.
97.0395.F (ibid., 1997, nr. 405). In het geval waarover bovenstaand arrest uitspraak doet, is de beklaagde veroordeeld tot een enkele gevangenisstrafwegens het onopzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen en het rijden in staat van
alcoholintoxicatie (telastleggingen 1 en 2). De verjaringstermijn van de strafVordering, ingesteld op
grond van dat laatste, in art. 34, § 1, Wegverkeerswet, bedoelde misdrijf, is door de wet van 18
juli 1990 tot wijziging van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer, die art. 68 Wegverkeerswet, met ingang van 1 dec. 1994 heeft gewijzigd, van een op drie jaar gebracht.
(2) Cass., 28 mei 1997, A.R. nr. P.97.0566.F
(A.C., 1997, nr. 243).
(3) Cass., 13 dec. 1994, A.R. nr. P.93.1092.N
(A.C., 1994, nr. 552); 15 jan. 1997, A.R. nr.
P.96.1168.F, en 17 sept. 1997, A.R. nr. P.97.0523.F
(ibid., 1997, nrs. 32 en 358).
(4) Cass., 4 juni 1996, A.R. nr. P.95.1022.N
(A. C., 1996, nr. 209).

6° De vernietiging, op het cassatieberoep

van de beklaagde, van de beslissingen op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, brengt de vernietiging mee van de beslissingen waarbij de
vrijwillig tussengekomen partij samen
met de beklaagde in solidum veroordeeld
wordt, indien die zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, ook al heeft zij afstand gedaan van het cassatieberoep tegen die beslissing zonder erin te berusten
(5).
(HELLIN E.A. T. MERCIER E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1515.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 oktober 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;
I. Op de voorziening van Thierry
Hellin, beklaagde,

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :
1. waarbij wordt vastgesteld dat
deze rechtsvordering met betrekking
tot de telastleggingen 4 en 5 is verjaard:
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de telastleggingen 1 en 2 :
Over het tweede middel :
Overwegende dat de strafvordering
die wegens een gecontraventionaliseerd wanbedrijf of wegens een overtreding van de wet op de politie van
het wegverkeer, bij ontstentenis van
enige grond tot schorsing, destijds verjaarde na verloop van een jaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of van vervolging, verricht binnen
(5) Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5385 (A. C., 198687, nr. 273).
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het jaar vanaf de dag waarop het misdrijf was gepleegd;
Overwegende dat de strafvordering
was veijaard op de dag waarop het bestreden vonnis werd gewezen, aangezien meer dan twee jaar waren verlopen tussen 17 oktober 1992, datum
van de feiten, en 1 december 1994, datum waarop, krachtens artikel 3 van
het koninklijk besluit van 21 november 1994, de nieuwe, bij artikel 35 van
de wet van 18 juli 1990 bepaalde verjaringstermijn in werking is getreden;
Dat het middel gegrond is;
Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van het hofvan
beroep van 12 september 1997, waarop
de zaak is behandeld en in beraad is
genomen, niet is ondertekend door de
voorzitter en niet vaststelt dat hij in de
onmogelijkheid verkeerde te tekenen; dat het voornoemde procesverbaal overigens vermeldt dat mevrouw Loiselet, die het ondertekend
heeft, de terechtzitting heeft bijgewoond in de hoedanigheid van toegevoegd griffier, zonder dat het afzonderlijk proces-verbaal, waarin gepreciseerd wordt dat die persoon de bij
artikel 329 van het Gerechtelijk Wethoek voorgeschreven eed heeft afgelegd, door de voorzitter is ondertekend en zonder dat enig ander
processtuk bevestigt dat mevouw Loiselet regelmatig als griffier was toegevoegd;
Overwegende dat, luidens artikel10
van de wet van 1 mei 1849, de bij de
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van Strafvordering voorgeschreven
aantekeningen zowel door de voorzitter als door de griffier moeten ondertekend worden; dat de vermelde
rechtsvorm, die is voorgeschreven om
aan het proces-verbaal authenticiteit te verlenen, substantieel is;
Overwegende dat het vonnis evenmin vaststelt dat, op dezelfde terechtzitting van 12 september 1997, alle
wettelijke rechtsvormen in acht geno-

Nr. 119

men zijn, onder meer, dat de rechtbank was samengesteld uit de rechters die het arrest gewezen hebben;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eiser:
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de
door HocEme El Kebir en Christophe
Fran<;ois tegen hem ingestelde rechtsvorderingen;
Overwegende, evenwel, dat, in weerwil van die afstand welke niet als berusting kan worden uitgelegd, de
hierna, op grond van het eerste middel, op de onbeperkte voorziening van
eiser uit te spreken vernietiging van
de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging
tot gevolg heeft van de definitieve en
niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van de
eerstgenoemde beslissing;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Royale Beige, vrijwillig tussengekomen partij :
Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert; dat zij afstand doet van
haar voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de
door HocEme El Kebir en Christophe
Fran<;ois tegen haar ingestelde rechtsvorderingen;
Overwegende, evenwel, dat, in weerwil van die afstand welke niet als berusting kan worden uitgelegd, de
hierna, op de voorziening van de eiser Hellin, beklaagde, uit te spreken
vemietiging van de beslissingen op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, ook de beslissingen omvat waarbij de vrijwillig tussengekomen partij, samen met hem, "eenieder voor het geheel, de ene bij
ontstentenis van de andere", wordt
veroordeeld, wanneer, zoals te dezen,
deze partij een regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
vaststelt dat de strafvordering met betrekking tot de telastleggingen 4 en 5
is verjaard; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Thierry
Hellin in de helft van de kosten van
zijn voorziening en laat de overige kosten ten laste van de Staat; veroordeelt de naamloze vennootschap
Royale Belge in de kosten van haar
voorziening; verwijst de tot de burgerlijke rechtsvorderingen beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
4 maart 1998 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 120
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1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE
-ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

zo

BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- BEGRIP.

1oen zo Ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen het niet definitieve arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil
in de zin van de artt. 416, tweede lid, en
539 Sv.; dat is het geval wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het hager beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem
naar de correctionele rechtbank verwijst,
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ontvankelijk verklaart en de exceptie van
onbevoegdheid van de raadkamer, die
door de verdachte voor de eerste maal
voor de kamer van inbeschuldigingstelling was opgeworpen, verwerpt (1). (Artt.
416, tweede lid, en 539 Sv.)
(MERTENS T. LEFEVERE-DEMEESTER E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0018.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1997
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel eiser, samen met een andere
verdachte, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een wanbedrijf dat hij geacht wordt als dader of mededader in dat arrondissement te hebben gepleegd;
Overwegende dat eiser hoger beroep heeft ingesteld tegen de verwijzingsbeschikking en in de door hem
voor de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie de territoriale bevoegdheid van de raadkamer
van Brussel heeft betwist op grond dat
de hem ten laste gelegde feiten uitsluitend in een ander arrondissement
(1) Zie Cass., 2 feb. 1982, A.R. nr. 7120 (A. C.,
1981-82, nr. 333) en noot 1, A.T.; vgl. Cass., 10
april1991, A.R. nr. 8933 (ibid., 1990-91, nr. 420)
en noot 1, J.M.P.; Cass., 1 juni 1994, A.R. nr.
P.94.0577.F (ibid., 1994, nr. 278), en de noten 1
en 2. In de zaak waarover onderhavig arrest uitspraak doet, had de kamer van inbeschuldigingstelling, in een eerste arrest van 12 juni 1997, het
hager beroep van de verdachte tegen de beschikking van verwijzing van de raadkamer ontvankelijk verklaard op grand dat de verdachte voor
de raadkamer een middel had aangevoerd dat de
strafVordering kon beeindigen. Vgl. Cass., 26 juni
1996, A.R. nr. P.96.0218.F (ibid., 1996, nr. 259).
De verdachte wierp de exceptie van de onbevoegdheid ratione loci van de raadkamer voor de
eerste maal op voor de kamer van inbeschuldigingstelling. In het bestreden arrest van 11 december 1997 verklaarde de kamer van inbeschuldigingstelling, na onderzoek van dat middel, het
hager beroep niet gegrond.
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zijn gepleegd en dat hij zelfin het buitenland verbleef; dat het arrest het hoger beroep ontvankelijk maar niet gegrond verklaart;
Overwegende dat de appelrechters,
door het hoger beroep ontvankelijk te
verklaren en de door eiser voor hen opgeworpen exceptie af te wijzen, uitspraak hebben gedaan over een
bevoegdheidsgeschil in de zin van de
artikelen 416, tweede lid, en 539 van
het Wetboek van StrafVordering; dat
de voorziening derhalve ontvankelijk is;
Over de grief, door eiser aangevoerd
in het geschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht:
Overwegende dat het middel het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, zodat het niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten~

4 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 121
28 KAMER - 4 maart 1998

1o DIEFSTAL EN AFPERSING -

DIEF·
STAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD OF BEDREI·
GING- DIEFSTAL- HOOFDFEIT- GEVOLG
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BEDOELD IN ARTIKEL 473 SW.- VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID - GEVOLG.

2° MISDRIJF- VERZWARENDE

OMSTAN·
DIGHEDEN- VERSCHEIDENE DADERS - OBJECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
-GEVOLG.

3° MISDRIJF- DEELNEMING- OBJECTIEVE
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- GEVOLG.

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- DIEFSTAL- OBJECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- VERSCHEIDENE
DADERS - GEVOLG.

1o, 2° en 3° De in art. 473 Sw. bedoelde omstandigheid is een objectieve ofreele verzwarende omstandigheid van de diefstal, hoofdfeit, die als dusdanig geldt voor
allen die aan de diefstal deelgenomen
hebben, oak al zouden sommigen onder
hen aan de verzwarende omstandigheid
niet hebben deelgenomen of zouden zij
daarvan geen weet hebben gehad (1). (Art.
473 Sw.)
4 o Alleen uit het feit dat de bij art. 473 Sw.

bepaalde verzwarende omstandigheid een
objectieve verzwarende of reele omstandigheid van de diefstal, hoofdfeit, die
geldt voor allen die aan de diefstal deelgenomen hebben, en geen subjectieve verzwarende omstandigheid is, kan geen
schending van art. 6.1 E.V.R.M. worden afgeleid (2). (Art. 473 Sw.; art. 6.1
E.V.R.M.)
(1) Zie Cass., 18 april1978 (AC., 1978, 947);
28 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 208); 24 nov. 1987,
A.R. nr. 1891 (ibid., 1987-88, nr. 182); 19 okt.
1988, A.R. nr. 6729 (ibid., 1988-89, nr. 100); 24
juni 1992, A.R. nr. 9974 (ibid., 1991-92, m. 562),
met concl. Janssens de Bisthoven, in Bull. en
Pas., 1992, I, nr. 562; 6 jan. 1993, A.R. nr. 348
(A.C., 1993, nr. 9); 17 april 1996, A.R. nr.
P.96.0022.F (ibid., 1996, nr. 116); in geval van een
aan verschillende beschuldigden ten laste gelegde misdaad, hoeven de vragen betreffende de
reele of objectieve verzwarende omstandigheden niet voor elk van hen afzonderlijk te worden gesteld (Cass., 17 april1996, voormeld), maar
de mogelijkheid daartoe is niet uitgesloten : Cass.,
5 mei 1993, A.R. nr. P.93.0418.F (ibid., 1993, nr.
220); 1 feb. 1995, A.R. m. P.94.1545.F (ibid., 1995,
nr. 62).
(2) V gi: Cass., 17 april 1996, A.R. nr.
P.96.0022.F (AC., 1996, nr. 116).
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(CANTURK E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.98.0131.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1997 gewezen door het Hof van As sis en van
het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad:
I. Op de voorziening van N ourredine Gharmaoui :

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op een arrest
van het hofvan assisen van 9 december 1997, geen betrekking heeft op de
bestreden beslissing en niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser voor het overige is veroordeeld wegens het feit dat
hij, als dader, in de nacht van 29 op 30
december 1995, door middel van geweld of bedreiging verschillende roerende zaken, die hem niet toebehoorden, bedrieglijk heeft weggenomen ten
nadele van de B.V.B.A. Stezor en Cullen Stephane, met de verzwarende omstandigheden dat de diefstal is gepleegd bij nacht, door twee of meer
personen, door middel van braak, inklimming of valse sleutels, dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen zijn gebruikt of getoond, of dat de
schuldigen hebben doen geloven dat zij
gewapend waren; dat een gestolen
voertuig of enig ander al of niet met
een motor aangedreven gestolen tuig
is gebruikt om de diefstal te vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren en dat het geweld of de bedreiging voor Stephane Cullen hetzij een
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een
blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies
van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge
heeft gehad;
Overwegende dat, nu de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen betreffende eisers deelneming aan
de door middel van geweld ofbedreiging gepleegde diefstal, de daaruit
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voortvloeiende gevolgen en inzonderheid het in artikel 4 73 van het
Strafwetboek bedoelde gevolg objectieve verzwarende omstandigheden
zijn die gelden voor alle daders van het
hoofdfeit, ook al hebben sommigen van
hen niet deelgenomen aan de verzwarende omstandigheid van de misdaad
of daar geen weet van hebben gehad;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van Efkan
Canturk:
Overwegende dat, zoals uit voormeld antwoord op de door de eiser
Gharmaoui neergelegde memorie
blijkt, de in artikel 4 73 van het
Strafwetboek bedoelde verzwarende
omstandigheid geen subjectieve maar
een objectieve verzwarende omstandigheid is die geldt voor allen die aan
het hoofdfeit hebben deelgenomen; dat
uit de loutere toepassing van deze regel geen schending van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden kan worden afgeleid;
Dat het middel faalt naar recht;
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;
III. Op de voorziening van Abderrazak Handichi :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
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4 maart 1998 - 2 6 kamer - Voo1;zitter
en verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal.
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JEUGDBESCHERMING

JEUGDRECHTBANK- ONTTREKKING- DEFINITIEVE
VEROORDELING- LATERE BEGANE FElTENBEVOEGDHEID VAN DE GEWONE RECHTER

Iedere persoon die het voorwerp is geweest
van een beslissing tot uit handen geven,
die de jeugdrechtbank met toepassing van
art. 38 Jeugdbeschermingswet genomen
heeft, wordt m.b.t. feiten gepleegd de dag
na zijn definitieve veroordeling door het
bevoegde gerecht, onderworpen aan de
rechtsmacht van de gewone rechter (1).
(Art. 38, derde lid, Jeugdbeschermingswet.)
(LUFU KABONGO)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0265.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van hoger beroep van eiser of van het
(1) In het geval waarover bovenstaand arrest uitspraak doet, heeft de correctionele rechtbank, na onttrekking door de jeugdrechtbank, eiser veroordeeld bij vonnis van 9 okt. 1997, dat op
3 nov. 1997 in kracht van gewijsde is gegaan.
Aangezien voornoemd vonnis de duur niet preciseerde van het uitstel die het op de in het vonnis uitgesproken veroordeling had toegestaan, had
het O.M. eiser opnieuw gedagvaard voor de correctionele rechtbank, die op 5 feb. 1988' een
tweede vonnis uitsprak, waarin de duur van het
uitstel bepaald werd.
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openbaar ministerie, de veroordeling
die de Correctionele Rechtbank te Luik
op 9 oktober 1997, na de door de
jeugdrechtbank gewezen beslissing tot
onttrekking, tegen eiser heeft uitgesproken, in kracht van gewijsde is gegaan op 3 november 1997; dat de feiten waarop het bevel tot aanhouding
steunt, zijn gepleegd in de nacht van
3 op 4 december 1997; dat eiser, met
toepassing van artikel 38, derde lid,
van de wet van 8 april 1965, op dat
tijdstip onderworpen is aan de rechtsmacht van de gewone rechter; dat de
rechtspleging die het openbaar ministerie op onrechtmatige wijze heeft ingesteld voor de terechtzitting van de
correctionele rechtbank van 29 januari 1998 en het op 5 februari 1998
gewezen vonnis daar niets aan veranderen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 maart 1998 - 2 6 kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal- Advocaat : mr. C. Pagna, Luik.
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OPENBAAR DOMEIN -

AANLEGGEN OF
VERPLAATSEN VAN LEIDINGEN- WET 17 JANUARI 1938 - LEIDINGEN VOOR HET TELEDISTRIBUTIENET -ANDERE MEER SPECIFIEKE
WETSBEPALINGEN.

De wet van 17 januari 1938 tot regeling van
het gebruik door de openbare besturen, de
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verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of
van diensten van openbaar nut, van de
openbare domeinen van de Staat, van de
provincien en van de gemeenten, voor het
aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, kan niet worden toegepast op
leidingen waarvan de aanleg of de verplaatsing in of krachtens een andere specifieke wettelijke bepaling geregeld worden. (Enig artikel wet 17 jan. 1938.)
(PROVINCIALE BRABANTSE ENERGIEMAATSCHAPPIJ T. VLAAMS GEWEST E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0288.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1990 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het arrest van het Hof van
17 juni 1987;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening opgeworpen door de verweerders sub 1 en
sub 3 : die verweerders waren geen
partij voor de appelrechters :
Overwegende dat het bestreden arrest uitspraak doet, na verwijzing, in
het geding gevoerd tussen, enerzijds,
eiseres, anderzijds, het Wegenfonds en
de N.V. Van Broeckhoven's Algemene
Ondernemingen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is in zoverre zij gericht is tegen de
Belgische Staat en tegen het Vlaamse
Gewest in zoverre het niet optreedt als
rechtopvolger;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het enig artikel van de
wet van 17 januari 1938 tot regeling van
het gebruik door de openbare besturen, de
verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten van
openbaar nut van de openbare domeinen
van de Staat, van de provincien, van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid
van gas- en waterleidingen, van artike-
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len 4 en 6 van de wet van 14 mei 1930 op
de radiotelegrafie, de radiotelefonie en andere radioverbindingen, 13 van de wet van
26 januari 1930 betreffende de taksen op de
toestellen voor het ontvangen van radioomroepuitzendingen (gewijzigd bij de wet
van 7 augustus 1961), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en
9 van het koninklijk besluit van 24 december 1966 betreffende de netten voor distributie van radio-omroepuitzendingen in de
woningen van derden, 26 van de wet van
17 april1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd door de wet van 30 mei 1961,
doordat het bestreden arrest de door eerste verweerder tegen eiseres ingestelde vordering in vrijwaring, inzoverre gesteund op
de laattijdige verplaatsing van de teledistributiekabel, ontvankelijk verklaard heeft
op grond van volgende overwegingen :
"(. .. ) dat de P.B.E. langs het trace van de
weg met de verbetering waarvan de N.V.
Van Broeckhoven's gelast was, niet enkel
elektriciteitskabels had liggen maar eveneens televisiedistributiekabels en dat zij
verzocht was de ligging van beide soarten kabels te wijzigen;
(... ) dat de wijziging van de ligging van de
elektriciteitskabels valt onder de wet van
10 maart 1925 (art. 13); dat de teledistributiekabels t.t.v. de feiten vielen onder het
toepassingsgebied van de wet van 17 januari 1938 die alle soorten leidingen betreft, op uitzondering natuurlijk van deze
waarvoor een specifieke wetgeving geldt
wat ten tijde van de feiten nog niet het geval was voor de teledistributiekabels, de betreffende wet pas uitgevaardigd zijnde in
het jaar 1987;
(. .. ) dat (eiseres) ten onrechte aanvoert
dat teledistributiesignalen immateriele dingen zijn die niet zouden vallen onder de wet
van 17 januari 1938; dat die signalen wel
degelijk tot het materiele behoren alhoewel niet waarneembaar door de zintuigen aileen;
(. .. ) dat art. 26 van de wet van 10 maart
1925 een algemene verjaringstermijn van
1 jaar voorziet voor alle soorten vorderingen die op haar gesteund worden; dat de
vordering in vrijwaring dus niet mag steunen op die wet daar de verjaringstermijn
bereikt was toen zij werd ingesteld;
(... ) dat de wet van 17 januari 1938 geen
speciale verjaringstermijn voorziet zodat de
dertigjarige verjaring hiervoor geldt; dat de
vordering in vrijwaring dus ontvankelijk is
en haar gegrondheid dient onderzocht te
worden voor zover zij steun vindt in de wet

274

HOF VAN CASSATIE

van 17 januari 1938 d.w.z. de niet naleving door (eiseres) van haar verplichtingen i.v.m. haar teledistributiekabels aanvoert",
terwijl het aanleggen en exploiteren van
teledistributienetten ten tijde van de feiten geregeld werd door het koninklijk besluit van 24 december 1966 betreffende de
netten voor distributie van radioomroepuitzendingen in de woningen van
derden; de desbetreffende bepalingen van
dit besluit genomen werden ter uitvoering van artikel4 van de wet van 14 mei
1930 over de radiotelegrafie, de radiotelefonie en andere radioverbindingen en artikel 13 van de wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de toestellen voor
het ontvangen van radio-omroepuitzendingen, gewijzigd bij de wet van 7 augustus 1961; de wet van 17 januari 1938 tot
regeling van het gebruik door de openbare besturen, de vereniging van gemeenten en de concessiehouders van openbare
diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen
en inzonderheid van gas- en waterleidingen, geen rechtsgrond biedt voor het koninklijk besluit van 24 december 1966; artikel 6 van de wet van 14 mei 1930 de
overtredingen van de krachtens artikel 4
van voormelde wet genomen besluiten
strafbaar stelt met een gevangenisstraf van
acht dagen tot drie maand en met een geldboete van 100 tot 1.000 frank of alleen met
een dezer straffen; artikel 16 van de wet
van 26 januari 1960 voorziet dat de overtredingen van de bepalingen van deze wet
of van de besluiten ter uitvoering ervan genomen, gestraft worden met een geldboete
van 26 frank tot 500 frank,
terwijl uit de voorgaande bepalingen
volgt dat inbreuken daarop strafrechtelijk worden beteugeld,
en terwijl de vordering in tussenkomst en
vrijwaring derhalve een burgerlijke vordering gesteund op een misdrijf uitmaakt
waarop de vijfjarige verjaringtermijn, bepaald bij artikel26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
van toepassing is; het bestreden arrest derhalve ten onrechte heeft geoordeeld dat de
vordering in vrijwaring onderworpen was
aan de dertigjarige verjaringstermijn,
zodat het bestreden arrest niet wettelijk tot de ontvankelijkheid van de vordering in vrijwaring heeft kunnen besluiten, zonder vast te stellen dat geen vijf jaar
verlopen waren tussen de litigieuze fei-
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ten en het instellen van de vrijwaringsvordering (schending van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen) :

Overwegende dat op het ogenblik
van de feiten van het geding, het aanleggen en het exploiteren van teledistributienetten geregeld werd, door het
koninklijk besluit van 24 december
1966 betreffende de netten voor distributie van radio-omroepuitzendingen
in de woningen van derden; dat de
desbetreffende bepalingen van dit besluit werden genomen ter uitvoering
van artikel13 van de wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de
toestellen voor het ontvangen van
radio-omroepuitzendingen en van artikel4 van de wet van 14 mei 1930 op
de radiotelegrafie, de radiotelefonie en
andere radioverbindingen;
Dat de algemene wet van 17 januari
1938 niet kan worden toegepast op leidingen waarvan de aanleg of de verplaatsing in of krachtens een andere
specifieke wettelijke bepaling geregeld worden;
Dat het koninklijk besluit van 24 december 1966 een dergelijke specifieke
regeling inhoudt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de laatstgenoemde wet toepasselijk is op leidingen van teledistributie en dientengevolge dat een
dertigjarige verjaringstermijn te dezen geldt;
Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening in zoverre zij is ingesteld tegen de verweerders sub 1 en sub 3;
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de kosten van de verweerders
sub 1 en sub 3; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep
te Gent.
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5 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mr. De Gryse en
Van Heeke.
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MILIEURECHT- WET 12 JANUARI 1993 BETREFFENDE EEN VORDERINGSRECHT INZAKE
BESCHERMING LEEFMILIEU- KENNELIJKE INBREUK OF ERNSTIGE DREIGING VOOR
INBREUK OP LEEFMILIEUWETTEN- VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- BEVEL TOT STAKING EN PREVENTIEVE
MAATREGELEN- GEEN SPOED OF DRINGENDE
REDEN.

De voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg die het bestaan vaststelt van een
handeling die een kennelijke inbreuk is of
een ernstige bedreiging vormt voor een inbreuk op de wetten betreffende het leefmilieu, kan, ook wanneer er geen spoed of
dringende reden is, de staking bevelen
van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het
leefmilieu. (Artt. 587, eerste lid, 5°, en
tweede lid, Ger.W., 1 wet 12 jan. 1993.)
(OMER WATTEZ VZ.W.
T. DE SPIEGELEER GEBROEDERS B. VB .A. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.97.0104.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 584, eerste lid,
587, eerste lid, 4 ° en tweede lid, 602, 2°,
1039 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3,
eerste lid, van de wet van 12 januari 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake be-

-------------
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scherming van het leefmilieu, 2, 44, § 1, 2°
en 4°, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 10, 13 van het
Koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en
gewestplannen, 3, § 1, van het besluit van
de Vlaamse Executieve tot instelling van
een vergunningsplicht voor de wijziging van
vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen, 87, laatste lid, van het Bosdecreet
van 13 juni 1990, enig artikel, van de wet
van 24 mei 1983 betreffende de algemene
namen die de kwaliteitsobjectieven bepalen van oppervlaktewater bestemd voor
welbepaalde doeleinden, 3, §§ 1 en 3 van
het besluit van de Vlaamse Executieve van
21 oktober 1987 tot vaststelling van de
kwaliteitsdoelstellingen voor alle
oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en tot aanduiding van de
oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, viswater en schelpdierwater, het gewestplan "Oudenaarde" vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24
februari 1977, en 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994,

doordat het hof van beroep in het bestreden arrest eiseres' vordering, strekkende tot veroordeling van verweerders tot
afgraving van bepaalde percelen tot op gelijke hoogte met het aanpalende nog ongestoorde natuurgebied, haar vordering
strekkende tot het opleggen van het verbod aan verweerders nog verder grond met
steenslag te storten, en haar vordering
strekkende tot aanstelling van een deskundige om het relief van de percelen te bepalen, verwerpt, en verweerders enkel veroordeelt tot het verwijderen van alle ander
gedumpt afVal dan grond met steenslag, en
eerste verweerster enkel verbiedt nog enig
materiaal van welkdanige aard ook, behalve steenslag bedekt met aarde en enkel noodzakelijk voor het dichten van sleuven en voor het onderhouden van de wegen
voor exploitatie en brandbestrijding, te deponeren op de percelen "Vijverbos", o.m. op
volgende gronden: "5. Het (hofvan beroep) is te dezen (. .. ) gebonden door de bevoegdheid haar toegekend door de wet van
12 januari 1993. De vraag die zich te dezen stelt is derhalve niet welke bestemming er, gezien zijn ligging in natuur en/of
bosgebied, aan het eigendom van (tweede
en derde verweerders) kan en mag gegeven worden, of en in welke mate (eerste
verweerster) er gerechtigd is bepaalde producten te storten met het oog op de realisatie door (tweede en derde verweerders)
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van deze bestemming maar enkel en aileen : Zijn er in hoofd~ van (eiseres) voldoende dringende redenen om, met het oog
op het voorkomen van schade aan het leefmilieu aldaar, de staking te vorderen van
de starting van iedere vorm van afval en
om, steeds met het oog op het voorkomen
van schade aan het leefmilieu, de afgraving te vorderen van alle afval tot op de onderliggende natuurlijke bodem? 5.1. Samenlezing van de voorliggende stukken leert
het (hofvan beroep) dat op het eigendom
van (tweede en derde verweerders) niet aileen grond wordt gestort waarin steenslag
om sleuven te dichten en de wegenis te onderhouden, maar ook allerlei andere soarten afvalproducten waarvan (verweerders) niet emstig kunnen ontkennen dat zij
dreigen het leefmilieu emstig aan te tasten. In de mate (eerste verweerster) er ander afval dan grond waarin steenslag
dumpt (cf. infra 5.2.) dient haar verbod opgelegd dat nog verder te doen en in de mate
anderen zich daaraan schuldig maken dienen (tweede en derde verweerders) de nodige maatregelen te treffen om dit te beletten. Terecht heeft de eerste rechter dan
ook de staking bevolen van het storten van
andere zaken dan grond waarin steenslag
om te sleuven te dichten en de bestaande
wegenis te onderhouden en het eigendom
behoorlijk doen afsluiten met een hekken
en een waarschuwingsplaat. 5.2. (Eiseres) wil dat het (hofvan beroep) (verweerders) ook verbod zou opleggen nog verder
grond waarin steenslag te storten om sleuven te dichten en de wegenis te onderhouden. Het (hofvan beroep) is van oordeel
dat, voortgaande op de voorliggende stukken en in het bijzonder het verslag van het
Rijksstation voor Plantenziekten, er geen
dringende reden is om dat verbod uit te
spreken omdat (eiseres) niet aantoont dat
die stortingen, die prima facie volledig
kaderen binnen een normaal beheer van
het kwestieuze terrein, dreigen milieuschade te veroorzaken. 5.3. Rijst de vraag
of het (hof van beroep) binnen het kader
van de bevoegdheid haar toegekend door de
wet van 12 januari 1993 (verweerders) kan
bevelen, zoals door (eiseres) gevraagd, het
afval af te graven, dit tot op de onderliggende natuurlijke bodem. Het (hofvan beroep) is, met de eerste rechter, van oordeel dat zij binnen het kader van de wet
van 12 januari 1993 niet bevoegd is een
dergelijke maatregel te bevelen omdat die
maatregel geen conservatoir, preventiefkarakter heeft maar het herstel beoogt van
het terrein in de oorspronkelijke toestand.
Bovenstaande belet echter niet dat het aan-
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gewezen is, precies met het oog op het voorkomen van milieuschade, dat (verweerders) het aldaar gedumpte afval, ander dan
grond waarin steenslag, wegnemen en/of
doen wegnemen (waarbij het hen natuurlijk vrij staat de kosten daarvan te verhalen op de daadwerkelijke sluitstorters). 5.4.
(Eiseres) wil tenslotte een deskundigenonderzoek horen bevelen maar verliest daarbij kennelijk uit het oog dat het (hof van beroep) ·binnen het kader van voomoemde wet
geen deskundigenonderzoek kan bevelen
omdat deze maatregel, die louter een
onderzoeksmaatregel is, niet kan aangezien worden als een maatregel ter voorkoming van milieuschade" (arrest pp. 4-6),

terwijl, vierde onderdeel, krachtens artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, in alle gevallen die hij
spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak
doet in alle zaken, behalve die welke de wet
aan de rechterlijke macht onttrekt;
Krachtens artikel587, eerste lid, 4", van
hetzelfde wetboek de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg uitspraak doet
over de vorderingen ingesteld overeenkomstig de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu;
Deze vordering krachtens artikel 3 van
de wet van 12 januari 1993, wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding
overeenkomstig de artikelen 1035 tot 1038,
1040 en 1041 van het Gerechtelijk Wethoek;
Het spoedeisend karakter van de gevorderde maatregel dan ook geen vereiste is
voor de rechterlijke tussenkomst in het kader van de wet van 12 januari 1993;
Het bestreden arrest evenwel oordeelt
dat de vraag die zich in het kader van de
wet van 12 januari 1993 stelt enkel en aileen is of er in hoofde van eiseres "voldoende dringende redenen" zijn om de staking te vorderen van de starting van iedere
vorm van afval en om de afgraving te vorderen van alle afval tot op de onderliggende natuurlijke bodem (arrest p. 5, bovenaan), en op grond van dit criterium de
door eiseres gevorderde maatregelen onderzoekt, en zelfs uitdrukkelijk vaststelt,
wat betreft het gevorderde verbod nog verder grond met steenslag te storten, dat er
"geen dringende reden is om dat verbod uit
te spreken" (arrest p. 5, punt 5.2),
zodat het bestreden arrest op onwettige wijze bij de beoordeling van de door eiseres gevorderde maatregelen, mede het

Nr. 125

277

HOF VAN CASSATIE

spoedeisend karakter als voorwaarde in
aanmerking neemt (schending van artikelen 584, eerste lid, 587, eerste lid, 4 °, en
tweede lid, 602, 2°, 1039 Gerechtelijk Wethoek, 1, eerste en tweede lid, en 3, eerste
lid, wet 12 januari 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van
het leefmilieu) :

dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

Overwegende dat, luidens artikel 1,
eerste lid, van de wet van 12 januari
1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu, de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg het bestaan vaststelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige
dreiging vormt voor een inbreuk op
een of meer bepalingen van wetten,
decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu;
Dat, luidens artikel 1, tweede lid,
van die wet van 12 januari 1993 de
voorzitter van de rechtbank de staking kan bevelen van handelingen
waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen kan opleggen ter
preventie van de uitvoering ervan of
ter voorkoming van schade aan het
leefmilieu;
Dat de gevorderde maatregel kan
worden verkregen ook wanneer er
geen spoed of dringende reden is;
Overwegende dat de appelrechters
weigeren in te gaan op de vordering
van eiseres onder meer op grond dat er
geen dringende reden is om het verbod uit te spreken;
Dat zij aldus de in het onderdeel
aangewezen wetsbepaling schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

5 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Geinger en De Bruyn.
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1e KAMER - 6 maart 1998
1o KOOP- VERKOOP VAN EENS ANDERS ZAAK
- NIETIGHEID - DRAAGWIJDTE.

zo

KOOP- VERKOOP VAN EENS ANDERS ZAAK
- NIETIGHEID- DERDE BIJ DE VERKOOPAKTE
-GEVOLGEN.

1o De nietigheid van de verkoop van eens

anders zaak kan slechts door de koper
worden aangevoerd (1). (Art. 1599 B.W.)

zo

Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter vaststelt dat de
kopers de nietigheid van de verkoop niet
gevorderd hebben en dat de derden, bij de
verkoopakte, niet kunnen ontkennen dat
de verkoop rechtsgeldig was en evenmin dat de kopers daardoor rechten hebben verkregen. (Art. 1599 B.W.)
(GODIN T. DELTOUR E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0483.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de vordering van eiseres
strekkende tot afgraving van bepaalde
percelen, verbod tot storting van grond
en steenslag, tot aanstelling van een
deskundige en over de kosten; beveelt

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
(1) Cass., 30 jan. 1941 (Pas., 1941, I, 24).
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Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1599 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met verwijzing naar
de uiteenzetting van de feiten van de zaak
in het bestreden vonnis, vaststelt dat "volgens een overeenkomst van 27 februari
1982, (. .. ) Rossoux, vastgoedmakelaar, aan
(de eerste twee verweerders) een perceel
bouwgrond verkoopt, met een oppervlakte
van 1.000 m2 in de Fabiola-verkaveling gelegen te Mijes Costa (. .. ); (dat) de (eerste
twee verweerders), bij authentieke akte opgemaakt voor de Spaanse notaris Jose Antonio Garcia Calderon y Lopez te Malaga,
tevergeefs Rossoux (. .. ) hebben aangemaand
om de authentieke verkoopakte van 7 juni
1982 te verlijden; (dat) is gebleken dat Rossoux geen eigenaar was van het verkochte
perceel, dat eigendom van een zekere heer
Prieto was gebleven; (dat) de heer Prieto
immers op 16 februari 1982 met Rossoux
een overeenkomst heeft gesloten voor de
verkoop van een bepaald aantal percelen
van voornoemde verkaveling (waaronder
het perceel nr. 1734) maar zich de eigendom ervan voorbehield tot ze volledig betaald waren; (dat) de heer Prieto op 7 juni
1982 niet volledig betaald was en dat de
clausule van eigendomsvoorbehoud volledige uitwerking had"; dat het arrest vervolgens impliciet maar zeker beslist dat het
opmaken, op 8 december 1982, van een authentieke volmacht tot wijziging van die
welke op 3 december 1982 was verleden en
de voorlegging ter ondertekening van die
nieuwe akte aan Rossoux een fout opleverden waardoor de eerste twee verweerders
uit hun rechten op het perceel nr. 1734 werden ontzet, bijgevolg, de derde verweerder van zijn aansprakelijkheid ontslaat en
de rechtsvordering van eiser tegen laatstgenoemde verwerpt op alle gronden die
thans geacht worden integraal weergegeven te zijn, en inzonderheid op grond : "dat
uit de gegevens van het dossier (. .. ) op ondubbelzinnige wijze blijkt dat de rechten
van de (eerste twee verweerders) ernstig
werden geschaad door de kuiperijen van
(Rossoux en Poiriez) die, door het verlijden van de notariele akte m.b.t. de onderhandse verkoop van het perceel op 27 februari 1982 aan de (eerste twee
verweerders) onmogelijk te maken, laatstgenoemden uit hun eigendomsrecht hebben ontzet; dat de ten voordele van de partij Poiriez en ten nadele van de (eerste twee
verweerders) opgemaakte authentieke akte
van 23 december 1982 immers slechts mogelijk werd na een wijziging van de authentieke volmacht, waarbij het in de eer-

Nr. 125

ste authentieke volmacht van 3 december
1982 vervatte voorbehoud, werd miskend;
(. .. ) dat het hof (van beroep), bij het onderzoek van de stukken die bij de dossiers van
de partijen zijn gevoegd, vaststelt dat het
bestaan van de tussen Rossoux en de (eerste twee verweerders) gesloten onderhandse
verkoop van het perceel 1734 blijkt uit de
overeenkomst van 27 februari 1982 waarbij een vaststaand en definitief akkoord
werd gesloten over de zaak en over de prijs;
dat het niet terzake doet dat de bedragen
die zijn gestort om de prijs te betalen, oorspronkelijk bestemd waren om een vennootschap op te richten, wat nooit is gebeurd, en, zo er al ooit een feitelijke
vereniging heeft kunnen bestaan tussen
(Rossoux) en (de eerste verweerder), zij later toch overeengekomen zijn om het litigieuze perceel over te dragen; (. .. ) dat, zo
(eiser) heel veel belang hecht aan die feitelijke vereniging tussen (laatstgenoemden), hij niet kan voorbijgaan aan de voornoemde onderhandse akte, waarvan hij
evenwel noch het bestaan noch de geldigheid kan ontkennen; (. .. ) dat zowel Rossoux als Poiriez perfect op de hoogte waren van de rechten van de (eerste twee
verweerders) op het perceel1734 en dat zij
bewust de authentieke volmacht hebben
doen wijzigen om afbreuk te doen aan de
rechten van de (eerste twee verweerders);
(. .. ) dat het hof (van beroep) opmerkt dat :
(de derde verweerder) als advocaat (eisers) aandacht heeft gevestigd op het bestaan van de overeenkomst van 27 februari
1982 die de (eerste twee verweerders) rechten toekende op het perceel 1734; (. .. ) dat
(eiser) ten onrechte blijft staande houden
dat hij door de (derde verweerder) misleid werd terwijl die advocaat, integendeel, geen enkel hinderlijk initiatief heeft
genomen en geenszins verantwoordelijk is
voor de wijziging van de authentieke volmacht, en alleen die wijziging (. .. ) Poiriez
in staat stelde de (eerste twee verweerders) te misleiden",

terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek de
verkoop van eens anders zaak nietig is en
geen grond tot schadevergoeding kan opleveren, wanneer de koper niet geweten
heeft dat de zaak aan een ander toebehoorde; het arrest dat met verwijzing naar
de uiteenzetting van de feiten door de eerste rechter, vaststelt dat "de (eerste twee
verweerders) (. .. ) tevergeefs (. .. ) Rossoux
hebben aangemaand om de authentieke
verkoopakte van 7 juni 1982 te verlijden;

Nr. 126

HOF VAN CASSATIE

(dat) is gebleken dat Rossoux geen eigenaar was van het (bij de overeenkomst van
27 februari 1982) verkochte perceel, dat eigendom van een zekere heer Prieto was gebleven; (dat) de heer Prieto immers op 16
februari 1982 met Rossoux een overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van
een bepaald aantal percelen van voornoemde verkaveling (waaronder het perceel nr. 1734) maar zich de eigendom ervan voorbehield tot ze volledig betaald
waren; (dat) de heer Prieto op 7 juni 1982
niet volledig betaald was en dat de clausule van eigendomsvoorbehoud volledige
uitwerking had", zijn beslissing dat het opmaken van de authentieke volmacht van 8
december 1982 een fout opleverde waardoor de eerste twee verweerders uit hun
rechten werden ontzet, en, bijgevolg, dat de
derde verweerder van zijn aansprakelijkheid moest worden ontslagen, niet kon
gronden op de overweging dat niet kon worden ontkend dat die overeenkomst rechtsgeldig was en evenmin dat zij de eerste
twee verweerders rechten toekende op het
perceel nr. 1734, daar het niet vaststelt dat
de verkoper Rossoux ooit eigenaar van het
verkochte perceel is geweest en dat eiser in
zijn conclusie aanvoerde dat Rossoux nooit
het recht had gehad om de litigieuze grond
te verkopen; het arrest derhalve, noch naar
recht verantwoord is (schending van artikel1599 van het Burgerlijk Wetboek) noch
regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in
zoverre het de schending van artikel
149 van de Grondwet aanvoert, niet
preciseert hoe het arrest die bepaling schendt;
Overwegende dat, voor het overige,
het arrest, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, vaststelt
dat "de (eerste twee verweerders) tevergeefs (. .. ) Rossoux hebben aangemaand om de authentieke verkoopakte van 7 juni 1982 te verlijden; dat
is gebleken dat Rossoux geen eigenaar was van het verkochte perceel,
dat eigendom van een zekere heer
Prieto was gebleven; dat de heer Prieto
immers op 16 februari 1982 metRossoux een overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van een bepaald
aantal percelen van voornoemde ver-
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kaveling (waaronder het perceel nr.
1734) maar zich de eigendom ervan
voorbehield tot ze volledig betaald waren; dat de heer Prieto op 7 juni 1982
niet volledig betaald was en dat de
clausule van eigendomsvoorbehoud
volledige uitwerking had";
Overwegende dat, hoewel die verkoop van eens anders zaak krachtens
artikel 1599 van het Burgerlijk Wethoek nietig is, die nietigheid slechts
door de koper kan worden aangevoerd;
Dat, aangezien uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de kopers Deltour en Maierotti de nietigheid van de verkoop van 27 februari
1987 niet gevorderd hebben, het hof
van beroep wettig kon beslissen dat eiser, derde bij de verkoopakte, niet kon
ontkennen dat de verkoop rechtsgeldig was en evenmin dat zij de eerste
twee verweerders rechten toekende;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Simont.

Nr. 126
1• KAMER - 6 maart 1998

VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- EINDVONNISBEOORDELINGSCRITERIA- 'IEGENSTRIJDIGE
BESLISSING - GEVOLG.

Wanneer een vonnis tegenstrijdige consideransen bevat waaruit de betekenis van de
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beslissing niet met zekerheid kan worden afgeleid, put de rechter die het gewezen heeft, zijn rechtsmacht niet valledig uit. (Art. 19 Ger.W.)
(ENTREPRISES GENERALES LUIS DUCHENE N.V
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V VERKEER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0138.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet, 19, 23 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, dat uitspraak moest
doen over de draagwijdte van het vonnis
van de tweede kamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel van 28 maart
1984 en inzonderheid over de omvang van
een door dat vonnis bevolen deskundigenonderzoek, het hager beroep ontvankelijk
doch ongegrond verklaart en aldus het beroepen vonnis bevestigt, dat beslist had dat
"gelet op de uitdrukkelijke bewoordingen
van de deskundigenopdracht, moet worden aangenomen dat de rechtbank heeft
geoordeeld dat voornoemd gebrek aan opbrengst de enige te vergoeden schade van
(eiseres) was, en aldus het betoog van (verweerder) aanneemt, volgens hetwelk er
geen vaststaand oorzakelijk verband bewezen was tussen de hem verweten fout en
de overige, door (eiseres) aangevoerde schadeposten; dat er geen gronden zijn om op
die beslissing, die gezag van gewijsde heeft,
terug te komen", op grand "dat moet worden vastgesteld dat de eerste rechter, nog
v66r de uitspraak van zijn vonnis van 28
maart 1984, niet alleen kennisgenomen
heeft van de kwestie van de aansprakelijkheid van de Belgische Staat, maar tevens van de tegenovergestelde standpunten van de partijen met betrekking tot de
omvang van de schade van (eiseres), aangezien (eiseres) toen reeds aanvoerde dat
het nodig was rekening te houden met alle
rechtstreekse kosten, het verlies wegens de
algemene kosten en de derving van de
winst, terwijl (verweerder) die posten betwistte door op ondubbelzinnige wijze te betogen 'dat enkel het feit dat de grand gedurende 26 maanden niets had opgebracht,
aan de eerste (verweerder) kon worden ver-
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weten'; dat, samen met de eerste rechter,
moet worden vastgesteld dat het dictum
van het vonnis van 28 maart 1984, waarover opnieuw een debat voor hem is gevoerd, uitgaande van tegenovergestelde
standpunten, weliswaar een deskundigenonderzoek heeft bevolen, maar in zijn dictum over de betwiste omvang van de
schade van (eiseres) uitdrukkelijk een beslissing heeft genomen, '(dat ervan wordt
uitgegaan dat er alleen rekening kan worden gehouden met het feit dat de grand gedurende die 26 maanden niets heeft opgebracht)'; ( ... ) dat (eiseres) het beroepen
vonnis tevergeefs verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met het feit dat aileen de laatste considerans van het vonnis van 28 maart 1984 gezag van gewijsde
had, '(overwegende dat het feit dat de grand
gedurende 26 maanden niets heeft opgebracht, voor eiseres de voornaamste bran
van schade vormt)', waaruit positiefblijkt
dat zij andere schade heeft geleden dan die,
welke voortvloeit uit het gebrek aan opbrengst, nu het dictum van dat vonnis, zelfs
door een deskundigenonderzoek te bevelen, definitief uitspraak heeft gedaan over
een geschilpunt; dat het beroepen vonnis aldus zijn bevoegdheid of de grenzen van de
aanhangig gemaakte zaak niet te buiten is
gegaan door te oordelen dat het beslechte
punt niet opnieuw in vraag kon worden gesteld", terwijl het gezag van gewijsde zich
uitstrekt tot de beslissing van de rechter
over een geschilpunt, ongeacht de plaats
van die beslissing in het vonnis of het arrest, maar zich niet uitstrekt tot beslissingen waarvan de betekenis niet met zekerheid kan worden vastgesteld; te dezen, het
vonnis van 28 maart 1984, zoals het arrest in zijn motivering vermeldt, besliste,
enerzijds, "dat het feit dat de grand gedurende 26 maanden niets opbracht, voor (eiseres) de voornaamste bran van schade
vormt", wat impliceerde dat voomoemd gebrek aan opbrengst niet de enige bran van
de door eiseres geleden schade was; hetzelfde vonnis, anderzijds, een deskundige
aanwees met de opdracht ''het verlies te ramen dat (eiseres) ten gevolge van de weigering van de bouwvergunning in 1974 en
de toekenning ervan in januari 1976 geleden heeft, waarbij ervan werd uitgegaan
dat aileen mag worden rekening gehouden met het gebrek aan opbrengst van de
grand gedurende die periode van 26 maanden", wat impliceerde dat de enige, door eiseres geleden schade dat gebrek aan opbrengst was; dat zulks in tegenspraak is
met de hiervoor weergegeven grand; nu er
met betrekking tot de omvang van de
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schade van eiseres een tegenstrijdigheid
bestaat tussen het dictum en een grond van
het vonnis van 28 maart 1984, er niet met
zekerheid kan worden vastgesteld wat er is
beslist, zodat een dergelijke beslissing geen
gezag van gewijsde kan hebben en het arrest derhalve zelf moest uitspraak doen
over het voorgelegde geschil, zonder zich te
kunnen beroepen op het gezag van gewijsde
van het vonnis van 28 maart 1984; het arrest bijgevolg het gezag van gewijsde van
het vonnis van 28 maart 1984 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
miskent, nu het er een gezag aan toekent
dat het niet heeft (schending van de artikelen 19, 23 tot 28 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Over de grand van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen tegen het middel, in zoverre het de
schending aanvoert van de artikelen
149 van de Grondwet en 23 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek, die geen betrekking hebben op de aangevoerde
grief:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het, met bevestiging
van het bestreden vonnis, geweigerd
heeft om zelf uitspraak te doen over
het geschil betreffende de omvang van
de schade van eiseres;
Overwegende dat de artikelen 149
van de Grondwet en 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek geen betrekking hebben op die grief;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het vonnis van 28 maart
1984, enerzijds, in zijn motivering
overweegt "dat het feit dat de grand
gedurende 26 maanden niets heeft opgebracht, voor eiseres de voornaamste bron van schade vormt" en, anderzijds, in zijn dictum beslist "dat aileen
mag worden rekening gehouden met
het gebrek aan opbrengst van de grand
gedurende die periode van 26 maanden";
Overwegende dat uit die tegenstrijdige consideransen de betekenis van
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de beslissing van de eerste rechter
niet met zekerheid kan worden afgeleid;
Dat door een dergelijk vonnis de
rechtsmacht van de rechter, die het gewezen heeft, niet volledig kan zijn uitgeoefend;
Dat het arrest, nu het beslist dat
"het beroepen vonnis zijn bevoegdheid of de grenzen van de aanhangig
gemaakte zaak niet te bui ten is gegaan door te oordelen dat het dat beslechte punt niet opnieuw in vraag kon
stellen", artikel19 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
rs;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
6 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Draps.
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De vernietiging van een dictum van het bestreden vonnis leidt tot de vernietiging
van een ander dictum dat uit het eerste
volgt (1).

Nr. 128

6 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier - Verslaggever : de h.
Verheyden - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal Advocaat : mr. Houtekier.

(VANSCHEL T. BRUHL E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0369.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 juni 1997 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Verviers;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis met geen enkele considerans antwoordt op eisers conclusie ten betoge
dat het verkavelingsreglement een verbod bevatte om bijgebouwen op te
trekken;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het dictum van het bestreden vonnis betreffende eisers hoofdvordering
leidt tot de vernietiging van het dictum betreffende de vordering tot schadevergoeding die tegen voornoemde eiser is ingesteld wegens tergend en
roekeloos hoger beroep;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het het
hoofdberoep niet gegrond verklaart, eiser veroordeelt tot betaling van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; houdt de kosten aan en
laat de uitspraak daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
(1) Cass., 29 jan. 1996, A.R. nr. S.95.0072.N
(A.C., 1996, nr. 61).
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1o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN - OVEREENKOMST- ECONOMISCHE
REALITEIT - VERSCHIL - AFWEZIGHEID VAN
VEINZING- PARTIJEN - GEVOLGEN- AANVAARDING- GEVOLG- RECHTBANKEN.

2o INKOMSTENBELASTINGEN - vooRZIENING IN CAS SATIE - VORM- MEMORIE
VAN WEDERANTWOORD- GEEN GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN -ALLERLEI- INKOMSTENBELASTINGEN- MEMORIE VAN WEDERANTWOORDGEEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
TEGEN DE VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID.

4 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG- GEEN AFZONDERLIJK DICTUM- BEGRIP.

5° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGBELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- GEEN AFZONDERLIJK DICTUM- BEGRIP.

1o De rechter mag bij de uitspraak in

belastingzaken niet de voorkeur geven aan
een economische realiteit die verschilt van
wat tussen partijen zonder veinzing is
overeengekomen en waarvan zij alle gevolgen hebben aanvaard (1). (Artt. 20, 4°,
en 31 W.I.B. (1964); artt. 23, § 1, 3°, en
28 W.I.B. (1992); artt. 1134 en 1165 B.W.)
(1) Cass., 23 dec. 1993, A.R. nr. F.93.0048.F
(A. C., 1993, nr. 547). Over de oplossing wan-

neer de partijen niet alle gevolgen van de gesloten overeenkomst hebben aanvaard, vgl. Cass., 19
mei 1995, A.R. nr. F.93.0057.N (ibid., 1995, nr.
247).

--------------------------------------·----~
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2° en 3° Buiten het geval dat de verweer-

der in cassatie een grand van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser
tot cassatie van een arrest van het hof van
beroep dat in belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op
een door die verweerder neergelegde memarie van antwoord (2). (Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992).)
4° en 5° Inzake directe belastingen is, uit

het oogpunt van de omvang van de vernietiging, een dictum niet onderscheiden van het door de voorziening bestreden dictum, wanneer tegen eerstgenoemd
dictum door geen van de partijen in het
cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld omdat het eiser niet benadeelt en verweerder alleen
kan benadelen als het bestreden dictum
wordt vernietigd (3).
(BREDA
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.97.0026.F)

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1996 door
het Hofvan Beroep te Luik gewezen;
Over het derde rniddel : gesteld als volgt :
(2) Cass., 12 dec. 1996, A.R. nr. F.96.0034.F
(A.C., 1963, nr. 507).
(3) Cass., 9 april1963 (Bull. en Pas., 1963, I,
872); raadpl. Cass., 21 nov. 1967 (AC., 1968, 418).
Ingeval het casatieberoep wordt ingesteld door de
belastingplichtige, kan hij, bij gemis aan belang, niet opkomen tegen het dictum dat zijn
voorziening bij het hof van beroep ontvankelijk
verklaart; hij kan alleen opkomen tegen het dictum waarin wordt beslist dat zijn voorziening niet
gegrond is. De minister van Financien, die over
de grand van de zaak in het gelijk wordt gesteld, kan, bij gemis aan belang, niet opkomen tegen het dictum dat de voorziening van de belastingplichtinge bij het hof van beroep ontvankelijk
verklaart. Dat dictum is bijgevolg, vanuit het oogpunt van de omvang van de vernietiging, niet onderscheiden van het dictum over de zaak zelf, dat
door het arrest van het Hofis vernietigd. Devernietiging treft dus de gehele beslissing en het Hof
zegt "vernietigt het bestreden arrest" zonder enige
beperking.
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schending van de artikelen 20, 4°, 31 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat, "wat de
prijs van het voertuig betreft, zelfs als
wordt aangenomen dat er geen sprake is
geweest van veinzing tussen de overdrager
en de overnemer van de handelszaak, die
prijs niettemin verre beneden de normale
waarde van de verkochte wagen lag, zodat, aangezien een dergelijke korting niet
uit de algemene economische context kon
worden verklaard, de administratie de verkoop terecht als een vrijgevigheid heeft opgevat die, ongeacht de niet-registratie van
de akte, in de belastbare grondslag moest
worden opgenomen",
terwijl het arrest aldus de voorkeur geeft
aan een economische realiteit die verschilt
van wat tussen partijen zonder veinzing is
overeengekomen en waarvan zij alle gevolgen hebben aanvaard; het nochtans op
grond van de aangevoerde wetsbepalingen niet mogelijk is rekening te houden met
een economische realiteit die verschilt van
wat tussen de partijen is overeengekomen toen zij alle gevolgen van hun overeenkomst hebben aanvaard, en er geen
sprake is van belastingontduiking wanneer de partijen, teneinde een gunstiger
belastingregeling te genieten, met gebruikmaking van de vrijheid van overeenkomst
maar zonder tekort te komen aan enige
wettelijke verplichting, akten opmaken
waarvan zij alle gevolgen aanvaarden;
zulks impliceert dat de feitenrechter niet op
grond van zijn vaststellingen de verbindende kracht kon miskennen die de tussen (eiseres) en de vennootschap Capaix gesloten overeenkomst zelfs ten aanzien van
de belastingadministratie bezat :

Overwegende dat de rechter noch op
grand van de in het middel aangegeven bepalingen van de belastingwet
noch op grand van enige andere wetsbepaling de voorkeur kan geven aan
een economische realiteit die verschilt
van wat tussen de partijen zonder
veinzing is overeengekomen en waarvan zij alle gevolgen hebben aanvaard;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de verkoop van de handelszaak
zonder veinzing was gesloten;
Overwegende dat het arrest evenwei die overeenkomst op grand van de
algemene economische context ten dele
als een vrijgevigheid opvat; dat het

-----
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derhalve de beslissing niet naar recht
verantwoordt en de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht de memarie van wederantwoord, nu verweerder geen grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening heeft
opgeworpen, 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 Hofvan Beroep te Bergen.
9 maart 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mrs. De
Bruyn; Parisis en Noirhomme, Luik.
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3e KAMER- 9 maart 1998

WERKLOOSHEID- AILERLEI- CONTROLE
- CONTROLEKAART- VOORLEGGEN- WERKLOZE- NIET VOORLEGGEN- BEZOLDIGDE ACTIVITEIT - GEVOLG - ADMINISTRATIEVE
SANCTIE.

Van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die reglementair is bepaald, de
werkloze die deze ten onrechte kan ontvangen doordat hi}, al was het om zijn
werkgeuer niet voor het hoofd te staten,
zijn bezoldigde activiteit uitoefent zonder zijn controlekaart onmiddellijk te
kunnen voorleggen aan de daartoe bevoegde persoon (1). (Artt. 71, eerste lid,
(1) Raadpl. Cass., 28 rnaart 1988, A.R. nr. 8277
nr. 472); 22 rnaart 1993, A.R. nr.
9491 (ibid., 1993, nr. 153); 9 rnaart 1998, A.R. nr.
S.97.0087.F, infra, nr. 132.

5°, en 154, eerst~-lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991 (2).)
(R.V.A. T. DOUCY)

ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. S.97.0065.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1997 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat een onoverkomelijke dwaling omtrent het recht een
rechtvaardigingsgrond is, schending van de
artikelen 1109, 1111, 1112, 1147, 1148,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 71,
eerste lid, (inzonderheid 1°, 4°, 5°) en 154,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
doordat het arrest, nu de controlediensten van eiser op 30 mei 1994 hebben vastgesteld dat verweerder, die reeds
werkloosheidsuitkeringen had ontvangen
voor werkloosheidsdagen tijdens die maand,
door zijn werkgever tewerkgesteld werd
zonder de controlekaart (formulier C 3.2) te
kunnen overleggen die hij in zijn bezit
moest hebben vanaf de eerste effectieve
werkloosheidsdag van de maand tot de
laatste dag van de maand, als vereist bij artikel 71, eerste lid, r, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, met bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau nietig verklaart, die op 23
september 1994 ter kennis van verweerder is gebracht, in zoverre zij hem gedurende 10 weken van het genot van de uitkeringen uitsluit met toepassing van artikel
154 van het koninklijk besluit, en het arrest aldus beslist op grand dat "wanneer de
werknemer die zijn controlekaart, die in
zijn bezit moest zijn, niet kan voorleggen
aan de controleur ... omdat zijn werkgever ze hem niet heeft gegeven ... , of, als de
versie van de werkgever juist is, (omdat
laatstgenoemde) ze heeft teruggenomen
voor het einde van de maand om het werk
van de personeelsdienst te vergemakkelijken en te bespoedigen, hem bezwaarlijk
enige fout kan worden verweten en a fortiori geen mogelijke samenspanning met

(A. C., 1987-88,

(2) Vgl. Cass., artt. 153, § 4,
Werkloosheidsbesluist 1963.

en 195

Nr. 129

HOF VAN CASSATIE

zijn werkgever; ... (dat) in die omstandigheid ... de werknemer, tenzij hij zijn werkgever voor het hoofd wil staten en het risico willopen ontslagen te worden, wat in
de huidige economische toestand een ernstig en dreigend kwaad vormt, in een toestand verkeert waarin hij van zijn werkgever niet kan eisen dat hij de C 3.2
aflevert in de eerste onderstelling, of dat hij
dat document tot de laatste dag van de
maand bij zich houdt in de tweede onderstelling; dat hij dus niet de dader is maar
het slachtoffer van een onregelmatigheid
die alleen door zijn werkgever is begaan ... ;
dat de theoretische mogelijkheid ... de overheid te waarschuwen niets verandert aan
het feit dat de werknemer niets kan worden toegerekend; dat bij een bevrijdende
oorzaak ... geen sprake kan zijn van toerekenbaarheid; dat inzake verbintenissen andermans daad (mag worden vermeld) als een van de vreemde oorzaken ... ;
dat ... een vreemde oorzaak een volstrekte
onmogelijkheid tot uitvoering veronderstelt, met dien verstande dat de beoordeling daarvan op menselijke wijze moet gebeuren en rekening houdend met de
omstandigheden ... ; dat een bevel van een
baas aan zijn ondergeschikte een rechtvaardigingsgrond voor een ongeoorloofde daad
kan uitmaken ... ; dat bijgevolg artikel154
(van het koninklijk besluit van 25 november 1991) bij een bevrijdende vreemde oorzaak niet diende te worden toegepast, aangezien (verweerder) helemaal niet verantwoordelijk was voor het niet in zijn bezit
hebben van zijn controlekaart en voor het
bijgevolg niet kunnen voorleggen van die
kaart aan de controleur en het niet kunnen aanbrengen van doorhalingen voor de
aanvang van zijn activiteit",
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die zich niet met een zeker en dreigend
kwaad bedreigd kon voelen als hij de werkgever vroeg om in staat te worden gesteld
zijn persoonlijke verplichtingen na te komen; daaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen dat verweerder het overtreden
van artikel 71 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 niet kan worden
toegerekend, het wettelijk begrip morele
dwang miskent, waardoor elke telastlegging uitgesloten is (miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel en schending van
de wettelijke bepalingen, met uitzondering van de in het middel aangewezen artikelen 71 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991) en bovendien
de bepalingen van artikel 71, eerste lid, en
154 van voormeld koninklijk besluit
schendt:

Overwegende dat, naar luid van artikel 71, eerste lid, 1", van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, de werknemer, om uitkeringen te kunnen genieten, in het bezit moet zijn van een controlekaart
vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand en deze bij zich
moet bewaren; dat hij ingevolge hetzelfde artikel 71, eerste lid, 4°, v66r de
aanvang van een activiteit waarvoor
hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud, of
dat van zijn gezin kan bijdragen, hiervan melding moet maken op zijn
controlekaart met onuitwisbare inkt
en, ingevolge punt 5° van hetzelfde lid,
zijn controlekaart onmiddellijk moet
voorleggen bij elke vordering door een
daartoe bevoegd persoon;

terwijl dwang alleen een rechtvaardigingsgrond uitmaakt die elke fout uitsluit op voorwaarde dat daardoor de wil
van degene waarop hij wordt uitgeoefend
teniet wordt gedaan en dat elke vrije keuze
wordt uitgesloten; uit de vaststellingen van
Overwegende dat artikel 154,
het arrest niet volgt dat op verweerder een
dwang zou zijn uitgeoefend waardoor hij eerste lid, van hetzelfde koninklijk
helemaal niet meer de verplichtingen kan besluit bepaalt dat van het genot van
naleven die hem door artikel 71, eerste lid, de werkloosheidsuitkeringen wordt
van het koninklijk besluit van 25 novem- uitgesloten gedurende de periode die
ber 1991 zijn opgelegd; het arrest, door te het bepaalt, de werkloze die onveroordelen dat verweerder zijn controlekaart schuldigde uitkeringen kan ontvanniet zou hebben gevraagd aan zijn werk- gen doordat hij zich niet gedragen
gever of ze niet tot de laatste dag van de heeft naar de bepalingen van artikel
maand zou hebben bijgehouden op
grond dat hij vreesde dat hij hem zou ont- 71, eerste lid, 4 °, of naar die van arstemmen met het risico op ontslag, in te- . tikel 71, eerste lid, 5°, indien hij op het
gendeel aanneemt dat het gewoon een mo- ogenblik van de vordering de voorgelijkheid was voor verweerder, maar dat melde activiteit uitoefent;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder op 30 mei 1994,
bij het bezoek van de bevoegde
controleurs op het werk waar verweerder werkzaam was, zijn controlekaart
niet bij zich had; dat het zegt "dat niet
wordt betwist dat het feit dat (verweerder) (die) controlekaart niet in zijn
bezit had niet aan een fout of een vergetelheid van zijnentwege te wijten
was maar aan het feit dat het document hem niet werd afgegeven (versie van verweerder), of omdat de werkgever de C3.2 tegen het einde van de
maand had teruggenomen om 'de
werknemers vlug te kunnen betalen'
(versie van de werkgever)"; dat het
oordeelt dat "als de versie van de
werkgever juist is,(. .. ) (verweerder) bezwaarlijk enige fout kan worden verweten (. .. ); in die omstandigheid ... de
werknemer, tenzij hij zijn werkgever
voor het hoofd wil staten en het risico willopen ontslagen te worden, wat
in de huidige economische toestand
een ernstig en dreigend kwaad vormt,
in een toestand verkeert waarin hij
van zijn werkgever niet kan eisen dat
hij de C 3.2 aflevert in de eerste onderstelling, of dat hij dat document tot
de laatste dag van de maand bij zich
houdt in de tweede onderstelling" en
bijgevolg beslist dat verweerder ''het
slachtoffer is van een onregelmatigheid", "nu artikel154 (van voormeld
koninklijk besluit) niet van toepassing is wanneer er een bevrijdende
vreemde oorzaak is";
Overwegende dat het arrest dat aileen door die consideransen die slechts
op een loutere onderstelling zijn
gegrond, de toepassing van de in voornoemd artikel154, eerste lid, bepaalde
administratieve sanctie afwijst, 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

Nr. 130

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.
9 maart 1998 - 3e kamer - Voorzit·
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 130
3e KAMER - 9 maart 1998

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - OPDRACHTEN - ALGEMENE OPDRACHT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENINGVREEMDELINGEN -BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - DEFINITIEF BEVEL
OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN -BEGRIP.

zo

VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN - DEFINITIEF
BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATENBEGRIP.

1 o en 2? Het bevel om het grondgebied te
verlaten is definitief in de zin van art. 57,
§ 2, OCMW-wet wanneer daartegen geen
schorsend beroep meer kan worden ingesteld bij een administratieve overheid
of bij de Raad van State (1); geen enkele wettekst bepaalt dat een vreemdeling aan wie kennis is gegeven van een
dergelijk bevel, beroep kan instellen bij de
minister van Binnenlandse Zaken. (Artt.
7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingen(1) Cass., 17 feb. 1997, A.R. nr. S.96.008l.F, en
21 april1997, A.R. nr. S.96.0138.F (A. C., 1997,
nrs. 90 en 193).
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wet (2); art. 17 Wet Raad van State; art.
57, § 2, O.C.M.W.-wet (3).)
(O.C.M.W. HOEI T. AMIDI E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0075.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 57,§§ 1 en 2, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, 7, 8,
63, 63.2, 63.5, 64, 67, 69 en 70 van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals artikel57, § 2, van de wet
van 8 juli 1976 en de artikelen 7, 63.5 en
64 van de wet van 15 december 1980 van
toepassing waren v66r de wijziging ervan
bij de wet van 15 juli 1996 en zoals de artikelen 69 en 70 van de wet van 15 december 1980 van toepassing waren v66r de wijziging ervan bij de wet van 10 juli 1996,
doordat het arrest, na erop te hebben gewezen dat "de verweerders, kandidaatpolitiek vluchteling van Servische afkomst,
op 4 september 1995 een bevel kregen aangezegd om het grondgebied binnen zestig
dagen te verlaten", het beroepen vonnis
waarbij de vordering van de verweerders
tot herstel van de door eiser afgeschafte
maatschappelijke dienstverlening wordt afgewezen, wijzigt, "vaststelt en voor recht
zegt dat het voordeel van de maatschappelijke dienstverlening vanaf 5 november
1995 aan (de verweerders) opnieuw moet
worden verstrekt zoals voorheen" en eiser veroordeelt "tot de nalatigheidsinterest op de bedragen die vanaf de data van
opeisbaarheid verschuldigd zijn", en doordat het arrest die beslissingen grondt op de
overweging dat de verweerders tegen het
bevel van 4 september 1995 om het grond(2) Vreemdelingenwet zoals zij van kracht was
v66r haar wijziging bij de wetten van 10 juli 1996
en 15 juli 1996.
(3) Art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet v66r de wijziging ervan bij art. 65 wet 15 juli 1996, B.S., 5 okt.
1996, biz. 25616 (raadpl. ook de artt. 69, § 1, en
70 van voornoemde wet van 15 juli 1996, en art.
1 KB. 12 dec. 1996, B.S., 31 dec. 1996, Ed. 3, biz.
32517).
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gebied te verlaten "beroep hebben ingesteld bij de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij zij aanvoerden dat zij al meer
dan vijfjaar in Belgie verblijven, dat ze drie
kinderen hebben, van wie een van twee
maanden, en dat zij bovendien, wegens hun
Albanese afkomst, het grootste gevaar lopen wanneer zij proberen terug te keren
naar Servie waar hun rechten, gelet op hun
Albanese afkomst, worden miskend en
waar bovendien die etnische minderheid
blijkbaar vervolgd wordt", dat "het (arbeids)hof overweegt dat het bij de minister van Binnenlandse Zaken ingestelde beroep nog steeds hangende is en een schorsend beroep is waardoor het bevel om het
grondgebied te verlaten zijn definitieve karakter verliest" en dat "de maatschappelijke dienstverlening aan de (verweerders)
moest behouden blijven op grond van hun
regelmatig verblijf, aangezien de andere
toekenningsvoorwaarden niet werden betwist",

terwijl artikel57, § 2, van de wet van 8
juli 1976 in substantie bepaalt dat de
vreemdeling, die zich in een van de door die
bepaling omschreven toestanden bevindt,
en die een definitief bevel heeft gekregen
om het grondgebied te verlaten, elk recht
op maatschappelijke dienstverlening verliest, met uitzondering van de dringende
medische hulp, indien hij bij het verstrijken van de bij dat bevel bepaalde termijn
en ten laatste bij het verstrijken van een
termijn van een maand, geen gevolg heeft
gegeven aan het bevel; het bevel om het
grondgebied te verlaten definitief is in de
zin van die bepaling, wanneer daartegen
geen beroep met schorsende werking bij een
administratieve overheid ofbij de Raad van
State meer kan worden ingesteld; volgens
de artikelen 63, 63.2, 63.5, 64 en 67 van de
wet van 15 december 1980, de administratieve overheden waarbij een, overigens
schorsend, beroep kan worden ingesteld tegen een bevel om het grondgebied te verlaten, enerzijds het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en, anderzijds, de minister van Justitie zijn; die wet, noch enige andere wet, bepaalt dat de vreemdeling, aan wie een bevel
om het grondgebied te verlaten is gegeven, bij de minister van Binnenlandse zaken beroep kan instellen; uit de vaststellingen van het arrest blijkt, enerzijds, dat
de verweerders, na het hun op 4 september 1995 aangezegde bevel om het grondgebied te verlaten, zich hebben gewend tot
de minister van Binnenlandse zaken opdat hij hun zou toestaan in Belgie te blijven, en zich daartoe hebben beroepen op
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hun meer dan vijfjarig verblijf in dit land,
hun familiale toestand en de politieke situatie in Servie, en anderzijds, dat de minister nog geen gevolg heeft gegeven aan
dat verzoek; het arrest, door een dergelijk verzoek gelijk te stellen met een "bij de
minister van Binnenlandse Zaken ingesteld beroep" en door te overwegen dat het
bevel om het grondgebied te verlaten niet
defini tief is in de zin van artikel 57, § 2,
van de wet van 8 juli 1976, zolang de
minister geen uitspraak heeft gedaan over
dat "beroep", die bepaling alsook de
andere in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt, en bijgevolg zijn
beslissing dat de verweerders recht hebben op het behoud van de maatschappelijke dienstverlening die hun v66r 5 november 1995 was toegekend, niet naar
recht verantwoordt :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat aan de verweerders een bevel is gegeven om het grondgebied te
verlaten, dat voornoemd bevel hun op
4 september 1995 is aangezegd en dat
zij tegen die beslissing beroep
hebben ingesteld bij de minister van
Binnenlandse Zaken;
Overwegende dat artikel 7 van
de wet van 15 december 1980,
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, de
gevallen bepaalt waarin de minister
van Justitie of zijn gemachtigde de
vreemdeling die noch gemachtigd noch
toegelaten is tot een verblijf van meer
dan drie maanden in het Rijk of om
zich er te vestigen, het bevel kan geven om het grondgebied v66r een bepaalde datum te verlaten;
Overwegende dat krachtens artikel 57, § 2, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, zoals het van toepassing is op
de feiten, het centrum, in afwijking
van § 1, slechts de strikt noodzakelijke dienstverlening om het veri aten van het land mogelijk te maken
verleent : 1" a an de vreemdeling die
zich vluchteling heeft verklaard, heeft
gevraagd als dusdanig te worden erkend doch niet de toelating heeft om in
die hoedanigheid in het Rijk te ver-
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blijven en aan wie een definitief bevel is betekend om het grondgebied te
verlaten; 2" aan de vreemdeling die
onwettig in het Koninkrijk verblijft
en aan wie een definitief bevel is
betekend om het grondgebied te verlaten;
Overwegende dat uit de artikelen
63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 69,
70 van de wet van 15 december 1980,
zoals ze van toepassing zijn op de feiten, en 17 van de gecot:irdineerde wetten op de Raad van State volgt dat het
bevel om het grondgebied te vedaten, definitief is in de zin van artikel
57, § 2, van de wet van 8 juli 1976
wanneer daartegen geen schorsend beroep meer kan worden ingesteld bij
een administratieve overheid of bij de
Raad van State;
Dat geen enkele wettekst bepaalt
dat een vreemdeling aan wie van een
dergelijk bevel is kennisgegeven, beroep kan instellen bij de minister van
Binnenlandse Zaken;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "het voordeel van de maatschappelijke dienstverlening vanaf 5 november 1995 aan (de verweerders) opnieuw moet worden verstrekt, zoals
voorheen";
Dat het arrest derhalve artikel 57,
§ 2, van de wet van 8 juli 1976
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die r·~denen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
9 maart 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - VErslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Gerard.
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3e KAMER - 9 maart 1998

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GEWIJZIGDE WET- AANGEVOERDE GRIEF.

Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending aanvoert van een wetsbepaling, wanneer de aangehaalde versie van
die wetsbepaling niets uitstaande heeft
met de aangevoerde grief(l). (Art. 1080
Ger.W.)
(R.VA. T.WYNANTS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0086.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1997 gewezen door het Arbeidshof te
Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 84 (inzonderheid eerste lid), 133 (inzonderheid paragraaf 1, T, en paragraaf 2,
5°) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals voornoemd artikel 84
van toepassing was v66r de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996, en, voor zoveel nodig, van de artikelen 265 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit
van 26 februari 1964 tot coordinatie van de
wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen), 360 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 (wet van 12
juni 1992), 164 van het koninklijk besluit
van 4 maart 1964 tot uitvoering van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 200
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen 1992,
doordat verweersters recht op werkloosheidsuitkering is geschorst wegens de lange
duur van haar werkloosheid en de directeur van het werkloosheidsbureau bij een
op 26 mei 1994 aan verweerster ter ken(1) Vgl. Cass., 18 september 1992, A.R. nr.
F.1944.N (A. C., 1991-92, nr. 622); 9 jan. 1995, A.R.
nr. S.94.0078.F (ibid., 1995, nr. 16); 9 juni 1997,
A.R. nr. S.96.0079.F (ibid., 1997, nr. 263).
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nis gebrachte beslissing geweigerd heeft om
haar met ingang van 8 december 1993 opnieuw toe te laten tot het recht op uitkering, zoals zij dat op 18 januari 1994 had
gevraagd, op grond dat het jaarlijks nettobelastbaar inkomen van haar gezin het piafond, dat destijds door artikel 84 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991
was vastgesteld op 480.000 frank per jaar,
verhoogd met 24.000 frank per persoon ten
laste, overschreed, dat het arrest die beslissing, met bevestiging van het beroepen vonnis, vernietigt en zijn beslissing na te hebben vastgesteld dat verweersters
oudste dochter in 1993 in het kader van
een arbeidsovereenkomst gewerkt had en
dat het jaarlijks nettobelastbaar inkomen van verweersters gezin tijdens de in
artikel 84 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 aangegeven referteperiode
de reglementaire grens aileen overschrijdt
indien het loon van hun oudste dochter, die
na 8 december 1993 geen deel meer uitmaakte van dat gezin, wordt toegevoegd
aan de invaliditeitsuitkeringen van verweersters echtgenoot - hierop steunt "dat
het er dus op neerkomt te beslissen of, zoals (eiser) betoogt, de inkomsten die (zij) tot
8 december 1993 verkregen heeft in aanmerking moeten worden genomen, omdat
zij tijdens de referteperiode deel uitmaakte
van (verweersters) gezin en omdat haar
verhuizing op die datum niet met terugwerkende kracht een weerslag kan hebben op het bedrag van de in aanmerking te
nemen inkomsten; dat de werkloze wiens
recht op werkloosheidsuitkering is geschorst, ... krachtens artikel 84, eerste lid,
... niet verplicht is een bepaalde termijn na
te leven alvorens een nieuwe uitkeringsaanvraag in te dienen; dat die aanvraag
dus gelijk wanneer kan worden ingediend
door de werkloze die opnieuw uitkeringen wenst te verkrijgen; dat, in een dergelijk geval, de werkloze, krachtens artikel133, eerste paragraaf, 7°, zijn aanvraag
moet indienen en daartoe een dossier moet
aanleggen met alle stukken die de directeur nodig heeft om over het recht op uitkering te beslissen en het bedrag ervan te
bepalen, waaronder, luidens artikel133, paragraaf 2, 5°, een aangifte van zijn persoonlijke en familiale toestand, indien er
zich een wijzigende gebeurtenis heeft voorgedaan in de persoonlijke of familiale toestand van de werkloze die van invloed is op
het recht op uitkeringen of op het bedrag
ervan, zoals het feit dat de werkloze niet
langer samenwoont met een van zijn kinderen, die beroepsinkomsten geniet; ... dat
de directeur, om over de aanvraag te
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beslissen, acht moet slaan op de familiale
en persoonlijke toestand van de werkloze,
zoals die uit zijn aangifte blijkt; dat, aangezien het gezin van verweerster op de dag
van de aanvraag waarover de betwiste administratieve beslissing uitspraak heeft gedaan, aileen bestond uit (verweersters)
echtgenoot en (haar andere dochter), ... een
studente, er bij de raming van het jaarlijks nettobelastbaar inkomen van dat gezin gedurende de in artikel 84, eerste lid,
bedoelde referteperiode, geen rekening
diende te worden gehouden met het loon
van de (oudste dochter) tijdens die periode,
ook al maakte zij op dat ogenblik deel uit
van (verweersters) gezin,

terwijl artikel 84, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalde
dat de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen, in het geval dat de
werkloosheidsduur het dubbel van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur
overschrijdt, tijdelijk ophoudt uitwerking te
hebben indien de werkloze een uitkeringsaanvraag indient overeenkomstig de
artikelen 133 en 138 van het koninklijk besluit en bewijst dat het jaarlijks nettobelastbaar inkomen van zijn gezin 480.000
frank, verhoogd met 24.000 frank per persoon ten laste, niet overschrijdt; artikel 84
in datzelfde eerste lid luidde als volgt :
"Daartoe wordt het inkomen in aanmerking genomen van de laatste belastbare periode waarop de belastingen werden geheven of dit ontvangen tijdens de laatste
twaalf kalendermaanden die voorafgaan
aan de uitkeringsaanvraag, wanneer de
werkloze of de directeur bewijst dat dit
laatste inkomen lager of hoger was dan het
inkomen dat het voorwerp uitmaakte van
de voormelde he:ffing van de belastingen";
indien, zoals te dezen, dat bewijs niet wordt
geleverd, het in aanmerking te nemen inkomen dat van het laatste belastbare tijdperk is; volgens de artikelen 265 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, dat op het ogenblik van de litigieuze
beslissing van kracht was, en 360 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, het belastbare tijdperk het tijdperk
is tijdens hetwelk de inkomsten zijn verkregen waarop de verschuldigde belasting wordt geheven van een bepaald
aanslagjaar en dat door de Koning wordt
bepaald; uit de artikelen 164 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 en 200
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 blijkt dat voor de toepassing van
de personenbelasting, waaraan beroepsinkomsten, zoals die welke verweersters
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oudste dochter ontving toen zij deel uitmaakte van haar gezin, onderworpen zijn,
het belastbare tijdperk samenvalt met het
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd; artikel 84, eerste lid van het koninklijk besluit van 24 november 1991, nu
het bepaalt dat, teneinde na te gaan of de
werkloze opnieuw tot het recht op uitkering kan worden toegelaten, de inkomsten van zijn gezin tijdens het '1aatste belastbare tijdperk" in aanmerking moeten
worden genomen, bepaalt dat er rekening
moet worden gehouden met de inkomsten
die, noodzakelijkerwijs, door de gezinsleden zijn verkregen v66r de aanvraag om opnieuw uitkeringen te krijgen; het feit dat de
werkloze, naar aanleiding van die aanvraag, krachtens artikel 133 van het koninklijk besluit, zijn familiale en persoonlijke toestand moet aangeven, niet tot
gevolg kan hebben dat aileen de door de
werkloze op dat ogenblik aangegeven toestand in aanmerking dient te worden genomen en dat de toepassing van artikel 84
aldus kan worden uitgesloten; het arrest,
nu het de beslissing dat, ofschoon de dochter van verweerster tijdens het laatste belastbare tijdperk deel uitmaakte van verweersters gezin, er geen rekening diende te
worden gehouden met haar loon tijdens die
periode, grondt op de overweging dat verweersters dochter ten tijde van de op 18 januari 1994 ingediende aanvraag om opnieuw uitkeringen te krijgen, geen deel
meer uitmaakte van het gezin, artikel 84,
eerste lid, van het koninldijk besluit van 25
november 1991 schendt, artikel 133 van
voornoemd koninklijk besluit niet correct
toepast, bijgevolg die bepalingen schendt en
bovendien het wettelijk begrip belastbare
periode miskent (schending van de overige, in de aanhefvan het middel aangegeven wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat het middel aanvoert dat de te dezen in aanmerking te
nemen inkomsten, bedoeld in artikel
84, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering, de inkomsten van de laatste belastbare periode zijn en dat de toepassing van die
regel niet kan worden uitgesloten omdat de werkloze, naar aanleiding van
zijn aanvraag om opnieuw uitkeringen te krijgen, zijn familiale en persoonlijke toestand moet aangeven, zodat uitsluitend de aldus aangegeven
toestand in aanmerking moet
worden genomen;
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Overwegende dat, enerzijds, het arrest niet beslist dat de toepassing van
de hierboven vermelde regel op grand
van voornoemd feit kan worden uitgesloten;
Dat het arrest die regel uitlegt door
te herinneren aan de bewoordingen
van de artikelen 84, eerste lid, en 133,
§ 1, 7', en § 2, 5', van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, en die
bepalingen met elkaar in verband te
brengen;
Overwegende dat, anderzijds, het
middel de schending aanvoert van artikel 84, inzonderheid eerste lid, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals dat artikel van
toepassing was v66r de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996;
Dat uit die bepaling, zoals zij van
toepassing was, niet blijkt dat de inkomsten van de laatste belastbare periode, waarop de belasting was geheven, in aanmerking moesten worden
genomen;
Dat artikel 84, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 25 november
1991, zoals het van toepassing was na
de wijziging ervan bij het koninklijk
besluit van 22 november 1995 en v66r
de wijziging ervan bij het koninklijk
besluit van 4 augustus 1996, immers
bepaalde dat het inkomen, vermeld op
het laatste aanslagbiljet, waarvan de
datum van uitvoerbaarverklaring voorafging aan de dag van de uitkeringsaanvraag, in de regel in aanmerking
werd genomen;
Overwegende, ten slotte, dat het
middel de schending van de bepalingen van de belastingwet aanvoert die
het enkel beschouwt als een gevolg
van de tevergeefs aangevoerde scherrding van artikel 84, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 25 november
1991;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, ongeacht de memarie die verweerster op 10 september 1997 op de griffie van het Hof
heeft neergelegd en die niet is ondertekend door een advocaat bij het
Hof van Cassatie, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr . Simont.

Nr. 132
3e KAMER - 9 maart 1998

WERKLOOSHEID- ALLERLEI- CONTROLE
- CONTROLEKAART - BEZOLDIGDE ACTIVITEIT - VERMELDING - WERKLOZE - VERPLICHTING- NIET-NALEVING- GEVOLGADMINISTRATIEVE SANCTIE.

Van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die reglementair is bepaald, de
werkloze die deze ten onrechte kan ontvangen doordat hij, al was het om zijn
werkgever niet voor het hoofd te staten,
v66r de aanvang van een bezoldigde activiteit hiervan geen melding heeft gemaakt op zijn controlekaart met onuitwisbare inkt (1). (Artt. 71, eerste lid, 4°,

(1) Raadpl. Cass., 19 juni 1995, A.R. nr.
S.94.0156.F (A. C., 1995, nr. 311); vgl. Cass., 9
maart 1998, A.R. nr. S.97.0065.F, supra, nr. 129.
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en 154, eerste lid, 1 o, Werkloosheidsbesluit 1991 (2).)
(R.VA. T. CHEVOLET)
ARREST (ver~aling)

(A.R. nr. S.97.0087.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1~97 door het
Arbeidshofte Luik, afdelmg Namen,
gewezen;
Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat een onoverkomelijke dwaling omtrent het recht een
rechtvaardigingsgrond is, schending van de
artikelen 1109, 1111, 1112, 1147, 1148,
1382 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 71
van het Strafwetboek, 71, eerste lid, (inzonderheid r, 4°, 5°) en 154, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
doordat het arrest, nu de directeur van
het werkloosheidsbureau in zijn op 14 juli
1994 ter kennis van de verweerder gebrachte beslissing, de ~erkloosheidsuitke
ring voor de dagen 14, 21 (we.lke dag
verkeerdelijk als de 15 is aangedmd) en 23
februari 1994 heeft geweigerd, en hem gedurende 13 weken van het genot van de
uitkeringen heeft uitgesloten, met toepassing van artikel 154, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, op
grond dat hij op zijn controlekaart (C 3.2)
niet had vermeld dat hij op die dagen gewerkt had hoewel hij reeds uitkeringen wegens werkloosheid om economisch~ redenen tijdens die maand februan had
ontvangen, bij de uitspraak over het ~o
ger beroep tegen het vo.nn_is dat de besh~
sing van de directel!r met1g ver.~aart, d1e
beslissing herstelt m zoverre ZIJ verweerder het recht op uitkeringen ontzegt voor
de dagen 14, 21, 23 februari 1994, maar het
hoger beroep niet ge!P"?nd v~rklaart m~t betrekking tot de adm1mstratleve sancbe, op
grond dat "de werknemer die zijn controlekaart die in zijn bezit moest zijn, niet kan
voorl~ggen aan de control~ur omdat hij. ze
niet had (en dus de vere1ste vermeldmgen vanzelfsprekend daarop niet kon aanbrengen), niet omdat hij had nag~laten ze
bij zich te houden, maar omdat ZIJn werk(2) Vgl. artt. 153, § 4, en 195 Werkloosheidsbesluit 1963.
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gever ze hem niet heeft gegeven (. .. ), bezwaarlijk enige fout kan worden verweten; ... (dat) de werknemer immers ....tenzij
hij zijn werkgever voor het hoofd w1l stoten en het risico willopen ontslagen te worden wat in de huidige economische toesta.r{d een emstig en dreigend kwaad
vormt, in een toestand verkeert waarin hij
van zijn werkgever niet kan eisen dat hij de
C 3.2 aflevert; dat hij in geval van bedrog
dus niet de dader is, maar het slachtoffer samen met de Rijksdienst voor Arbeidsvo~rziening, van een onregelmatigheid die
aileen door zijn werkgever is begaan ... ; dat
weliswaar het risico bestaat dat werkgever en werknemer samenspannen, maar
aangezien de werknemer niets kan worden toegerekend, kan het materiele feit
(niet ingevuld C.3.2) hem niet worden verweten, nu enkel de werkgever moet worden vervolgd omdat hij het document niet
heeft afgegeven opdat de werknemer zijn
verplichtingen zou k=en vervullen; ... dat
bij een bevrijdende oorzaak ... geen .sprake
kan zijn van toerekenbaarheid; dat m zake
verbintenissen andermans daad (mag worden vermeld) ... ; dat ... een vreemde oorzaak een volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering veronderstelt, met dien versta~de
dat de beoordeling daarvan op mensehJke
wijze moet gebeuren en rekening houdend
met de omstandigheden (. .. ); ... dat een bevel van een baas aan zijn ondergeschikte
een rechtvaardigingsgrond voor een ongeoorloofde daad kan uitmaken, want er dient
rekening te worden gehouden met de morele en menselijke wetten en nagegaan of
er al dan niet sprake is geweest van een o~
overkomelijke morele dwang waardoor m
feite en rekening houdend met de concrete
omstandigheden elke vrije keuze werd uitgeschakeld ... : dat bijgevolg artikel 154
(van het koninklijk besluit van 25 november 1991) bij een bevrijdende vreemde oorzaak niet diende te worden toegepast, aangezien (verweerder) helemaal niet verantwoordelijk was voor het niet in zijn bezit
hebben van zijn controlekaart en voor h~t
bijgevolg niet kunnen voorleggen van die
kaart aan de controleur en het niet kunnen aanbrengen van doorhalingen voor de
aanvang van zijn activiteit ... ",

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, de werknemer, om uitkeringen te kUllllen genieten, onder meer in het
bezit moet zijn van een controlekaart vanaf
de eerste effectieve werkloosheidsdag van
de maand tot de laatste dag van de maand
en deze bij zich moet bewaren en v66r de
aanvang van een bezoldigde activiteit
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hiervan melding moet maken op zijn
controlekaart met onuitwisbare inkt; volgens artikel 154 van het koninklijk besluit van het genot van de uitkeringen
wordt uitgesloten de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, doordat hij zich niet gedragen heeft
naar die bepalingen; morele dwang aileen een rechtvaardigingsgrond uitmaakt
op voorwaarde dat daardoor de wil van degene waarop hij wordt uitgeoefend teniet
wordt gedaan en dat elke vrije keuze wordt
uitgesloten; die dwang aileen dat gevolg
heeft als het kwaad dat hem bedreigt niet
aileen een ernstig en dreigend kwaad
vormt, maar bovendien ook vaststaat; uit
de vaststellingen van het arrest niet volgt
dat op verweerder een dwang zou zijn uitgeoefend waardoor hij helemaal niet meer
de verplichtingen kon naleven die hem door
artikel 71, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 zijn opgelegd;
het arrest, door te oordelen dat verweerder die verplichtingen niet heeft nageleefd omdat de werkgever hem zijn
controlekaart niet had overhandigd en hij
vreesde dat hij hem door ernaar te
vragen zou ontstemmen met het risico op
ontslag, integendeel aanneemt dat het
gewoon een mogelijkheid was die helemaal niet zeker was; daaruit volgt dat het
arrest, door te beslissen dat verweerder niet
kan worden verweten dat hij de voorschriften van artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 niet heeft nageleefd, het wettelijk begrip overmacht
miskent (miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel en schending van de in het
middel aangewezen artikelen van het Burgerlijk Wetboek) evenals het begrip morele dwang (miskenning van hetzelfde algemeen rechtsbeginsel en schending van de
in het middel aangewezen artikelen van het
Burgerlijk Wetboek, andere dan de artikelen 1147 en 1148, en van artikel 71 van het
Strafwetboek), waarbij bovendien dan ook
de bepalingen van artikel 71, eerste lid, en
154 van voormeld koninklijk besluit zijn geschonden;

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar luid van artikel 71, eerste lid, r, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de werknemer, om uitkeringen te kunnen genieten, in het bezit moet zijn van een controlekaart
vanaf de eerste effectieve werkloos-
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heidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand en deze bij zich
moet bewaren; dat hij ingevolge hetzelfde artikel 71, eerste lid, 4", v66r
de aanvang van een activiteit waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud, of dat van zijn gezin, kan
bijdragen, hiervan melding moet rnaken op zijn controlekaart met onuitwisbare inkt;
Overwegende dat artikel154, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat van het genot van de
werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die het
bepaalt, de werkloze die onverschuldigde uitkeringen kan ontvangen doordat hij zich niet gedragen heeft naar
de bepalingen van artikel 71, eerste
lid, 4";
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder op 23 februari
1994, bij het bezoek van de bevoegde
controleur bij zijn werkgever, zijn
controlekaart niet had ingevuld hoewei hij tijdens de maand februari 1994
dagen economisch werkloos was geweest en dat uit de verstrekte uitleg
bleek dat de werkgever de controlekaart niet had afgeleverd die nog
steeds in zijn kantoor lag;
Dat het arrest overweegt dat "de
werknemer, tenzij hij zijn werkgever
voor het hoofd wil stoten en het risico willopen ontslagen te worden, wat
in de huidige economische toestand
een ernstig en dreigend kwaad vormt,
in een toestand verkeer(de) waarin hij
van zijn werkgever niet (kon) eisen dat
hij de C 3.2 afievert"; derhalve dat die
werknemer, te dezen verweerder, in
geval van bedrog niet "de dader was,
maar het slachtoffer, samen met (eiser), van een onregelmatigheid die aileen door zijn werkgever werd begaan"; dat het arrest beslist "dat bij
een bevrijdende vreemde oorzaak", "artikel 154 (van het koninklijk besluit
van 25 november 1991) niet diende te
worden toegepast" op die verweerder;
Overwegende dat het arrest dat,
door die consideransen die aileen maar
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op een loutere onderstelling zijn gegrond, de toepassing van voornoemd
artikel 154 afwijst, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder het tweede
onderdeel te moeten onderzoeken dat
tot geen ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de administratieve sanctie en over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
9 maart 1998 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 133
2" KAMER- 10 maart 1998

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HUISZOEKING- OFFICIER VAN GERECHTELIJKE
POLITIE - IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN- NADER ONDERZOEK BUITEN DE PLAATS
VAN AANTREFFEN POLITIEAMBTENAAR
GEEN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLlTIE - AANWIJZINGEN VAN ANDER MISDRIJFPROCES-VERBAAL VAN INLICHTINGEN- GELDIGHEID.

De officier van gerechtelijke politie die bij gelegenheid van een huiszoeking met het oog
op nader onderzoek op regelmatige wijze
bescheiden of voorwerpen in beslag neemt,
mag bij het onderzoek ervan buiten de
plaats waar ze zijn aangetroffen worden bijgestaan door andere politieambtenaren; wanneer een politieambtenaar aldus feitelijke gegevens
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vaststelt die kunnen wijzen op het bestaan van een ander misdrijf, moet hi} die
opnemen in een proces-verbaal ter inlichting van de bevoegde gerechtelijke overheden, zonder dat hiervoor vereist is dat
hi} de hoedanigheid van of/icier van gerechtelijke politie heeft (1). (Art. 29 Sv.)
(DEWULF)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0649.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is en in
zoverre het opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter, niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
het artikel 40 van de Wet Politieambt
bepaalt dat de bij een politieambtenaar van de rijkswacht, de gemeentepolitie of de gerechtelijke politie bij de
parketten ingediende klachten of aangiften, alsook de nopens misdrijven
verkregen inlichtingen en gedane vaststellingen, worden opgenomen in processen-verbaal die aan de bevoegde gerechtelijke overheden worden toegezonden;
Overwegende dat geen wettelijke bepaling uitsluit dat een officier van gerechtelijke politie, wanneer hij bij
(1) Zie Cass., 4 dec. 1961 (Bull. en Pas., 1962,
I, 422); vgl. Cass., 8 april1946 (ibid., 1946, 139
met noot R.H.); 26 apr:il1971 (A. C., 1981, 824);
7 feb. 1995, A.R. nr. P.93.0848.N (ibid., 1995, nr.
71).
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gelegenheid van een huiszoeking
die regelmatig is verricht voor het
opsporen van een bepaald misdrijf
en waarbij hij de grenzen van zijn bevoegdheid niet is te buiten gegaan,
bescheiden of voorwerpen met betrekking tot dit misdrijf in beslag
neemt met het oog op nader onderzoek, bij dit onderzoek buiten de plaats
waar ze zijn aangetroffen door andere politieambtenaren wordt bijgestaan;
Dat, wanneer een politieambtenaar
bij de uitvoering van dit onderzoek feitelijke gegevens vaststelt die kunnen wijzen op het bestaan van een ander misdrijf, hij deze dient op te
nemen in een proces-verbaal ter inlichting van de bevoegde gerechtelijke overheden; dat hiervoor niet is
vereist dat deze politieambtenaar de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie heeft;

Nr. 134
2" KAMER -10 maart 1998

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- NIEUWE WET DIE
DE TERMIJN VERLENGT- ONMIDDELLIJKE
TOEPASSING- WEERSLAG OP STRAFMAAT EN
STRAFBAARHEID.

2o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 7- NIEUW
STRAFBAAR FElT EN STRAFVERZWARINGVERLENGING VERJARINGSTERMIJN STRAFVORDERING- ONMIDDELLIJKE TOEPASSING- GEVOLG.

1o en 2° Wanneer een wet na het tijdstip

van de ten laste gelegde feiten de verjaringstermijn verlengt, heeft zij niet tot gevolg de op de datum van het misdrijf toepasselijke straf te verzwaren, noch een
handelen of nalaten te straffen dat niet
strafbaar was ten tijde van het handelen ofnalaten (1). (Artt. 21 V.T.Sv., 7.1
E.V.R.M.)
(CLAES)

Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel vermelde consider an sen de beslissing dat "het
bewijs op een regelmatige rechtspleging stoelt" ,naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 1998 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.

ARREST

(A.R. nr. P.96.069l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 april 1996 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffie van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 7.1 E.V.R.M.,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt voor de feiten B en C overwegende
dat "de strafvordering werd gestuit op
17.11.1994 zodat de publieke vordering (... )
op het ogenblik van de inwerkingtreding
(1) Zie Cass., 3 juni 1987, A.R. nr. 5567 (A C.,
1986-87, nr. 594).
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van art. 35 van de Wet van 18.7.1990 zijnde
op 1.1.1994 nag niet was verjaard. Door art.
35 van deW. van 18.7.1990 werd de verjaringstermijn voor deze tenlasteleggingen verlengd tot drie jaar",
terwijl de hogere rechtsnorm, vervat in
art. 7.1 E.V.R.M. bepaalt dat geen zwaardere straf zal worden opgelegd dan die
welke ten tijde van het begaan van het
strafbare feit van toepassing was. Dat weliswaar er een concensus bestaat om te stellen dat de wetten betreffende de gerechtelijke organisatie, bevoegdheid en procedure toepasbaar zijn op feiten gepleegd voor
hun in voege treden. Dat de nieuwe procedurele regeling evenwel niet onmiddellijk toepassehjk is, indien zij van aard is om
de toestand van de beklaagde te verzwaren. Dat dit met name het geval is wanneer de nieuwe wet de verjaring van de
strafVordering verlengt (D'Haenens, J., Belgisch Strafprocesrecht, Gent, Story, 1985,
71). Dat onder het regime van de oude wet
de strafVordering betreffende de betichtingen Ben Creeds door verjaring was vervallen op het ogenblik dat het bestreden
vonnis werd uitgesproken, zodat het bestreden vonnis art. 7.1 E.VR.M. schendt in
de mate dat het nalaat de verjaring van de
strafVordering voor de betichtingen B en C
vast te stellen :

Overwegende dat artikel 7.1
E.V.R.M. bepaalt : ''Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit
naar nationaal of intemationaal recht
uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin zal
een zwaardere straf worden opgelegd
dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbaar feit van toepassing was";
Dat eiser aanvoert dat deze wettelijke bepaling werd geschonden doordat hem een zwaardere straf werd opgelegd door de inachtneming van een
na het tijdstip van de hem ten laste
gelegde feiten tussengekomen nieuwe
en langere termijn van verjaring van
de strafVordering;
Overwegende dat, nude verjaring
van de strafvordering, die ingegeven is
door de belangen van de maatschappij, het verval is van de bevoegdheid
om na een zeker tijdsverloop een beklaagde te vervolgen, de wetten betreffende de verjaring de grond van het
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recht niet raken; dat zij, wanneer zij
de verjaringstermijn verlengen, niet
tot gevolg hebben de op de datum van
het misdrijftoepasselijke strafte verzwaren noch een handelen of nalaten te straffen dat op het ogenblik van
het begaan ervan niet strafbaar was;
dat het artikel 7 E.V.R.M. hierop niet
van toepassing is;
Dat de appelrechters met hun op de
vierde en de vijfde bladzijde van het
bestreden vonnis vermelde consideransen hun beslissing dat "de verjaring van de publieke vordering voor
deze tenlastelegging nog niet is ingetreden" naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 1998 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal
Advocaat: mr. Ph.
Vancaeneghem, Gent.
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ze KAMER- 10 maart 1998
1° UITLEVERING- VREEMDELING VOORLOPIG AANGEHOUDEN MET HET OOG OP UITLEVERING- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BETEKENING VAN HET
BUITENLANDS VONNIS - BESTAANSREDEN
VAN HET CASSATIEBEROEP.

zo

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- GEMIS AAN
BELANG OF BESTAANSREDEN- UITLEVERING
- VREEMDELING VOORLOPIG AANGEHOUDEN
MET HET OOG OP UITLEVERING- VERZOEK
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BETEKENING VAN HET BUITENLANDS VONNISGEVOLG.
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1o en 2° Na de betekening van het buitenlands vonnis op grand waarvan de uitlevering van een voorlopig aangehouden vreemdeling is geuraagd, heeft het
cassatieberoep van die vreemdeling tegen de beslissing op zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling geen bestaansreden meer (1). (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
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clusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. N. Buisseret,
Brussel.

Nr. 136
(BROUWER)
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KAMER-

11 maart 1998

ARREST

(A.R. nr. P.98.0167.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het vonnis van de
Arrondissementsrechtbank te Zutphen van 7 januari 1997, op grand
waarvan de Nederlandse minister van
Justitie de uitlevering van eiser
vraagt, aan eiser werd betekend op 22
januari 1998; dat eiser ingevolge deze
betekening ter beschikking is van de
Uitvoerende Macht met het oog op uitlevering; dat de onderzoeksgerechten
niet meer bevoegd zijn om te beslissen omtrent de door hem gevraagde
voorlopige invrijheidstelling; dat het
cassatieberoep derhalve geen bestaansreden meer heeft;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die niet de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
betreft, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 1998 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende con(1) Cass., 9 nov. 1993, A.R. nr. P.93.1328.N
(A. C., 1993, nr. 445); zie Cass. 16 dec. 1997, A.R.

nr. P.97.1405.N (ibid., 1997, nr. 560, en de concl.
van het O.M.); VANDEPLAs, A., "Over de uitlevering van veroordeelde personen", R. W., 199798, 918.

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING NIET ONDERTEKEND
DOOR DE RECHTER - VONNIS DAT DE VEREISTE VASTSTELLINGEN BEVAT- GELDIGHEID.

Het feit dat het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de politierechtbank de
zaak heeft onderzocht, niet is ondertekend door de rechter, kan niet leiden tot
de nietigheid van het vonnis, dat vaststelt dat de vereiste rechtsvormen tijdens die terechtzitting in acht genomen
zijn (1). (Wet 1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en van correctionele politie.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. KERF E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1497.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 9 oktober 1997 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening, op grand dat het
bestreden vonnis geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering, nu het
verzuimt uitspraak te doen over kosten waarover het beroepen vonnis uitspraak had gedaan;
(1) Zie Cass., 23 april1997,A.R. nr. P.97.0372.F
(A.C., 1997, nr. 200).
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Overwegende dat het bestreden vonnis niets aanhoudt waarover nog uitspraak moet worden gedaan; dat de
beslissing dus een eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering;
Dat er geen grand bestaat om akte
te verlenen van die gedeeltelijke afstand, nu hij op een dwaling blijkt te
berusten;
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paling en van de wettelijke bepalingen die
in het middel zijn aangegeven);

Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 6 juni 1996 van
de politierechtbank van het tweede kanton te Verviers, waarop de zaak werd behandeld en vervolgens verdaagd voor uitspraak op 19 september 1996, niet is
ondertekend door de voorzitter en niet
vaststelt dat hij in de onmogelijkheid verOver het middel : schending van de ar- keerde om het te tekenen;
tikelen 149 van de Grondwet, 779, eerste
Overwegende dat luidens artikel 10
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 153, 155,
van
de wet van 1 mei 1849, de bij de
189, 190, 210, 211 van het Wetboek van
Strafvordering en 10 van de wet van 1 mei artikelen 155 en 189 van het Wetboek
1849 op de rechtbanken van eenvoudige en van Strafvordering voorgeschreven
aantekeningen zowel door de rechter
van correctionele politie,
doordat het bestreden vonnis eiser ver- als door de griffier ondertekend moeoordeelt om aan verweerder het bedrag van ten worden; dat die rechtsvorm, die is
32.713.259 frank in hoofdsom en aan ver- voorgeschreven om aan het procesweerster het bedrag van 2. 642.948 frank in · verbaal authenticiteit te verlenen, subhoofdsom te betalen,
stantieel is; dat voornoemd procesterwijl het proces-verbaal van de terecht- verbaal bijgevolg geen authentieke
zitting van de politierechtbank van 6 juni akte is en niet bewijst dat de erin ver1996, waarop de zaak is behandeld en in melde rechtsvormen in acht genomen
beraad genomen, niet is ondertekend door zijn;
de voorzitter en niet vaststelt dat hij in de
onmogelijkheid verkeerde te tekenen; luiOverwegende, evenwel, dat het op
dens artikel10 van de wet van 1 mei 1849, 19 september 1996 door de voormelde
de bij de artikelen 155 en 189 van politierechtbank gewezen vonnis de
het Wetboek van Strafvordering voor- vereiste handtekeningen draagt, ingeschreven aantekeningen zowel door de
voorzitter als door de griffier moeten on- zonderheid die van de in het procesdertekend worden; dat voornoemde verbaal van de terechtzitting van 6
rechtsvorm, die is voorgeschreven om aan juni 1996 genoemde rechter, en vasthet proces-verbaal authenticiteit te verle- stelt dat voornoemde rechtsvormen,
nen, substantieel is; dat proces-verbaal bij- zoals de openbaarheid van de terechtgevolg geen authentieke akte is en niet be- zitting, de verschijning van de parwijst dat de erin vermelde rechtsvormen tijen en de vordering van het openinachtgenomen zijn; het bestreden von- baar ministerie, op die terechtzitting
nis weliswaar vermeldt dat die terechtzitting openbaar was en dat het openbaar mi- inachtgenomen zijn;
nisterie in zijn vorderingen is gehoord,
Dat aldus blijkt dat de vereiste rechtsmaar niet vaststelt dat de rechter die op de vormen in acht genomen zijn;
voormelde terechtzitting zitting hield, voorDat het middel niet kan worden aannoemd vonnis heeft gewezen en evenmin
bevestigt dat een vertegenwoordiger van genomen;

het openbaar ministerie voortdurend aanwezig is geweest; dat vonnis derhalve, nu
het alle, in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt, nietig is; het bestreden vonnis, nu het die beslissing niet vernietigt doch gedeeltelijk bevestigt, en ze
voor het overige wijzigt, ofschoon het de
gronden van de eerste rechter met betrekking tot de esthetische schade en de schade
door gederfde levensvreugde ovemeemt, die
nietigheid overneemt en bijgevolg zelf nietig is (schending van de grondwettelijke be-

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 137
Nr. 137

299

Nr. 138

2 8 KAMER -11 maart 1998

18 KAMER- 12 maart 1998

1o ERFENISSEN VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING - RECHTSCOLLEGE DAT GEEN KENNIS GENOMEN HEEFT
VAN DE ZAAK- GEVOLG.

Niet ontvankelijk is het verzoek tot onttrekking van de zaak, wegens gewettigdeverdenking, aan een rechtbank of onderzoeksrechter waarbij de zaak nog niet
aanhangig is gemaakt (1). (Art. 542 Sv.)
(DEMIAUTTE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0189.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift, dat op 6 februari 1998 ter
griffie van het Hof is ontvangen en
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat uit de aan het Hof
ter beoordeling voorgelegde stukken
niet blijkt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen of een onderzoeksrechter van die rechtbank
kennisgenomen heeft van de zaak
waarvan eiseres de onttrekking vordert;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;
Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 maart 1998 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Collette, Bergen.
(1) Cass., 5 maart 1996, A.R. nr. P.96.0184.N
(A. C., 1996, nr. 95).

NALATENSCHAP - SAMENSTELLING- BESLISSING- GEVOLGLANGSTLEVENDE ECHTGENOOT- VRUCHTGEBRUIK- VORDERING TOT AFGIFTE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- NALATENSCHAP - SAMENSTELLING - BESLISSING
- GEVOLG- LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT
- VRUCHTGEBRUIK- VORDERING TOT AFGIFTE.

3° VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN
BEWONING- LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT- NALATENSCHAP- SAMENSTELLINGBESLISSING- GEVOLG- VORDERING TOT AFGIFTE.

4 ° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - UITSPRAAK OVER EEN
PUNT VAN DE VORDERING- VERZUIM- NALATENSCHAP - SAMENSTELLING- BESLISSING- VORDERING TOT ERKENNING VAN
VRUCHTGEBRUIK- VORDERING TOT AFGIFTE
- GEEN BESLISSING.

1°, 2° en 3° Uit de beslissing dat waarden behoren tot een nalatenschap volgt
niet noodzakelijk, noch kan rechtstreeks
afgeleid worden de beslissing tot afgifte
van die waarden aan de langstlevende
echtgenoot die het vruchtgebruik heeft
van die nalatenschap. (Art. 745bis
B.W.(1).)
4 o De beslissing die nalaat uitspraak te
doen over de vordering van de langstlevende echtgenoot tot erkenning van zijn
vruchtgebruik van en tot afgifte van
waarden, indien deze, volgens die beslissing, niet hem maar de nalatenschap van
de vooroverledene toebehoren, laat na over

(1) Tot staving van de stelling dat het middel, afgeleid uit de schending van art. 138, 3a,
Ger.W. (zie de samenvatting, 4°), bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk was, werd in de memorie van antwoord nl. betoogd dat de erfelijke aanspraken van de eiseres, langstlevende echtgenote, van rechtswege door de wet, overeenkomstig
artikel 745bis B.W., worden toegekend, zodat haar
recht oak zonder uitdrukkelijke beslissing van de
rechter kan worden uitgeoefend.
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een punt van de vordering uitspraak te
doen. (Art. 1138, 3°, Ger.W.)
(UYTTERHAEGEN T. STEURBAUT)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0462.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de appelrechter de oorspronkelijke eis van eiseres ongegrond verklaart en
beslist dat de titels, nader omschreven in
het inleidend exploot, behoren tot de nalatenschap van Georges Steurbaut,
terwijl eiseres in de dagvaarding eiste dat
zij eigenares, minstens vruchtgebruikster
verklaard zou worden van de betwiste titels en dat verweerders veroordeeld zouden worden tot afgifte van de titels; eiseres in conclusie van 5 december 1994 haar
vordering met toepassing van artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek gedeeltelijk wijzigde gezien een aantal kasbons,
waarvan de afgifte werd gevorderd, nog
voor het verzet werden verzilverd, en eiste
dat zij eigenares, minstens vruchtgebruikster van de kasbons verklaard zou
worden en tevens verweerders solidair of in
solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot :
"a) w.b. de titels die nog niet werden verzilverd of waarvan de vervallenverklaring
nog niet werd vastgesteld :
afgifte aan (eiseres) van deze titels binnen de 24 uren na betekening van het te
wijzen arrest. Tevens (verweerders) te veroordelen tot het betalen van de couponwaarden en van de gerechtelijke intresten
vanaf de vervaldatum op de nominale
waarde meer de couponwaarden verbonden aan deze titels. Bij gebreke van afgifte binnen de 24 uren na betekening (verweerders) te veroordelen tot het betalen
van een dwangsom van 1.000 F per dag
vertraging.
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b) w.b. volgende titels die reeds werden
verzilverd voor het verzet :
betaling van de nominale waarde
(500.000 F) meer de couponwaarden, de
wettelijke intresten op de nominale waarde
en de couponwaarden vanaf de respectievelijke vervaldata voor zoveel zij vervielen voor de dagvaarding dd. 31.03.1988, en
de gerechtelijke intresten op de nominale
waarde meer de couponwaarden vanaf de
dagvaarding.
c) w.b. de titels die vervallen waren ingevolge het verzet :
betaling van de gerechtelijke intresten op
de nominale waarde van deze titels sedert hun vervaldag tot de datum van uitbetaling zijnde (... ) meer de intresten op de
couponwaarden vanaf de respectievelijke
vervaldagen van de coupons.
d) w.b. de titels die door (verweerders)
aan de notaris werden teruggegeven en die
na verzilvering werden herbelegd :

betaling van de tegenwaarde van deze titels (200.000 F) meer de couponwaarden
alsook de wettelijke intresten en vanaf de
dagvaarding de gerechtelijke intresten op
de nominale waarden en de couponwaarden'' (tweede besluiten van eiseres van
5 december 1994, blz. 4-5);
eiseres in conclusie van 23 december 1994
aanvoerde dat :
"in de veronderstelling dat de kasbons
uitsluitend tot de nalatenschap Steurbaut zouden behoren (quod non) heeft (eiseres) recht op 1/4 in volle eigendom en 3/4
in vruchtgebruik. Zelfs in het geval naar
het oordeel van het (Hofvan Beroep) geen
toepassing van artikel 792 B.W. lastens
(verweerders) kan worden gemaakt, dient
toch afgifte van de waardepapieren of de tegenwaarde ervan aan (eiseres) te worden
bevolen teneinde haar in de mogelijkheid
te stellen haar vruchtgebruik uit te oefenen" (blz. 2-3 van de derde besluiten van eiseres van 23 december 1994);
de appelrechter nalaat te beslissen
over de vraag of eiseres al dan niet vruchtgebruikster is en tevens nalaat te beslissen over de eis tot afgifte van de waardepapieren of de tegenwaarde ervan aan
eiseres;
de appelrechter voorts nalaat te antwoorden op de hierboven aangehaalde in conclusie aangevoerde verweermiddelen;

-----
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de appelrechter derhalve door na te laten over alle punten van de vordering van
eiseres uitspraak te doen en door tevens na
te laten te antwoorden op de regelmatig in
conclusie aangevoerde verweermiddelen de
in het middel genoemde bepalingen schendt
(schending van de artikelen 149 van de
Grondwet en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel : het middel
vertoont geen belang:
Overwegende dat de verweerders
aanvoeren dat het hofvan beroep niet
expliciet hoefde te statueren over de
vraag van eiseres om de afgifte van de
kasbons te bevelen om haar recht van
vruchtgebruik uit te oefenen, nu het
recht van eiseres ook zonder uitdrukkelijke beslissing van de rechter kan
worden uitgeoefend;
Overwegende dat de beslissing van
afgifte van de titels aan eiseres niet
een noodzakelijk gevolg is van noch
rechtstreeks kan worden afgeleid uit
de beslissing dat de titels toebehoorden aan de overledene;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Overwegende dat eiseres vorderde
dat zelfs indien de kasbons tot de nalatenschap van Georges Steurbaut behoren, zij recht heeft op een vierde in
eigendom en op drie vierde in vruchtgebruik en zij afgifte vorderde van die
waardepapieren of de tegenwaarde ervan;
Overwegende dat het arrest nalaat
uitspraak te doen over die vorderingen, mitsdien artikel1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
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laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
12 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Verbist en Butzler.

Nr. 139
1e KAMER - 12 maart 1998

1o CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN- TUCHTZAKEN- INSTITUUT
DER ACCOUNTANTS- BEROEPSTUCHT- COMMISSIE VAN BEROEP- SANCTIE- EVENRE·
DIGHEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID ARTIKEL 3 E.V:RM. - TOETSING DOOR HET
HOF.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 3 TUCHTZAKEN - INSTITUUT DER ACCOUNTANTS- BEROEPSTUCHT- COMMISSIE VAN
BEROEP - SANCTIE - EVENREDIGHEID BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOETSING
DOOR HET HOF.

3° ACCOUNTANT- INSTITUUT

DER ACCOUNTANTS - BEROEPSTUCHT - COMMIS·
SIE VAN BEROEP- SANCTIE- EVENREDIGHEID - ARTIKEL 3 E.V:R.M.- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOETSING DOOR HET HOF.

1s;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
oordeelt dat de titels behoren tot de
nalatenschap van Georges Steurbaut;
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

1o, 2° en 3° Het Hof vermag na te gaan of
uit de vaststellingen en overwegingen van
de bestreden beslissing niet blijkt dat de
commissie van beroep van het Instituut
der Accountants een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en aldus heeft
geoordeeld met miskenning van artikel 3
E. V.R.M. (1) (Artt. 90 t.e.m. 93 wet 21 fe(1) Zie Cass., 8 nov. 1996, A.R. nr. D.95.0041.N
(A.C., 1996, nr. 428).
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bruari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat.)
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commissie in die zin dan ook worden bevestigd" (bestreden beslissing, p. 2, 13e al.
p. 5, 8e al.),

(B ... T. INSTITUUT DER ACCOUNTANTS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.97.0003.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 oktober 1996 gewezen door de commissie van beroep
van het Instituut der Accountants, Nederlandstalige kamer;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te
Rome en goedgekeurd door de Wet van 13
mei 1955 en van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat de bestreden beslissing de tuchtrechtelijke vordering ontvankelijk en gegrond verklaart, aan eiser als tuchtrechtelijke sanctie de definitieve intrekking van
de hoedanigheid als accountant oplegt en
deze beslissing laat steunen op o.m. volgende overwegingen :
VI. Over de op te leggen tuchtstraf
Uit de hierboven besproken feiten blijkt
dat (eiser) meent, niet alleen dat het ldac
een Instituut is dat uitsluitend de verplichting heeft zijn leden bij te staan wanneer
deze verlaten worden door hun werknemers, in een vervelende echtscheiding zijn
betrokken, geconfronteerd worden met
slecht betalende clienten of gedagvaard
worden door (te) plichtsbewuste curatoren, maar ook, en in dezelfde gedachtengang, dat de verhouding tussen een accountant en zijn client deze is van de eerste
de beste handelaar tot zijn klant en niet die
het gevolg is van de bijzondere opdracht die
de samenleving aan de accountants heeft
gegeven en die zijn weerslag vindt in de
vele wettelijke bepalingen en in het bijzonder in de regels van de plichtenleer zoals zij door het Idac op grond van art. 84
van de Wet van 21 februari 1985 worden
geformuleerd en gehandhaafd;
in deze omstandigheden blijft voor de bewezen feiten de definitieve intrekking van
de hoedanigheid van accountant verantwoord en moet de beslissing van de Tucht-

terwijl, tweede onderdeel, krachtens het
beginsel van de evenredigheid, zoals vastgelegd in artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de Mens, een sanctie in verhouding dient
te staan tot het ten laste gelegde misdrijf;
dit beginsel eveneens geldt voor tuchtrechtelijke sancties;
eiser in zijn beroepsconclusies op uitdrukkelijke wijze had aangevoerd dat zijn
vennootschap in tussentijd, conform de
plichtenleer, werd geregulariseerd (appelconclusie p. 7); eiser er in deze beroepsconclusie eveneens op had gewezen dat ook
de geschillen met ex-clienten, waarin eiser door de Raad een ondeontologische houding werd verweten, reeds volledig waren opgelost (appelconclusie p.9, 1e al.);
verwijzend naar deze gewijzigde situatie, eiser dan ook stelde dat, zelfs indien er een
aanleiding zou bestaan om een tuchtsanctie
op te leggen (zijn inziens quod non), de door
de Tuchtcommissie toegekende strafmaat,
m.n. de definitieve intrekking van de hoedanigheid als accountant, naar billijkheid en eerlijkheid diende te worden herzien (appelconclusie p. 9, 4e al.);
de bestreden beslissing, door de beslissing van de Tuchtcommissie betreffende de
strafmaat louter te bevestigen, zonder op
enige wijze te verantwoorden waarom geen
rekening diende te worden gehouden met
deze door eiser ingeroepen "verzachtende
omstandigheden", bovengenoemd verweer
van eiser onvoldoende beantwoordt en derhalve artikel149 van de Grondwet schendt;
de beslissing, door deze zware sanctie, die
door geen van de vaststellingen en overwegingen van de beslissing wordt verantwoord en duidelijk buiten verhouding staat
tot de ernst van de feiten, te bevestigen
eveneens artikel 3 E.V.R.M. schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de in het onderdee! vermelde omstandigheden niet
werden aangevoerd in verband met de
strafmaat;
Dat het onderdeel in zoverre het een
motiveringsgebrek aanvoert, feitelijke grondslag mist;
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Overwegende, voor het overige, dat
uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet
blijkt dat de commissie van beroep
een kennelijk onevenredige sanctie
heeft opgelegd en aldus heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3
van het E.V.R.M.;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Van Ommeslaghe.

Nr. 140
1e KAMER - 13 maart 1998

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKENINBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN
- PARTIJEN TUSSEN WIE GEEN GEDING AANHANGIG IS- BEGRIP.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN- VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING WAARBIJ EEN HOOFDBEROEP
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD- GEVOLG VOOR HET INCIDENTEEL BEROEP.

1o Het hager beroep dat een verweerder te-

gen een medeverweerder instelt, is niet
ontvankelijk wanneer er tussen hen geen
enkel geding voor de eerste rechter is aangegaan en het geschil niet onsplitsbaar is,
zelfs als de ene jegens de ander verwijten heeft geuit en hem voor schade aan
een derde aansprakelijk heeft gesteld (1).
(Art. 17 Ger.W.)
(1) Cass., 15 sept. 1997, A.R. nr. S.96.0103.F
(A. C., 1997, nr. 352); E. GuTT en A.M. STRANART, "Examen de jurisprudence (1965-1970),
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2° De vernietiging van de beslissing waarbij een tegen een partij gericht hoofdberoep ontvankelijk wordt verklaard, wordt
niet noodzakelijk uitgebreid tot de beslissing waarbij een incidenteel beroep van
een andere partij tegen eerstgenoemde
partij ontvankelijk wordt verklaard (2).
(Art. 1054 Ger.W.)
(SMITS HVAC ENGINEERING N.V:
T. ALBINGIA N.V: NAAR FRANS RECHT E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0039.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 17, 1042 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat de eerste verweerster hoofdberoep heeft ingesteld tegen eiseres, dat deze de ontvankelijkheid van dat hoger beroep betwist, dat
het geschil niet onsplitsbaar is, dat eiseres op 16 juni 1995 het beroepen vonnis
aan de tweede verweerster heeft doen betekenen, dat de tweede verweerster regelmatig is gedaagd ingevolge het hoofdberoep van de eerste verweerster, en dat de
tweede verweerster bij wege van een op 11
januari 1996 neergelegde conclusie incidenteel beroep heeft ingesteld tegen eiseres; dat het arrest vervolgens het hoofdberoep van de eerste verweerster tegen
eiseres ontvankelijk verklaart alsook, bijgevolg, het incidenteel beroep van de
tweede verweerster tegen eiseres, op grond
dat "bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het hoofdberoep in casu dient
te worden nagegaan of de partijen al dan
niet elkaars tegenpartij waren voor de eerste rechter; dat dienaangaande moet worden nagegaan of de betrokken partijen een
vordering tegen elkaar hebben ingesteld, of
er ten voordele van de ene een veroordeling tegen de andere is uitgesproken, of er
Droitjudiciaire prive", R.C.J.B., 1974, blz. 586;
J. VAN CoMPERNOLLE, "Examen de jurisprudence
(1971-1985), Droit judiciaire prive", R.C.J.B.,
1987, blz. 132, nr. 17.
(2) Zie Cass., 14 nov. 1991, A.R. nr. 9183 (A. C.,
1991-92, nr. 143).
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door de teneur van de in eerste aanleg genomen conclusie een rechtsband is ontstaan; dat uit de voor de eerste rechter genomen conclusie blijkt dat (de eerste
verweerster) conclusie had genomen tegen (eiseres) en de Intercommunale Watermaatschappij, en daarin meer bepaald aanvoerde dat het deskundigenonderzoek niet
tegenwerpelijk was; dat de Watermaatschappij dienaangaande heeft geconcludeerd 'dat de verzekeraar zich aan zijn verplichtingen wil onttrekken'; dat (de eerste verweerster) in haar tweede aanvullende conclusie voor de eerste rechter
betoogde dat de opdrachtgever (de tweede
verweerster) en de architect (eiseres) aansprakelijk waren voor de fouten in het
pand"; "dat, aangezien (de tweede verweerster) regelmatig is gedaagd ingevolge
het hoofdberoep, dat naar de vorm en de
termijn regelmatig is, die partij, met toepassing van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek en rekening houdend met de
devolutieve kracht van het boger beroep, bij
conclusie incidenteel beroep kan instellen, ongeacht de betekening van de bestreden beslissing; dat het incidenteel beroep
zelfs na het verstrijken van de wettelijke
termijn van het hoofdberoep en tot de sluiting van het debat ontvankelijk is",

terwijl (1) "de rechtsvordering niet kan
worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te
dienen" (artikel 17 Gerechtelijk Wetboek);
die bepaling toepasselijk is op het hoger beroep (artikel1042 Gerechtelijk Wetboek); zij
impliceert dat, in beginsel, een partij slechts
boger beroep kan instellen tegen een partij die in eerste aanleg haar tegenpartij
was; het boger beroep enkel wanneer het
geschil onsplitsbaar is, kan en moet gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in boger beroep (artikel 1053 Gerechtelijk
Wetboek), zelfs wanneer zij niet zijn tegenpartij waren in eerste aanleg; een verweerder derhalve geen ontvankelijk boger beroep kan instellen tegen een
medeverweerder wanneer tussen die
partijen voor de eerste rechter geen geding is aangegaan en het geschil niet onsplitsbaar is; een geding tussen twee partijen vereist dat de ene partij een vordering tegen die andere heeft ingesteld; (2) in
casu uit de conclusie van de eerste verweerster en van eiseres blijkt dat geen van
die partijen een vordering tegen de andere had ingesteld; immers : (a) met betrekking tot de eerste verweerster, haar
conclusie voor de eerste rechter bevatte
geen vordering tegen eiseres en evenmin
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een verweer tegen een eventuele vordering van die eiseres tegen haar; de hoofdconclusie van de eerste verweerster was genom en "tegen" de curator van Cogeba
qualitate qua en ten aanzien van eiseres,
van de tweede verweerster en van de
Watermaatschappij; de aanvullende conclusie van de eerste verweerster werd weliswaar voorgesteld als een conclusie "tegen" de curator van Cogeba q.q., eiseres,
tegen de tweede verweerster en tegen de
Watermaatschappij, maar bleeftoch beperkt tot een verwijt aan de tweede verweerster dat zij haar bij een vorige
deskundigenonderzoekprocedure niet in het
geding had betrokken en tot de betwisting dat genoemd deskundigenonderzoek
aan haar kon worden tegengeworpen; de
tweede aanvullende conclusie van de eerste verweerster vermeldde dat "de aansprakelijkheid voor de fouten in het pand
niet moet worden gezocht bij de aannemer Caroni (de curator van Cogeba) de verzekerde van (de eerste verweerster), maar
wel bij de opdrachtgever (de tweede verweerster) of de architect (eiseres) die, hoewel zij de specifieke bodemgesteldheid kenden of moesten kennen, de aannemer
daarvan niet op de hoogte hebben
gebracht", maar bevatte geen enkele vordering ofverweer tegen eiseres; (b) met betrekking tot eiseres, haar conclusie bevatte geen enkele vordering noch verweer
tegen de eerste verweerster; (3) het arrest derhalve de artikelen 17, 1042 en 1053
van het Gerechtelijk Wetboek schendt, omdat het uit de conclusie van de eerste verweerster en inzonderheid uit het feit dat zij
betoogd had dat het deskundigenonderzoek haar niet kon worden tegengeworpen en dat eiseres aansprakelijk was, had
afgeleid dat de eerste verweerster boger beroep tegen eiseres kon instellen, hoewel het
vaststelde dat het geschil niet onsplitsbaar was:

Overwegende dat het hoger beroep
dat een verweerder tegen een medeverweerder instelt, niet ontvankelijk
dient te worden verklaard wanneer er
tussen hen geen enkel geding voor de
eerste rechter is aangegaan en dat het
geschil niet onsplitsbaar is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de eerste verweerster en eiseres geen vordering tegen elkaar hebben ingesteld; dat het niet voldoende

-----~-~~-
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is dat eiseres jegens de eerste verweerster verwijten heeft geuit in verband met het deskundigenonderzoek
en haar voor de schade aansprakelijk heeft gesteld;
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Dat het arrest, nu het hoofdberoep
van de eerste verweerster in zoverre
het tegen eiseres is gericht, op grond
van de in het middel weergegeven consideransen ontvankelijk verklaart, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;

OVEREENKOMST -

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat eiseres de vernietiging wil doen uitbreiden tot de beschikking van het arrest waarbij het
tegen haar gerichte incidenteel beroep van de tweede verweerster ontvankelijk wordt verklaard;
Overwegende dat krachtens artikel 1054, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het incidenteel beroep niet kan worden toegelaten
wanneer het hoofdberoep nietig of
laattijdig wordt verklaard; dat zulks in
casu niet het geval is;
Dat het incidenteel beroep van
de tweede verweerster derhalve
ontvankelijk is in zoverre het gericht
is tegen eiseres, daar deze een partij
in het geding is in de zin van § 1 van
het vorenaangehaalde artikel 1054;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het hoofdberoep van de eerste verweerster tegen eiseres ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
13 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Kirkpatrick, Biitzler en
Delahaye.

1e
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KAMER-

13 maart 1998

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUWBE GRIP.

Noch art. 1134 B. W noch het beginsel van
de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten worden geschonden door degene die het recht hanteert dat hij haalt
uit een wettig gesloten overeenkomst, zonder dat is aangetoond dat hij daarvan
misbruik heeft gemaakt (1). (Art. 1134
B.W.)
(A.S.L.K. VERZEKERINGEN T. BEUKINGA E.A.)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1996 doorhet Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt, van het
algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd en van het algemeen rechtsbeginsel inzake misbruik van recht,
doordat het arrest zegt dat de vordering van de (verweerders) tegen eiseres in
beginsel gegrond is om de redenen "dat (eiseres) heeft geweigerd het schadegeval te
dekken, aangezien het gebouw van de (verweerders) niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften als bepaald in artikel 52 van
de afdeling diefstal van de algemene polisvoorwaarden, dat als volgt luidt : 'is niet
gedekt diefstal : in de gebouwen waarvan
de vensters of vensterdeuren van het gelijkvloers niet zijn uitgerust met rolluiken of staven of isolerende ruiten van het
thermopane type'; dat de (verweerders) niet
betwisten dat alle ramen van enkel glas
waren voorzien en dat de beide ramen van
het gelijkvloers en de hoofdtoegangsdeur
niet voorzien waren van rolluiken of
(1) Cass., 17 maart 1990,A.R. nr. 8685 (A.C.,
1989-90, nr. 546).
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veiligheidsstaven; dat het vaststaat dat het
verzekerde gebouw, op het tijdstip van het
schadegeval, niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in artikel 52 van
de overeenkomst; dat in dat artikel een beding voorkomt waarin het risico wordt uitgesloten zodat de verzekering niet geldt en
in dat geval niet hoeft te worden vastgesteld of er al dan niet een fout is geweest
en een verzwaring van het risico in hoofde
van de verzekerde en evenmin moet worden nagegaan of het ontbreken van de in de
overeenkomst vereiste veiligheidsmaatregelen al dan niet een oorzakelijk verband
met de diefstal vertoont (Luik, 3 januari
1950, RGAR 1950, 4585) : dat de (verweerders) betogen dat (eiseres) op de hoogte was
van het gebrek aan beveiliging van bepaalde ramen door het verslag van de deskundige J acquemotte dat v66r het toestaan van de hypothecaire lening was
opgesteld en dat zij welbewust had aanvaard het risico te dekken zoals het in werkelijkheid bestond; dat de eerste rechter dat
argument heeft verworpen op grond dat het
aangevoerde feit noch aangetoond noch pertinent was en dat het aan de (verweerders) stond de verzekeraar precies op de
hoogte te brengen van het risico dat zij wilden laten dekken, zonder dat de verzekeraar dat moet nagaan en hun eigendom in
overeenstemming te brengen met de voorwaarden die in de overeenkomst zijn bepaald en die toestand te bestendigen; dat
de hypothecaire lening die de (verweerders) hadden aangevraagd voor de aankoop van de waning die zij huurden, door
(eiseres) werd toegekend op voorwaarde van
een voorafgaand deskundigenonderzoek van
het gebouw en van het sluiten van een levensverzekering en een brandverzekering bij de ASLK voor de hele duur van de
lening; dat het voorstel van brandverzekering van (eiseres) dat door de (verweerders) werd aanvaard een combinatiepolis
betrof waarin onder meer het diefstalrisico was begrepen, het verzekerd bedrag voor dat risico was op 1.0000000 frank
gebracht; "dat de (verweerders) geen verklaring hebben afgelegd over de veiligheidsuitrusting van het gebouw en dat de verzekeraar dienaangaande geen nadere
inlichtingen heeft gevraagd, nu het
verzekeringsvoorstel van 19 september
1980 werd gedaan op grond van gegevens
die de ASLK reeds bezat, onder meer het
verslag van de deskundige J acquemotte en
de oude polis die de (verweerders) bij de nvo
Guardian Royal Exchange hadden afgesloten, inclusief een geldige en onbeperkte
dekking van het risico diefstal; dat de oor-
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spronkelijke overeenkomst van de ASLK en
de bijlage nro 2 van 25 februari 1985 bij de
beschrijving van het verzekerde risico aileen vermelden dat het gaat om een alleenstaand gebouw; dat (eiseres) door het
deskundigenverslag van 19 juni 1980 van
haar deskundige Jacquemotte zeer goed op
de hoogte was van de precieze toestand van
de ramen van het te verzekeren gebouw;
dat dit verslag een gedetailleerde beschrijving bevat van de constructie, die dateert
van 1965, en uitdrukkelijk vermeldt dat de
ramen van 'enkel glas' zijn voorzien; dat uit
de foto bij het verslag bovendien blijkt dat
de ramen geen rolluiken of andere vormen van beveiliging hadden; dat eiseres,
gelet op die gegevens waarover zij beschikte
op het tijdstip van haar verzekeringsvoorstel, moest weten dat het te verzekeren gebouw niet beantwoordde aan de in de
overeenkomst bepaalde veiligheidsvoorwaarden; dat het feit dat het deskundigenonderzoek vooral diende om de
verkoopwaarde van het gebouw te bepalen, niet ter zake doet, nu die omstandigheid (eiseres) niet heeft belet kennis te nemen van alle gegevens van het verslag, en
inzonderheid van het ontbreken van
beveiligingsuitrusting, en dat aan de hand
van die gegevens het verzekerd bedrag juist
kon worden geraamd; dat de (verweerders) weliswaar niet verplicht waren bij de
ASLK het gedeelte diefstalverzekering van
de gecombineerde polis af te sluiten; dat de
(verweerders) uit het feit dat (eiseres) hun
gebouw door deskundigen had laten onderzoeken en dat zij daarna een verzekeringsvoorstel van het type combinatiepolis heeft gedaan, redelijkerwijze konden afleiden dat hun gebouw door de verzekeraar was goedgekeurd voor een geldige
en daadwerkelijke diefstalverzekering; dat
in werkelijkheid het diefstalrisico niet was
gedekt met toepassing van de beperkende
voorwaarden die in de overeenkomst zijn
opgenomen, wat (eiseres) diende te weten; dat (eiseres), nu is aangetoond dat zij
v66r het sluiten van de overeenkomst op de
hoogte was van het feit waardoor- de dekking van het risico was uitgesloten, dat feit
niet te goeder trouw kan aanvoeren om
haar waarborg te weigeren wanneer het risico tot stand komt; dat de (verweerders)
bijgevolg terecht kunnen eisen dat (eiseres) het litigieuze schadegeval dekt",
terwi,jl, 000
tweede onderdeel, het arrest op grond van
de in het middel weergegeven redenen, beslist "dat (eiseres), nu is aangetoond dat zij
v66r het sluiten van de overeenkomst op de
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hoogte was van het feit waardoor de dekking van het risico was uitgesloten, dat feit
niet te goeder trouw kan aanvoeren om
haar waarborg te weigeren wanneer het risico tot stand komt"; een partij evenwel artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek waarin het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten is vastgelegd, niet schendt wanneer zij het recht hanteert dat zij haalt uit
de wettig gesloten overeenkomst zonder dat
is aangetoond dat zij dat recht heeft misbruikt; het arrest niet vaststelt dat eiseres het recht zou hebben misbruikt dat zij
haalde uit het beding van uitsluiting van
het risico vervat in artikel 52 van de afdeling diefstal van de algemene voorwaarden van de polis, wanneer zij dat beding
aanvoert om te weigeren het risico te dekken; daaruit volgt dat het arrest, nu het
weigert uitwerking te verlenen aan dat beding omdat eiseres het niet te goeder trouw
kon aanvoeren : 1° onwettig beslist, om de
in het middel weergegeven redenen, dat eiseres het algemeen rechtsbeginsel heeft
miskend dat overeenkomsten te goeder
trouw moeten worden uitgevoerd, zoals dat
is vastgelegd in artikel 1134, derde lid van
het Burgerlijk Wetboek (miskenning van
dat algemeen rechtsbeginsel en schending van artikel 1134, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek waarin het is vastgelegd); 2° bijgevolg het beginsel miskent dat
de overeenkomst de partijen tot wet strekt
nu het weigert uitwerking toe te kennen
aan dat beding (miskenning van dat beginsel en schending van artikel 1134, eerste en tweede lid van het Burgerlijk Wethoek waarin het is vastgelegd);
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bepaald in artikel 52 van de overeenkomst" en oordeelt "dat in dat artikel een beding voorkomt waarin het risico wordt uitgesloten zodat de verzekering niet geldt", maar niet erop wijst
dat eiseres haar recht om de dekking
met toepassing van voormeld artikel
52 te weigeren, zou hebben misbruikt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
13 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Simont en Draps.
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1e KAMER - 13 maart 1998

1 o HANDELSPRAKTIJKEN -

VERKO-

PER- BEGRIP.

Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat artikel 1134, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek het beginsel vastlegt dat overeenkomsten te
goeder trouw moeten worden uitgevoerd;
Overwegende dat een partij dat artikel noch dat beginsel schendt wanneer zij het recht hanteert dat zij haalt
uit de wettig gesloten overeenkomst,
zonder dat is aangetoond dat zij daarvan misbruik heeft gemaakt;
Overwegende dat het arrest weliswaar aanneemt "dat het vaststaat dat
het verzekerde gebouw, op het tijdstip van het schadegeval, niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPUCRTING VAN RET ROF VAN CAS SATIE - VRAAG
DIE GEEN VERBAND ROUDT MET RET MIDDEL.

3° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCRIL- VERPLICRTING VAN RET ROF VAN
CASSATIE - VRAAG DIE GEEN VERBAND
ROUDT MET RET MIDDEL.

1o Degene die diensten te koop aanbiedt of

verkoopt, is geen verkoper in de zin van
de Handelspraktijkenwet, als die diensten geen handelsdaden of een ambachtsactiviteit uitmaken (1). (Art. 94 Handelspraktijkenwet.)
(1) J.L. FAGNARD, "Boutiquiers et consommateurs : meme combat?", in Les pratiques du commerce, /'information et Ia protection du consom-
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2° en 3° Wanneer verweerder het Hofvan

Cassatie verzoekt aan het Arbitragehof
een prejudiciele vraag te stellen die geen
verband houdt met het door eiser aangevoerde middel, is het Hof van Cassatie niet verplicht die w:aag te stellen (2).
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
(B.B.VO T. VERBRUIKERSUNI TEST-AANKOOP C.V.)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1, inzonderheid 1, 2 en 6, littera a)
en c), 94, 95, 99 van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument, 1, 2 van de wet van 31 maart 1898
op de beroepsverenigingen, 1, 2, 3 van boek
I van titel I van het Wetboek van koophandel, 2 en 3 van de wet van 18 maart
1965 op het ambachtsregister,
doordat het arrest beslist dat eiseres een
"verkoper" is in de zin van de wet van 14
juli 1991 en doordat het, na te hebben vastgesteld dat "de tussen (eiseres) en haar leden in strijd met artikel 85, § 1, van het
Verdrag van Rome gemaakte afspraken,
en derhalve, de algemene voorwaarden
van de verzekeringsovereenkomsten,
inzonderheid die van de verzekeringsondernemingen, eiseressen in hoger beroep, strijdig zijn met artikel 94 van de wet
van 14 juli 1991 ... "in de in het arrest gepreciseerde mate, "de staking van de onwettige aanbeveling van (eiseres) beveelt"
en, met toepassing van artikel 99 van voornoemde wet, eiseres beveelt "een mededeling aan al haar leden te publiceren waarin
zij het dictum van dit arrest overneemt, en
zulks binnen 15 dagen na de betekening
van dit arrest, op straffe van een dwangsom van 100.000 frank per dag vertraging", op grond dat, wat de aan eiseres toegekende hoedanigheid van "verkoper" in de
mateur, Brussel, Bruylant, 1994, blz. 7; J. STUYCK,
"Consommateurs et vendeurs dans la loi sur les
pratiques du commerce", in Les pratiques du commerce, Fac. univ. Saint-Louis, blz. 17 e.v.
(2) Zie Cass., 4 feb. 1998, A.R. nr. P.98.0017.F,
supra, nr. 65.
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zin van de wet betreft, "artikel1.6 van de
wet van 14 juli 1991 een veel ruimere definitie van het begrip verkoper geeft; dat die
bepaling de bekommernis van de wetgever weergeeft om de wet in overeenstemming te brengen met de objectieve toestanden en om minder rekening te houden met
duidelijk omschreven categorieen; dat aldus een eind is gemaakt aan de discussies in de rechtspraak waaruit bleek dat
verenigingen zonder enig winstoogmerk de
facto en straffeloos het spel van de mededinging konden verstoren; dat volgens de
nieuwe wet de verkoper niet aileen degene is die verkoopt, maar ook degene die
verhuurt, financiert, verzekert, vervoert of
enige dienst verleent; ( ... ) dat de verkoper normalerwijs, luidens voornoemd artikel1.6, wordt omschreven als elke rechtspersoon die diensten te koop aanbiedt of
verkoopt met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel; ( ... ) dat artikel 2 van de wet op de beroepsverenigingen
bepaalt : 'De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van
de beroepsbelangen van haar leden. De verenigingen mogen zelfnoch beroep noch ambacht uitoefenen'; dat luidens artikel 2 van
de statuten van (eiseres) 'het doel van de
BVVO de studie, bescherming en ontwikkeling der beroepsbelangen van haar leden' is; dat (eiseres) volgens die statutaire bepaling zich iedere inmenging
ontzegt in het beheer of de particuliere organisatie van haar leden, onder zeker voorbehoud en volgens bepaalde procedures (... );
dat '(eiseres) in die zin belast wordt met een
dienstverlenende opdracht, met name inzake : 1") representatie; 2°) coordinatie; 3°)
studie en overleg, voornamelijk op statistisch vlak; 4°) informatie en bewustmaking; 5°) opleiding'; (... ) dat de hierboven bedoelde prestaties hoofdzakelijk intellectuele
diensten zijn; dat, in casu, de (litigieuze)
aanbevelingen eveneens een vorm van
dienstverlening zijn aan de betalende leden van (eiseres); (... ) dat (eiseres) tevergeefs betwist dat het lidgeld geen vergoeding is voor de verleende diensten; dat het
niet terzake doet dat het in casu om een
forfaitair geraamd bedrag gaat; dat het voldoende is dat de verstrekte diensten worden vergoed; dat de omstandigheid dat
verzekeringsondernemingen die geen lid
zijn van (eiseres) mede de voordelen genieten van het door haar verrichte studieen onderzoekswerk niet voldoende is om de
aan de betalende leden verleende diensten niet langer als betaalde diensten te
aanzien; (. .. ) dat de verwijzing naar het
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op de markt brengen niet doorslaggevend is, aangezien de in artikel 1.6 van de
wet (van 14 juli 1991) bedoelde definitie
van verkoper geen gewag maakt van de
noodzaak om de diensten op de open markt
te brengen; dat die, in artikel 1.5 van de
wet bedoelde definitie een op zichzelf
staande omschrijving is die niet noodzakelijk is voor de hoedanigheid van 'verkoper' in de zin van het vorenaangehaalde artikel 1.6" en dat "(eiseres) bijgevolg de
hoedanigheid van 'verkoper' heeft en dat artikel 94 van de wet (van 14 juli 1991) op
haar van toepassing kan zijn",

terwijl, enerzijds, artikel 94 van de wet
van 14 juli 1991 bepaalt dat "elke met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad,
waardoor een verkoper de belangen van een
ofmeer consumenten schaadt ofkan schaden, verboden is"; een verkoper, luidens artikell.6, littera a), van genoemde wet, "elke
handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke of rechtspersoon is die producten of
diensten te koop aanbieden ofverkopen in
het kader van een beroepsactiviteit of met
het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel"; luidens artikel 1.6, littera c),
"de personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan
niet met rechtspersoonlijkheid beklede
derde, met of zonder winstoogmerk, een
commerciele, financiele of industriele activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden ofverkopen" eveneens verkopers zijn voor de toepassing van
de wet; artikel 1.2 van de wet van 14 juli
1991 diensten omschrijft als "aile prestaties die een handelsdaad uitmaken of een
ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het
ambachtsregister"; anderzijds, een beroepsverening, krachtens artikel 2 van de wet
van 31 maart 1898, "een vereniging is (die)
uitsluitend gevormd (is) voor de studie, de
bescherming en de ontwikkeling van
de beroepsbelangen van haar leden" en
die zelf "noch beroep noch ambacht" mag
uitoefenen; dat dit verbod inhoudt dat de
beroepsvereniging geen handelsdaden mag
verrichten; het arrest in casu de hoedanigheid van verkoper van eiseres hoofdzakelijk hieruit afieidt dat zij diensten verleent aan haar betalende leden en ten
voordele van verzekeringsondernemingen
die geen lid zijn- namelijk opdrachten inzake representatie, coordinatie, studie en
overleg, informatie en bewustmaking alsook opleiding- en zulks "met het oog op
de verwezenlijking van haar statutair doel",
en die hoedanigheid tevens afleidt uit het
feit dat de aanbevelingen, zoals die welke
in casu worden bekritiseerd, eveneens een
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door eiseres verleende dienst zijn; de aldus opgesomde diensten evenwel geen
handelsdaden zijn als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van koophandel en evenmin een ambachtsactiviteit
zijn in de zin van de wet op het ambachtsregister; een dergelijke dienstverlening tegen een forfaitair geraamde vergoeding die volgens het arrest bestaat in het lidgeld - niet impliceert dat eiseres handelsdaden verricht in strijd met haar wettelijk statuut van beroepsvereniging; het
arrest bijgevolg niet wettig beslist dat eiseres, voor de toepassing van de wet van 14
juli 1991, een verkoper is, en derhalve
evenmin artikel 94 van die wet op haar van
toepassing kan zijn :

Overwegende dat artikel 94 van de
wet van 14 juli 1991 betre:ffende de
handelspraktijken en de voorlichting
en bescherming van de consument bepaalt dat elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een
verkoper de belangen van een of meer
consumenten schaadt of kan schaden, verboden is;
Overwegende dat een verkoper, luidens artikel 1.6, littera a, van genoemde wet, onder meer elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is, die
producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt in het kader van een
beroepsactiviteit of met het oog op de
verwezenlijking van zijn statutair doel;
Dat luidens punt 2 van voornoemd
artikel1991 diensten alle prestaties
zijn die een handelsdaad uitmaken of
een ambachtsactiviteit bedoeld in de
wet op het ambachtsregister; dat de
handelsdaden worden opgesomd in de
artikelen 2 en 3 van het Wetboek van
koophandel;
Dat uit die bepalingen volgt dat, met
name voor de toepassing van artikel
94 van de Handelspraktijkenwet, er in
het geval van het te koop aanbieden of
de verkoop van diensten, aileen sprake
is van een verkoper, als die diensten
handelsdaden uitmaken of een
ambachtsactiviteit;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres een beroepsvereniging
is waarop de wet van 31 maart 1898
op de beroepsverenigingen van toepassing is; dat artikel 2 van die wet de
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beroepsvereniging omschrijft als een
vereniging uitsluitend gevormd voor de
studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen zelf van
haar leden; dat de beroepsverenigingen krachtens die bepaling noch beroep noch ambacht mogen uitoefenen;
Dat het arrest bovendien vaststelt
dat artikel 2 van de statuten van eiseres bepaalt dat haar doel "'de studie, bescherming en ontwikkeling der
beroepsbelangen van haar leden' is;
(. .. ) dat '(eiseres) in die zin belast wordt
met een dienstverlenende opdracht,
met name inzake : 1") representatie;
2") coordinatie; 3") studie en overleg,
voomamelijk op statistisch vlak; 4") informatie en bewustmaking; 5") opleiding'"; dat het die prestaties aanmerkt
als hoofdzakelijk intellectuele en betaalde dienstverlening;
Overwegende dat het hof van beroep uit die vaststellingen en overwegingen niet wettig heeft kunnen afleiden dat de in casu door eiseres
verleende diensten handelsdaden waren noch dat eiseres bijgevolg de hoedanigheid van verkoper had in de zin
van de artikelen 1 en 94 van de wet
van 14 juli 1991;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de bepaling van
artikel26, § 2, van de bijzondere wet
op het Arbitragehof, waaruit volgt dat
het Hof van Cassatie ertoe gehouden
is het Arbitragehof te verzoeken uitspraak te doen over de opgeworpen
vragen, zelfs als het van oordeel is dat
het antwoord op de vraag niet onontbeerlijk is voor zijn beslissing, slechts
kan worden begrepen binnen de perken van het middel waarover het Hof
dient uitspraak te doen;
Dat de door verweerster opgeworpen vraag geen verband houdt met het
middel volgens hetwelk artikel 94 van
de wet van 14 juli 1991 geschonden is,
en dus niet dient te worden gesteld;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het op eiseres betrekking heeft; beveelt dat van
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dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
13 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en Draps.
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1e

KAMER-

13 maart 1998

1° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGVERZEKERDE -RECHT OP BETALING- BEWIJSLAST.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN -BE·
WIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- LANDVERZEKERING- VERZEKERDE - RECHT OP
BETALING.

1oen

zo De verzekerde die zich t. a. v. zijn
verzekeraar beroept op het recht op een betaling, moet het bewijs leveren zowel van
de, schade als van de gebeurtenis die aan
de basis ervan lag, en moet bewijzen dat
het ingetreden risico in het contract was
overeengekomen en daarin niet uitgesloten was (1). (Art. 1315 B.W.; art. 870
Ger.W.)
(COMMERCIAL UNION N.V. T. TAILFER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0241.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1997 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;

(1) Cass., 5 feb. 1995, A.R. nr. C.94.0009.F
(A. C., 1995, nr. 11); vgl. Cass., 27 feb. 1998, A.R.
nr. C.97.0038.F, supra, nr. 110.
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Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1, 27, 3°, van de wet van 11 juni
1874 op de verzekering in het algemeen, die
titel X, hoek I, van het Wetboek van Koophandel vormt, 1134, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep de beslissing van de eerste rechter wijzigt, de
rechtsvordering ontvankelijk en in beginsel gegrond verklaart, op grond "dat het
vaststaat dat de opname van Daniel Tailfer op 6 oktober 1991 in het ziekenhuis,
waar hij de 13de van diezelfde maand zou
overlijden, voortvloeit uit het hem overkomen verkeersongeval, waarbij het voertuig dat hij bestuurde, om een onduidelijke reden, de weg verliet, tegen een
vangrail botste en beneden de rijbaan tot
stilstand kwam; dat dokter Dodinval, die
door de rechter in kort geding als
geneesheer-deskundige was aangewezen,
erop wijst dat de decujus geen enkel traumatisch letsel vertoonde dat zijn dood
rechtstreeks tot gevolg kon hebben gehad; dat hij van oordeel is dat, nu het om
een zwaarlijvig man ging die vermoedelijk aan alcoholisme en diabetes leed, er
zich psychische en metabolische verwikkelingen hebben voorgedaan die een longinfectie en hetzij een longembolie, hetzij een
acute hartzwakte tot gevolg hebben gehad; dat het overlijden, volgens hem, weliswaar niet rechtstreeks aan het ongeval te
wijten is, maar dat niettemin die gebeurtenis beslissend was voor de fatale afloop,
zodat kan worden betoogd dat die persoon
zonder dat ongeval niet zou overleden zijn;
dat de verzekerde of de begunstigde het
bewijs moet leveren van het toevallige feit
dat hij tot staving van zijn vordering tot
schadevergoeding aanvoert; dat het evenwei aan de verzekeraar staat om, in voorkomend geval, te bewijzen dat het ongeval onder de wettelijke of contractuele
uitsluitingen valt (... )",
terwijl het arrest, met aanneming van de
gronden van de eerste rechter, vaststelt dat
verweerder, erfgenaam van Daniel Tailfer, vorderde dat eiseres zou worden veroordeeld om hem bepaalde bedragen te betal en in het kader van drie individuele
verzekeringspolissen, die, wegens het overlijden van Daniel Tailfer aan de gevolgen
van het hem overkomen verkeersongeval, dienden te worden uitgevoerd; het om
een individuele verzekering tegen de lichamelijke ongevallen en om twee verzekeringen ongevallen van de gebruikers van
rijtuigen ging; het hof van beroep tevens
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vaststelt dat, in beide gevallen, het ongeval dat recht geeft op de in de polis bepaalde vergoeding, het ongeval is dat een
lichamelijk letsel veroorzaakt, te wijten aan
een ten gevolge van een externe kracht optredende toevallige en plotse gebeurtenis; anderzijds, eiseres zich beriep op een
uitsluitingsbeding, en daarbij aanvoerde dat
"krachtens artikel 4.A van de contractuele
voorwaarden, het slachtoffer, precies wegens zijn diabetes, van de verzekering uitgesloten was" en dat "het slachtoffer tevens op grond van artikel 4.D van de
algemene voorwaarden alcoholisme van
voornoemde overeenkomst uitgesloten was",
zodat "(zij) onder die voorwaarden dus niet
gehouden is tot dekking van het ongeval";
eiseres in haar appelconclusie preciseerde
dat de verzekerde die zich ten aanzien van
zijn verzekeraar beroept op het recht op betaling, het bewijs moet leveren zowel van
de schade als van de gebeurtenis die aan de
basis lag van de schade en moet bewijzen
dat het verwezenlijkt risico dat was, dat in
het contract was bepaald en aldaar niet
was uitgesloten; het hofvan beroep bijgevolg, nu het beslist dat het aan de verzekeraar stond om, in voorkomend geval, te
bewijzen dat het ongeval onder de wettelijke of contractuele uitsluitingen valt, de
regels betreffende de bewijslast miskent
(schending van alle, in limine van het middel aangegeven wetsbepalingen) :
Overwegende dat de verzekerde die
zich ten aanzien van zijn verzekeraar beroept op het recht op betaling,
het bewijs moet leveren zowel van de
schade als van de gebeurtenis die aan
de basis ervan lag, en moet bewijzen
dat het verwezenlijkt risico dat was
dat in het contract was bepaald en aldaar niet uitgesloten was;
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie twee uitsluitingsgronden
aanvoerde, die gebaseerd waren op de
artikelen 4A en 4D van de overeenkomst;
Dat het arrest, nu het overweegt dat
''het aan de verzekeraar staat om, in
voorkomend geval, te bewijzen dat het
ongeval onder de wettelijke of contractuele uitsluitingen valt", de regels betreffende de bewijslast miskent;
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Dat, in zoverre, het middel gegrond

laatste aanleg is gewezen (1). (Art. 621
Ger.W)
(FAILLISSEMENT B.VB.A. MARCELMEC T. BAJOL)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
beslist dat de verzekerde het slachtoffer is geworden van een lichamelijk ongeval in de zin van de verzekeringsovereenkomsten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; boudt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrecbter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar bet Hof van
Beroep te Brussel.
13 maart 1998 - 1 e kamer- Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biitzler.
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1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENBESLISSING OVER EEN VORDERING TOT TUSSENKOMST- ONTVANKELIJKHEID VAN HET
HOGER BEROEP.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - AANLEG - BESLISSING
OVER EEN VORDERING TOT TUSSENKOMSTHOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Wanneer een vordering tot vrij-

willige tussenkomst betrekking heeft op
een hoger bedrag dan het bedrag in laatste aanleg, is het regelmatig ingestelde hoger beroep tegen de beslissing over die
vordering ontvankelijk, zelfs als de beslissing over de hoofdvordering in

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0244.F)

RET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 15 november 1996 in
boger beroep gewezen door de Recbtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;
Over het middel : schending van de artikelen 616, 617, gewijzigd bij de artikelen 8 van de wet van 3 augustus 1992 en
37 van de wet van 11 juli 1994, 618, 621,
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en
149 van de Grondwet,
doordat de rechtbank van eerste aanleg het hoger beroep van eiseres tegen het
vonnis van de vrederechter van het kanton Waver van 27 oktober 1994 niet ontvankelijk verklaart, na het volgende te hebben vastgesteld : 'bij exploot van 25 oktober
1993 heeft de b.v.b.a. Marcelmec, mevrouw
Boonaert, die zij voor het ongeval aansprakelijk achtte, gedagvaard tot vergoeding
van haar schade, met name tot betaling
van een bedrag van 43.418 frank, verhoogd
met de interest te rekenen van de dag van
het ongeval; bij een op 26 januari 1994 op
de griffie van het vredegerecht ontvangen verzoekschrift heeft mevrouw Bajol, die
van oordeel was dat de heer Leblicq voor
het ongeval aansprakelijk was, verklaard
vrijwillig in het geding tussen te komen en
daarbij van de b.v.b.a. Marcelmec de vergoeding gevorderd van de aan haar voertuig toegebrachte schade, met name
100.287 frank, verhoogd met de interest; bij
vonnis van 27 oktober 1994 heeft de vrederechter van het kanton Waver : de vordering van de b.v.b.a. Marcelmec ontvankelijk maar niet gegrond verklaard, de
vrijwillige tussenkomst ontvankelijk en gegrond verklaard en de vordering van mevrouw Bajol toegewezen" op grond dat : "(. .. )
wat de aanleg betreft, blijkt dat : de hoofdvordering betrekking had op het bedrag van
43.418 frank; de bij wege van vrijwillige
tussenkomst ingestelde vordering betrekking had op het bedrag van 100.287 frank;
(. .. ) dat, voor de bepaling van de aanleg
(1) Cass., 13 april1989, A.R. nr. 8295 (A. C.,
1988-89, nr. 453).
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waarin de vrederechter uitspraak heeft
gedaan, de bedragen van beide vorderingen niet mogen worden samengevoegd, omdat tussen de partijen verschillende gedingen zijn aangegaan (zie a contrario artikel
620 van het Gerechtelijk Wetboek), nu de
vordering tot tussenkomst een afzonderlijke vordering blijft, zodat de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen de rechterlijke beslissing, waarbij de hoofdvordering wordt afgewezen, moet worden
beoordeeld zonder acht te slaan op de vordering tot tussenkomst; dat, bijgevolg, de
vrederechter met betrekking tot de hoofdvordering in eerste en laatste aanleg uitspraak heeft gedaan (zie de artikelen 617
en 557 van het Gerechtelijk Wetboek); dat,
derhalve, het hoger beroep van de b.v.b.a.
Marcelmec, in wier rechten Mr. CoolsDoumont, handelend qualitate qua, is getreden, niet ontvankelijk moet worden verklaard",

werping van de hoofdvordering niet
ontvankelijk is verklaard;
Overwegende dat het bestreden vonnis tevens het hoger beroep dat eiseres, in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van de B.V.B.A.
Marcelmec, heeft ingesteld tegen de
beslissing op de vrijwillige tussenkomst, die strekt tot betaling van een
hoger bedrag dan het bedrag in laatste aanleg, niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het beslist dat voornoemd hoger beroep niet ontvankelijk is, de in
het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

terwijl, ...
tweede onderdeel, de vorderingen tot tussenkomst, wat de ontvankelijkheid van het
hoger beroep betreft, geregeld worden in artikel 621 van het Gerechtelijk Wetboek;
wanneer het gaat om een beslissing op een
vordering tot tussenkomst die strekt tot het
uitspreken van een veroordeling, een dergelijke vordering een afzonderlijke vordering blijft, zodat het hoger beroep tegen het
vonnis van de vrederechter, die voomoemde
vordering heeft toegewezen, ontvankelijk
was; de rechtbank bijgevolg haar beslissing om het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren, in zoverre het was ingesteld tegen de beslissing op de vrijwillige
tussenkomst van verweerster, niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 616, 617, 618 en 621 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eer.ste onderdeel, dat niet kan leiden
tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
het hoger beroep van eiseres tegen de
beslissing op de hoofdvordering niet
ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, zitting
houdende in hoger beroep.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het beroepen vonnis de vordering van de B.V.B.A. Marcelmec tot betaling van een bedrag van
43.418 frank, verhoogd met de interest, ontvankelijk maar niet gegrond
verklaart en de vrijwillige tussenkomst van verweerster tot veroordeling van voomoemde vennootschap tot
betaling van een bedrag van 100.287
frank, verhoogd met de interest, ontvankelijk en gegrond verklaart;
Overwegende dat het middel geen
kritiek uitoefent op de beslissing,
waarbij het hoger beroep tegen de ver-

13 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Butzler.
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ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- MAATSTAVEN.

Het Hof wijst een op gewettigde verdenking gegrond verzoek tot onttrekking van
een zaak aan de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel af, wanneer het voornamelijk hierop berust dat een van de
partijen die in de zaak als voorlopig bewindvoerder optreedt, advocaat en plaatsvervangend rechter in die rechtbank is (1).
(Art.

648 Ger.W.)

(DULIERE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0433.F)

RET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift, dat op 1 december 1997
door mr. Antoine De Bruyn, advocaat
bij het Hof, namens Walter Duliere ter
gri:ffie van het Hof is neergelegd en
waarin verzoeker vraagt dat de tussen hem, Marcel-Henri Moerens en
Cecile Duliere bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel aanhangige
zaak met algemeen rolnr. 97/8478/A
aan voornoemd rechtscollege zou worden onttrokken;
Overwegende dat eiser uiteenzet dat
Marcel-Henri Moerens advocaat en
plaatsvervangend rechter is in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; dat de kamervoorzitter, op de terechtzitting van 15 september 1997
waarop de zaak in hoger beroep is ingeleid, niet, althans niet onmiddellijk, besefte dat Marcel-Henri Moerens, die in persoon verscheen,
gemtimeerde was en in de mening verkeerde dat hij optrad als raadsman
van de gei:ntimeerden; dat MarcelHenri Moerens in de door hem voor
die rechtbank in een samenhangende
zaak neergelegde conclusie uitdrukkelijk gewag heeft gemaakt van zijn
hoedanigheid van plaatsvervangend
rechter en dat de rechtbank hem die
hoedanigheid heeft toegekend in de be(1) Zie Cass., 7 jan. 1998, A.R. nr. P.97.1426.F
(supra, nr. 8).
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schikking van 15 juni 1995; dat de
gri:ffier, op een verzoek door eiser aan
de gri:ffie tot mededeling van stukken, antwoordde dat ''het hier een dossier van voorlopig bestuur over de goederen van een persoon betrof, zodat de
brieven, die gewisseld zijn tussen de
aangewezen voorlopig bewindvoerder en de magistraat niet kunnen worden vrijgegeven", terwijl de brieven
waarvan de mededeling is geweigerd
geen brieven waren die Marcel-Henri
Moerens in zijn hoedanigheid van
voorlopig bewindvoerder aan de rechtbank zou hebben gericht, maar brieven die uitgingen van Marcel-Henri
Moerens als gei:ntimeerde;
Overwegende dat eiser betoogt dat
de gehele rechtbank een gebrek aan
onpartijdigheid kan vertonen, daar
Marcel-Henri Moerens, die partij is in
de zaak, plaatsvervangend rechter in
die rechtbank is en herhaaldelijk van
die hoedanigheid gewag heeft gemaakt
voor die rechtbank, zowel in een samenhangende zaak als bij het
inleiden van de in het verzoekschrift
bedoelde zaak;
Overwegende dat uit de door eiser
aangevoerde gegevens niet valt af te
leiden dat alle rechters waaruit de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bestaat, niet in staat zouden zijn op
een onafhankelijke en onpartijdige
wijze in de zaak uitspraak te doen of
dat die gegevens bij de publieke opinie gewettigde twijfel zouden kunnen wekken aangaande hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen;
Dat het verzoek niet gegrond is;

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiser in de kosten.
13 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 146

HOF VAN CASSATIE

Nr. 146
1e

KAMER-

13 maart 1998

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- MAATSTAVEN.

Het Hof dat kennisneemt van een verzoek tot
onttrekking van een zaak aan een rechtbank van koophandel waarbij een verzoek tot gerechtelijk akkoord van een vennootschap is ingediend, verwijst de zaak
naar een andere rechtbank van koophandel, wanneer de vordering tot onttrekking gegrond is op het feit dat een van de
rechters van de geadieerde rechtbank samenwoont met een van de medeondertekenaars van het verzoek tot gerechtelijk akkoord en laatstgenoemde
tezamen met die rechter verdacht wordt
van valsheid in een namens die vennootschap opgestelde brief (1). (Art. 649

Ger.W.)

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG TEX ... INZAKE N.V. B... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.98.0017 .F)

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift van de procureur des Konings te X, dat op 19 januari 1998 ter
griffie van het Hof is neergelegd en
waarin verzoeker vraagt dat de zaak
met het nr. 9/98 op de rol van de verzoekschriften bij de Rechtbank van
Koophandel te X, betreffende een verzoek tot gerechtelijk akkoord van de
naamloze vennootschap B ... , wegens
gewettigde verdenking, aan bovengenoemde rechtbank zou worden onttrokken;
Dat het verzoek hierop is gegrond
dat een van de rechters van die rechtbank van koophandel samenwoont met
een van de mede-ondertekenaars van
(1) Zie Cass., 5 nov. 1996,A.R. nr. P.96.1247.N
(A.C., 1996, nr. 420).
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het verzoek tot gerechtelijk akkoord en
dat laatstgenoemde en de bovengenoemde magistraat verdacht worden
van valsheid en gebruik van valse
stukken, daar zij een brief hebben opgesteld in naam van die vennootschap
en daarvan gebruik hebben gemaakt
met de bedoeling om een voor de rechter betwiste schade te bewijzen;
Overwegende dat die omstandigheden bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de
strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters van de rechtbank van koophandel die uitspraak
moeten doen;
Dat onttrekking wegens die verdenking verantwoord is;
Om die redenen, beveelt dat de
zaak, die bij de Rechtbank van Koophandel te X is ingeschreven onder het
nr. 9/98 op de rol van de verzoekschriften, aan die rechtbank zou worden
onttrokken; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Koophandel te Y.
13 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verlaggever: mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
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WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
-ADMINISTRATIEVE SANCTIE- UITSLUITING
- ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE VERK.LARINGVERPLICHTE VERKLARING NIET OF TE LAAT
AFGELEGD- MEERVOUDIGHEID VAN INBREDKEN- HERHALING- BEGRIP.

Kan als herhaling beschouwd worden, een
nieuwe inbreuk op het eerste lid, 1 ° of 2 °,
van artikel 153 Werkloosheidsbesluit
1991, wegens : 1° het afleggen door de
werkloze van een onjuiste of onvolledige
verklaring of 2 ° het niet of te laat a{leggen van een verklaring, dit alles binnen
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de voorwaarden van artikel 157, zon·
der dat vereist is dat beide inbreuken dezelfde zijn (Art. 153 Werkloosheidsbesluit.)
(VANDERSCHELDE T. R.VA.)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0093.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 april 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, genomen ter uitvoering van artikel 7 van de
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest de beslissing van de directeur
van het gewestelijk werkloosheidsbureau te
Oostende dd. 8 juli 1994 herstelt en dienvolgens eiser vanaf Ujuli 1994 voor een
periode van 26 weken uitsluit van het recht
op uitkeringen krachtens artikelen 153, inzonderheid derde lid, 157 en 158 van het
werkloosheidsbesluit, op volgende granden : "... (Eiser) heeft niet tijdig aangegeven dat hij samenwoont met een zelfstandige; hij heeft dus een verplichte verklaring
niet afgelegd. Reeds eerder werd hij administratief gesanctioneerd wegens het afleggen van een onjuiste of onvolledige verklaring .... De eerste rechter oordeelde dat
er geen herhaling kan worden vastgesteld
omdat de beide inbreuken niet dezelfde zijn.
(Verweerder) voert aan dater wel degelijk sprake is van herhaling omdat de drie
daartoe aangestelde voorwaarden vervuld zijn. ... Artikel 153 van het
Werkloosheidsbesluit bepaalt : "Wordt van
het genot van de uitkeringen uitgesloten
gedurende ten minste een week en ten
hoogste dertien weken, de werkloze die uitkeringen heeft of kon ontvangen doordat
hij : r een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgelegd; 2° een verplichte verklaring anders dan deze bedoeld in artikel134, § 3, niet ofte laat heeft afgelegd.
In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de duur van de uitsluiting ten minste dertien en ten hoogste zesentwintig weken, wanneer het een verklaring betreft op
grond waarvan de hoedanigheid van werk-
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nemer met gezinslast of van alleenwonende werknemer ten onrechte werd toegekend ofkan toegekend worden. Bij herhaling mag de duur van de uitsluiting niet
minder bedragen dan het dubbele van de
vorige sanctie, zonder zesentwintig weken te overschrijden, indien de werkloze
uitgesloten wordt op grond van het eerste lid, of zonder tweeenvijftig weken te
overschrijden, indien de werkloze uitgesloten wordt op grond van het tweede lid."
Blijkens de voormelde bepalingen is de in
het derde lid vermelde sanctie toepasselijk - onder voorbehoud van wat in artikel 157 wordt bepaald- zo een der inbreuken, vermeld in het eerste of het
tweede lid, opnieuw worden gepleegd, zonder dat vereist is dat de eerste inbreuk en
de volgende identiek zijn .... De beslissing betreffende de inbreuk werd ter kennis gebracht van (eiser) v66r de tweede inbrenk werd gepleegd. De tweede inbreuk
werd niet meer dan twee jaar na de
eerste inbreuk gepleegd. De beide inbreuken worden vermeld in artikel 153 van het
Werkloosheidsbesluit. De uitsluiting voor
een periode van 26 weken krachtens artikel153, derde lid van het Werkloosheidsbesluit is terecht." (arrest pp. 5-6, punt 3),

terwijl artikel 153, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering, behorend tot hoofdstuk VI van titel II van dit
besluit - betreffende de administratieve
sancties -, bepaalt dat de werkloze van het
genot der uitkeringen wordt uitgesloten
voor een duur van minstens 1 en hoogstens 13 weken, wanneer hij hetzij een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgehetzij een verplichte verklaringlegd
andere dan deze bedoeld in artikel 134, §
3 betreffende de wijziging van reeds verstrekte gegevens - niet of te laat heeft afgelegd (2°); Deze sanctie voor dezelfde tekortkomingen in bepaalde gevallen,
overeenkomstig het tweede lid van dezelfde bepaling, wordt opgedreven van 13
tot 26 weken, met name wanneer het een
verklaring betreft op grond waarvan de
hoedanigheid van werknemer met gezinslast of van alleenwonende werknemer ten
onrechte werd toegekend of kan toegekend worden; Overeenkomstig het derde lid
van dezelfde bepaling de uitsluiting "bij
herhaling" niet minder mag bedragen dan
het dubbele van de vorige sanctie, met dien
verstande dat het maximum alleszins zesentwintig weken bedraagt indien de werkloze uitgesloten wordt op grond van het eerste lid, en 52 weken, indien de werkloze
uitgesloten wordt op grond van het tweede

en,
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lid; De herhaling, bedoeld in het derde lid
van deze bepaling, dient te worden opgevat als een hernieuwde inbreuk op hetzelfde voorschrift, dit wil zeggen ofwel een
inbreuk bedoeld bij het eerste lid, 1°, ofwei een inbreuk bedoeld bij het eerste lid,
2°; er derhalve geen sprake kan zijn van
herhaling in de zin van het derde lid van
genoemd artikel153, wanneer eerst een inbreuk voorligt bedoeld bij het eerste lid, 1°
en vervolgens een inbreuk bedoeld bij het
eerste lid, 2° van deze bepaling, of omgekeerd; Het arbeidshof te dezen vaststelde
dat eiser voorheen gesanctioneerd werd wegens het afleggen van een onjuiste of onvolledig verklaring, dit is de inbreuk bedoeld bij artikel 153, eerste lid, r van de
werkloosheidsreglementering, en vervolgens gesanctioneerd diende te worden wegens het niet afleggen van een verplichte
verklaring betreffende het samenwonen
met een zelfstandige, dit is een inbreuk
bedoeld bij artikel 153, eerste lid 2° en
preciezer nog bij artikel 153, tweede lid;
door de verschillende aard van de twee verweten inbreuken aldus geen sprake kon
zijn van "herhaling" in de zin van artikel
153, derde lid van de reglementering,
zodat het arbeidshof de in de aanhefvermelde wetbepaling schendt en eiser op die
grond niet wettig kon veroordelen tot een
uitsluiting uit het recht op uitkeringen gedurende een periode van 26 weken :
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Overwegende dat, krachtens het
derde lid van dit artikel 153, bij herhaling de duur van de uitsluiting niet
minder mag bedragen dan het dubbele van de vorige sanctie, zonder zesentwintig weken te overschrijden indien de werkloze wordt uitgesloten op
grond van het eerste lid of zonder
tweeenvijftig weken te overschrijden
indien de werkloze wordt uitgesloten
op grond van het tweede lid;
Overwegende dat uit het derde lid
van dit artikel 153 blijkt dat de wetgever bij herhaling van het afleggen
door de werkloze van een onjuiste, onvolledige of laattijdige verklaring of het
niet-afleggen van een in dit artikel bedoelde verplichte verklaring, dit alles binnen de voorwaarden van artikel 157, een strengere sanctie heeft
willen opleggen en een nieuwe inbreuk
op het eerste lid, 1° of 2°, van dit artikel als herhaling beschouwt, zodat
niet vereist is dat de beide inbreuken dezelfde zijn;
Overwegende dat het middel faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorOverwegende dat krachtens arti- ziening; gelet op artikel1017, tweede
kel 153, eerste lid, van het lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verWerkloosheidsbesluit 1991, de werk- oordeelt verweerder in de kosten.
loze van het genot van de uitkeringen wordt uitgesloten gedurende ten
maart 1998 - 3e kamer - Voorzitminste een week en ten hoogste der- ter16
: de h. Forrier, afelingsvoorzitter - "U?rtien weken, wanneer hij onverschul- slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende condigde uitkeringen heeft of kan ont- clusie van mevr. De Raeve, advocaatvangen, doordat hij : 1° een onjuiste of generaal - Advocaten : mrs. B-iitzler en
onvolledige verklaring heeft afgelegd; Simont.
2° een verplichte verklaring, anders
dan deze bedoeld in artikel 134, § 3,
niet of te laat heeft afgelegd;
Overwegende dat, krachtens het
tweede lid van dit artikel 153, de duur
van de uitsluiting ten minste dertien
en ten hoogste zesentwintig weken bedraagt wanneer het een verklaring betreft op grond waarvan de hoedanigheid van de werknemer met gezinslast
of van alleenstaande werknemer ten
onrechte werd toegekend of kan toegekend worden;

Nr. 148

3e KAMER - 16 maart 1998
1° OPENBARE DIENST -

VASTBENOEMD
OVERHEIDSPERSONEEL
R.S.Z.BIJDRAGEREGELING- 'IDEPASSINGSGEBIEDBIJZONDERE TOELAGE EN JAARVERGOEDING.
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2° SOCIALE ZEKERHEID -

ALLERLEI OPENBARE SECTOR VASTBENOEMD
OVERHEIDSPERSONEEL- BLJDRAGEREGELING
- TOEPASSINGSGEBIED- BIJZONDERE TOELAGE EN JAARVERGOEDING.

1 o en 2° De bijzondere toelagen en jaarvergoedingen worden uitgesloten van de
berekeningsbasis van de socialezekerheidsbijdragen van de vastbenoemde
personeelsleden uit de openbare sector die
uitsluitend bijdrageplichtig zijn voor de
regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige verzorging. (Art. 30 K.B. 28
nov. 1969 (1).)
(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP INTERELECTRA T. R.S.Z. VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0097.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel, 2, § 1 enig lid,1"
en 2" en 14 van de Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, § 1, t~eede
lid, 1" en 2" en 23, eerste en tweede lid van
de Wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers, 9, § 1, eerste en tweede
lid en 30 van het Koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (artikel 9 zoals van kracht v66r
zijn wijziging bij koninklijk besluit van 15
februari 1991 en artikel 30 v66r zijn ver(1) Art. 30 K.B. 28 nov. 1969, zoals van toepassing v66r het wijzigin&'sbesluit van 19 n~~·
1990 in werking vanaf 1 Jan. 1991. Na de WIJziging bij genoemd koninklijk besluit wordt in beginsel wel rekening _gehouden met_ om he~ even
welke toelage prem1es en vergoedmgen; m art.
30 § 2 worde~ slecht de nominatiefvermelde vergo~din'gen uitgesloten.
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vanging bij koninklijk besluit van 19 november 1990, dat uitwerking heeft vanaf 1
januari 1991),

doordat het arbeidshof de vordering tot
terugbetaling van de ambtshalve ingehouden sociale-zekerheidsbijdragen op de aan
vastbenoemde personeelsleden uitgekeerde
bijzondere toelage en jaarvergoeding voor
de periode v66r 1 januari 1991 afwijst en eiseres tot de kosten veroordeelt, op volgende gronden :
"Voor bepaalde werknemerscategorieen
heeft de wetgever (. .. ) bijzondere regelingen, omschreven in de artikelen 28 tot en
met 32 van het K.B. van 28 november
1969, uitgewerkt, waard<;>or -:oor de ~.S.Z.
bijdrageregeling een emgszms afwiJkend
loonbegrip wordt gehanteerd. Dit maakt het
voorwerp uit van artikel 30, waarvan de
tekst met ingang van 1 januari 1991 volledig werd vervangen bij artikel 1 van het
K.B. van 19 november 1990 (. .. ). V66r 1 januari 1991luidde de tekst van artikel 30
als volgt : "Voor wat betreft de werknemers (voor) wie de toepassing van de wet
zich beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering tegen ~iekte en i~va
liditeit, sector geneeskund1ge verzorgmg,
wordt er, voor de berekening van de bijdrag en geen rekening gehouden met de
haard- ~n standplaatsvergoedingen en met
gelijk welke andere toelagen en vergoedingen waarop de belanghebbenden gerec~
tigd zijn." ( ... )De gangbare interpre~at1e
van artikel 30 moet gezocht worden m de
verschillende benadering van het loonbegrip in de sociale ~ekerheid _en in de ~an
de openbare sector e1gen penswenre~eling.
Om te vermijden dat de bijdragen mzake
verplichte verzekering tegen z~ekte en invaliditeit, sector geneeskund1ge verzorging, aan de ene kant op een verschillende
basis zouden moeten worden berekend,
wordt voor de inhouding van die socialezekerheidsbijdrage uitgegaan van het toepasselijk loonbegrip inzake pensioenen. (... )
De pensioenbijdrage wor_d~ berekend ?P basis van de bruto-bezold1gmg. Met mtzondering van de vergoedingen die bedoeld zijn
als terugbetaling voor werkelijk gemaakte
kosten worden de verschillende toelagen en
vergoedmgen wel meegereken~ in het ~oon
op basis waarvan de verschuld1gde socmlezekerheidsbijdragen worden vastgesteld. In
onderhavig geval betaalde (eiseres) aan de
vastbenoemde personeelsleden een bijzondere toelage, die jaarlijks vastgesteld werd
voor elk personeels~id, en een . jaa_rvergoeding (= een vanabele vergoedmg m
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functie van het verdiende loon van het vorige jaar, afzonderlijk voor elk(. .. ) vastbenoemd personeelslid), echter zonder afhouding van de R.S.Z.-bijdragen en dit
vanafhet 4de kwartaal1987 tot en met het
eerste kwartaal 1991. Vermits door (eiseres) niet wordt betwist dat de bijzondere
toelage en de jaarvergoeding een onderdee! vormden van de bruto-bezoldiging die
werd uitbetaald aan de statutair vastbenoemde personeelsleden, en als zodahig als basis dienden voor de berekening
van de pensioenbijdrage, heeft zij in strijd
met artikel 30 van het K.B. van 28 november 1969, zowel v66r als na 1 januari 1981,
voor de berekening van de bijdragen voor
de regeling inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging, geen rekening gehouden
met de uitgekeerde bijzondere toelage en de
jaarvergoeding. (. .. )(arrest pp. 5-6-7),

terwijl er geen betwisting bestond tussen partijen dat voor eiseres krachtens de
artikelen 2, § 1, eerste en tweede lid van de
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en artikel2, § 1, tweede
lid, 1° en 2° van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers, een tot
de regeling inzake verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit, sector van de
geneeskundige verzorging beperkte
bijdrageplicht bestond voor de vastbenoemde personeelsleden overeenkomstig artikel9, § 1, eerste en tweede lid van
het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de genoemde wet
van 27 juni 1969; Evenmin betwist werd
dat de berekeningsgrondslag der bijdragen voor de periode voorafgaand aan 1 januari 1991, krachtens de artikelen 14 van
de genoemde Wet van 27 juni 1969 en 23
van de genoemde Wet van 29 juni 1981 omschreven werd in artikel 30 van het genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969, zoals van kracht v66r 1 januari
1991, dat wil zeggen v66r zijn wijziging bij
koninklijk besluit van 19 november 1990,
luidens hetwelk "wat betreft de werknemers voor wie de toepassing van de wet
zich beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging, er, voor de berekening van de
bijdragen, geen rekening gehouden (wordt)
met de haard- en standplaatsvergoedingen
en met gelijk welke andere toelagen en vergoedingen, waarop de belanghebbende gerechtigd zijn"; De wetgever aldus uitdruk-
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kelijk van de berekeningsgrondslag der
bijdragen heeft uitgesloten "de haard- en
standplaatsvergoedingen en (. .. ) gelijk
welke andere toelage en vergoedingen
waarop de belanghebbenden gerechtigd
zijn"; De wetgever aldus geenszins heeft bepaald dat voor de inhouding van de socialezekerheidsbijdragen zou worden uitgegaan van het inzake pensioenen toepasselijke loonbegrip noch dat elke vergoeding
die in aanmerking komt voor de berekening van de pensioenbijdrage, meteen ipso
facto in aanmerking zou dienen te worden genomen voor de berekening van de
sociale-zekerheidsbijdrage voor de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige verzorging; De
wetgever aldus evenmin heeft vereist dat,
om uitgesloten te kunnen worden van de
berekeningsgrondslag der bijdragen, de vergoedingen of toelagen zouden "bedoeld zijn
als terugbetaling voor werkelijk gemaakte
kosten"; deze vereiste een voorwaarde toevoegt aan de wettelijke bepaling die gewaagt van "gelijk welke andere toelagen en
vergoedingen"; Eiseres, zoals door het
arbeidshof vastgesteld, a an haar vastbenoemde personeelsleden een bijzondere
toelage uitkeerde Gaarlijks vastgesteld voor
elk personeelslid) en een jaarvergoeding
(vastgesteld in functie van het verdiende
loon van het vorig jaar); Deze voordelen
derhalve dienen opgevat te worden als een
toelage of vergoeding bedoeld bij artikel 30
van het genoemde koninklijk besluit van 28
november 1969, zoals van kracht v66r 1 januari 1991, en dienvolgens vrijgesteld waren van sociale-zekerheidsbijdrage voor de
verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige verzorging,

zodat het arbeidshof, door eiseres niettemin uit dien hoofde als bijdrageplichtig
te beschouwen, de in de aanhef van het
middel vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 30 van het koninklijk besluit van
28 november 1969, v66r de wijziging
ervan bij koninklijk besluit van 19 november 1990 en zoals van toepassing
v66r 1 januari 1991, wat betreft de
werknemers voor wie de toepassing
van de wet van 27 juni 1969 zich beperkt tot de regeling inzake verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging, voor de berekening der bijdragen geen rekening wordt gehouden
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met de haard- en standplaatsvergoedingen en met gelijk welke andere toelagen en vergoedingen waarop
de belanghebbenden gerechtigd zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres vanafhet vierde kwartaal1987 tot en met het eerste kwartaal 1991 "aan de vastbenoemde
personeelsleden een bijzondere toelage, die jaarlijks vastgesteld werd
voor elk personeelslid, en een jaarvergoeding (= een variabele vergoeding in functie van het verdiende loon
voor het vorige jaar, afzonderlijk voor
elk vastbenoemde personeelslid)" betaalde;
Dat het arrest oordeelt dat artikel
30 van het koninklijk besluit van 28
november 1969 te dezen niet van toepassing is en eiseres op deze toelagen en vergoedingen, in zoverre v66r
1 januari 1991 betaald, socialezekerheidsbijdragen verschuldigd is,
omdat deze toelagen of vergoedingen
niet ''bedoeld zijn als terugbetaling van
werkelijk gemaakte kosten" en als loon
dienen beschouwd te worden in de aan
de openbare sector eigen pensioenregeling en als basis dienen voor de
berekening van de pensioenbijdrage;
Overwegende dat het arrest zodoende voor de toepasselijkheid van
artikel 30 van het koninklijk besluit,
zoals van toepassing v66r 1 januari
1991, eisen stelt die deze bepaling niet
inhoudt, mitsdien deze wettelijke bepaling schendt en zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de vordering van eiseres tot
terugbetaling van de sociale-zekerheidsbijdragen op de toelagen en vergoedingen voor het vierde kwartaal
1987 tot en met het vierde kwartaal
1990 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 beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;

Nr. 149

verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Gent.
16 maart 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en
Houtekier.
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3e KAMER- 16 maart 1998
WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE - VERPLICHTINGEN- CONTROLEKAART- BEZITINBREUK- ADMINISTRATIEVE SANCTIE -EXCEPTIE VAN OVERMACill- OVERMACill- BEGRIP- GEVOLG.

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een
van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen
voorzien of voorkomen; maakt derhalve
geen overmacht uit de omstandigheid
waaruit blijkt dat het naleven van een
verplichting door de werkloze, die diende
in het bezit te zijn van zijn controlekaart,
niet volstrekt onmogelijk is (1). (Artt. 1147
en 1148 B.W.; art. 71 Werkloosheidsbesluit 1991.)
(R.VA. T. NAPOLI)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0105.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1997 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 44, 45 (lid 2
en 3 zoals ingevoegd bij Koninklijk Besluit van 31 december 1992, B.S., 26 januari 1993, lid 4 en 5 zoals ingevoegd bij
(1) Zie Cass., 23 feb. 1967 (A. C., 1967, 797); 10
nov. 1976 (ibid., 1977, 288, met noot); 8 jan. 1981
(ibid., 1980-81, nr. 265); 1 juni 1988, A.R. nr. 6585
(ibid., 1987-88, nr. 605).

Nr. 149

HOF VAN CASSATIE

Koninklijk Besluit van 29 januari 1993,
r, 4°
en 5°, de artikelen 154 en 169 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
(hierna : het Werkloosheidsbesluit), en van
het wettelijk begrip "overmacht", zoals dat
inzake verbintenissen een wettelijke grandslag heeft in de artikelen 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek,

B.S., 13 februari 1993), 71 eerste lid,

doordat het bestreden arrest, het vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt en zodoende de beslissing van eiser dd. 25 januari 1996 vernietigt en voor recht zegt dat
verweerder uitkeringsgerechtigde blijft
vanaf 1 oktober 1995 tot en met 26 oktober 1995 en vanaf29 januari 1996, en zulks
op grand van de volgende overwegingen :
"Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat (verweerder) op 23, 24 en 25
oktober 1995 tijdelijk werkloos was om economische redenen en dat hij op 26 oktober 1995 het werk terug hervatte, datum
waarop de controle wordt verricht. Uit het
verhoor van (verweerder) dd. 26 oktober
1995 en 27 december 1995 blijkt dat hij de
controlekaart mondeling had gevraagd aan
de werkgever. De werkgever verklaart op
26 oktober 1995 dat hij de controlekaart
C3.2 van deze maand niet gegeven heeft en
attesteert op 26 januari 1996 dat hij de
controlekaart C3.2 thuis had vergeten.
Overmacht is een omstandigheid die plots
en onvoorzienbaar is en die niet toe te
schrijven is aan de wil van degene die er
zich op beroept. Het hof stelt vast dat (verweerder) zich in zo'n situatie bevond namelijk het niet bij zich hebben van zijn
controlekaart bij de eerste werkdag na drie
dagen van werkloosheid, is toe te schrijven aan de fout van de werkgever die dit
bevestigt en het was voor (verweerder) totaal onvoorzienbaar en onoverkomelijk. Zoals (verweerder) terecht stelt mocht hij aannemen dat hem de controlekaart bij het
begin van de arbeid door de werkgever zou
worden overhandigd (controle gebeurt om
8 u 45) en kon van hem niet worden gevraagd zijn werkgever v66r de aanvang van
zijn arbeid in gebreke te stellen. De werkgever heeft nagelaten het document C 3.2
afte leveren aan (verweerder), zodat eerstgenoemde nalatig was",
terwijl, ...
en terwijl, tweede onderdeel, voor zoverre "overmacht" ook terzake van inbreuken op de werkloosheidsreglementering als
exceptie kan ingeroepen worden, over-
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macht enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door
die wil niet voorzien noch vermeden kon
worden; de minste fout, onvoorzichtigheid ofnalatigheid in hoofde van de schuldenaar evenwel overmacht uitsluit; in casu
uit de door het arrest vastgestelde feiten
bleek dat verweerder reeds sinds 23 oktober 1995 werkloos was en hij dus reeds
sinds die datum in het bezit diende te zijn
van een controlekaart (artikel 71 eerste lid,
1° Werkloosheidsbesluit); de controle plaatsvond op 26 oktober 1995 en alsdan bleek
dat verweerder nog steeds niet in het bezit was van die kaart, deze dus evenmin
had afgestempeld overeenkomstig artikel
71, eerste lid, 4° Werkloosheidsbesluit en
evenmin onmiddellijk kon voorleggen aan
de controleur van eiser overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5° Werkloosheidsbesluit;
het arrest aanneemt dat verweerder zich op
overmacht kon beroepen op grand van de
overwegingen dat hij de kaart mondeling
had gevraagd aan zijn werkgever, dat hij
mocht aannemen dat de kaart hem voor de
aanvang van zijn arbeid op 26 oktober 1995
zou worden overhandigd en dat van hem
niet kon worden verwacht zijn werkgever
voor de aanvang van zijn arbeid in gebreke
te stellen (4de blad arrest); echter, zoals ook
door eiser betoogd, de situatie van het niet
bij zich hebben van zijn controlekaart na
drie dagen van werkloosheid, wel degelijk voorzienbaar en te voorkomen was,
daar verweerder reeds op 23 oktober, hetzij drie dagen v66r de controle, reeds wist
of had moeten weten dat hij in het bezit
diende te zijn van deze kaart, dat hij zich
er evenwel- naar eigen zeggen -toe beperkt heeft de kaart mondeling te vragen
en geen enkel initiatief he eft ondernomen om de kaart te bekomen, noch op 23,
noch op 24, noch op 25 oktober, noch op 26
oktober 1995; van "overmacht" derhalve
geen sprake kon zijn daar verweerder, die
reeds sedert drie dagen in overtreding met
het Werkloosheidsbesluit niet in het bezit was van zijn controlekaart, zelf een fout
heeft begaan of nalatig is geweest door na
te laten minstens zijn werkgever in gebreke te stellen wegens het niet afleveren van zijn controlekaart,

zodat het arrest, in zoverre het de door
verweerder begane inbreuken op de artikelen 71, lid 1, 1°, 4° en 5° van het
Werkloosheidsbesluit gerechtvaardigd acht
ingevolge overmacht en de beslissing van
eiser tot sanctionering van verweerder wegens die inbreuken en tot terugvordering
van onrechtmatig ontvangen sommen,
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vernietigt, en in zoverre het begrip overmacht als schulduitsluitingsgrond in casu
toepassing kan vinden, uit de vastgestelde
feiten en omstandigheden niet wettig heeft
kunnen afieiden dat verweerder om redenen buiten zijn wil in de volstrekte onmogelijkheid verkeerde om zijn verplichtingen op grond van het artikel 71 van het
Werkloosheidsbesluit nate komen; daar de
minste fout of nalatigheid in hoofde van de
schuldenaar, in casu zijn stilzitten gedurende meer dan drie dagen, overmacht uitsluit; het arrest zodoende het wettelijk begrip overmacht zoals vervat in de artikelen
114 7 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek
evenals de in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloosheidsbesluit
heeft geschonden :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat overmacht enkel
kan voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen
voorzien of voorkomen;
Overwegende dat, krachtens artikel 71, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991, de werknemer,
om uitkeringen te genieten, 1° in het
bezit moet zijn van een controlekaart
vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand en deze bij zich
moet bewaren; 4° v66r de aanvang van
de arbeidsactiviteit bedoeld in artikel 45, hiervan moet melding maken
op zijn controlekaart met onuitwisbare inkt; 5° zijn controlekaart onmiddellijk moet voorleggen bij elke vordering door een daartoe bevoegde
persoon;
Overwegende dat, krachtens artikel 154, eerste lid, 1°, van het
Werkloosheidsbesluit 1991, van het genot van uitkeringen wordt uitgesloten gedurende ten minste vier weken en ten hoogste zesentwintig
weken, de werknemer die onverschuldigde uitkeringen heeft ontvangen,
doordat hij zich niet gedragen heeft
naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 3 ° en 4 °, of naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5o, voor
zover hij op het ogenblik van de

Nr. 149

vordering tot voorleggen een activiteit verricht bedoeld in artikel 45;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. verweerder na een tijdelijke werkloosheid vanaf 23 oktober 1995 het
werk op 26 oktober 1995 hervatte;
2. op laatstgenoemde datum controle werd verricht en verweerder zijn
controlekaart niet kon voorleggen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerder zich in een toestand van overmacht bevond omdat :
1. hij de controlekaart C3.2 mondeling aan de werkgever had gevraagd,
maar, volgens diens verklaring, deze
thuis vergeten had, zodat het niet kunnen voorleggen van de kaart toe te
schrijven is aan de fout en nalatigheid van de werkgever;
2. verweerder mocht aannemen dat
de controlekaart hem bij het hervatten van het werk zou worden overhandigd en niet van hem kon worden gevraagd dat hij zijn werkgever
v66r de aanvang van de arbeid in gebreke zou stellen;
Overwegende dat het arrest, nu het
niet uitsluit dat verweerder maatregelen nam om vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag reeds in het
bezit te komen van de controlekaart,
uit de voormelde gegevens en omstandigheden niet wettig heeft kunnen afleiden dat verweerder onvoorzienbaar en onoverkomelijk in de
onmogelijkheid verkeerde zich te gedragen naar de voormelde bepalingen van artikel 71 van het
Werkloosheidsbesluit 1991;
Dat het arrest aldus het wettelijk
begrip overmacht miskent en de in het
onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 1998

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A
Accountant
lnstituut der Accountants - BeroepstuchtCommissie van beroep - Sanctie - Evenredigheid- Artikel3 E.V.R.M.- Beoordelings301
bevoegdheid - Toetsing door het Hof.

Afstand (rechtspleging)
Afstand van rechtsvordering - Belastingzaken - lnkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van beroep - Akte van
afstand verleend- Gevolg- Hofvan beroep
238
- Onttrekking.

Anatocisme
Vereisten- Gerechtelijke aanmaning- Begrip.
179

Anatocisme
Vereisten- Gerechtelijke aanmaning- Gevolg.
179

Arbeidsovereenkomst
Schorsing van de overeenkomst - Loonregeling- Werknemer- Ongeval - Werkgever
- Rechtsvordering tegen derde aansprakelijke - Terugvordering
Componenten.
215

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden Rechter - Beoordeling.
189

Arbeidsovereenkomst
Einde - Allerlei - Eenzijdige contractbreuk
- Ongewettigde afwezigheid - Arbeidsongeschiktheid- Kennisgeving- Voorwaarden.
217

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Rechtbanken - Recht van verdediging - Opdracht van de rechter - Loon Vaststelling.
185

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing- Cassatieberoep- Niet-ontvankelijkbeid
156
- Uitwerking.

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Vraag die geen verband
houdt met het middel.
307

B
Belasting over de toegevoegde waarde
Valsheid in geschrifte en gebruik van valse
stukken- Bestanddelen.
151

Beroepsziekte
Lijstsysteem en open systeem - Open systeem- Schade- causaliteitsvereiste- Bewijslast.
147

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing - lnvrijheidstelling op proef of definitief van gelnterneerde - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
262

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing - Stelsel
van beperkte vrijheid - Toekenning of weigering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
262

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing - Aanwijzing van de inrichting - Toestaan van uitgangspermissies- Cassatieberoep- Ontvankelijkbeid.
262

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Strafzaken - Nietigheid 867 Ger.W. - Toepasselijkheid.

Art.
259

Betekeningen en kennisgevingen
Gerechtsbrief- lnkomstenbelastingen- Voorziening in cassatie - Termijn - Begin Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum.
236

Betekeningen en kennisgevingen
Gerechtsbrief- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie
- Termijn - Begin - Bestreden arrest 239
Kennisgeving - Datum.

- 2-

c

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Aanleg - Beslissing
over een vordering tot tussenkomst - Hoger
beroep- Ontvankelijkheid.
312

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken Begrip.

Geschil inzake bevoegdheid 156

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken Begrip.

Geschil inzake bevoegdheid 156

Algemeen. Opdracht en bestaansreden van
het Hof. Aard van het cassatiegeding- Intrekking van een arrest- Verschrijving- Voorwaarden.
205

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Roekeloze voorziening - Tegenvordering Schadevergoeding.
143

Cassatie

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken Begrip.

Cassatie

Geschil inzake bevoegdheid 269

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bezit - Gebrek - Bewijslast.
214

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast-Verzekering- W.A.M.verzekering- Uitsluitingsbeding- Uitsluiting
van de echtgenoot van de bestuurder.
248

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Tuchtzaken - Instituut der Accountants Beroepstucht - Commissie van beroep Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid- Artikel 3 E.V.R.M.- Toetsing
301
door het Hof.

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. Algemene
vergadering - Kamer - Vervolgingen ten
laste van een minister - Mededaders van de
minister - Medeplichtigen van de minister
- Regeling van de rechtspleging.
160

Cassatie

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Landverzekering - Verzekerde Recht op betaling.
310

Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zakenBestreden beslissing - Dictum - Vernietiging- Dictum dat eruit volgt- Gevolg. 281

Cassatie
Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Toetsing van het
Hof.
221

Cassatie

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bekentenis - Gerechtelijke bekentenis - Begrip.
248

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Gerechtelijke bekentenis - Door een partij aangevoerd feit- Stilzwijgen van de tegenpartij Draagwijdte.
248

Bewijs
Strafzaken vrijheid.

Bewijslast. Beoordelings202

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht Schending - Begrip.
202

Bezit
Gebrek -

Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zakenVernietiging van een beslissing waarbij een
hoofdberoep ontvankelijk wordt verklaard 303
Gevolg voor het incidenteel beroep.

Bewijslast.

214

Borgtocht
Aard - Omvang - Schuld betaling- Toerekening.

Gedeeltelijke
173

Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Afzonderlijke beslissingen over verscheidene aspecten
van schuld en straf - Andere rechters Voorziening van de beklaagde tegen de tweede
beslissing - Ambtshalve middel - Gevolg
t.a.v. beide beslissingen.
226

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing op
de strafvordering- Cassatie- Beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding
- Afstand van het cassatieberoep zonder
berusting.
266

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende
partij - Cassa~· eberoep van de beklaagde Beslissing op e burgerlijke rechtsvordering
- Cassatie assatieberoep van de tussenkomende partij- Veroordeling samen met de
beklaagde - Uitbreiding - Afstand van het
cassatieberoep zonder berusting.
266

- 3
Cassatie
Vernietiging. Omvang Inkomstenbelastingen dictum - Begrip.

Cassatieberoep
Belastingzaken Geen afzonderlijk
282

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Stra:!Vordering - Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Beschikking van de raadkamer - Verwij zing naar de
correctionele rechtbank- Voorziening- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
156

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Stra:!Vordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
- Voorziening- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
156

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Stra:!Vordering - Geschil
inzake bevoegdheid- Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank- Hoger
beroep van de verdachte - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
269

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Stra:!Vordering - Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- Commissie tot bescherming van de maatschappij - Beslissing- Stelsel van beperkte
vrijheid - Toekenning of weigering - Ontvankelijkheid.
262

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Stra:!Vordering - Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- Commissie tot bescherming van de maatschappij - Beslissing - Aanwijzing van de
inrichting - Toestaan van uitgangspermissies - Ontvankelijkheid.
262

Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening- Duur, begin en einde
- Duur - Inkomstenbelastingen - Bestreden arrest - Kennisgeving.
236

Cassatieberoep
Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde
- Begin - Inkomstenbelastingen - Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum. 236

Cassatieberoep
Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde
- Duur- Verlenging- Afstand- Inkomstenbelastingen.
236

Cassatieberoep
Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening- Duur, begin en einde
- Duur- Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Bestreden arrest - Kennisgeving.
239

Cassatieberoep
Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde
-Begin- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen - Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum.
239

Cassatieberoep
Belastingzaken - Vormen - Algemeen Inkomstenbelastingen - Openbaar ministerie - Grand van niet-ontvankelijkheid Kennisgevi'ng.
236

Cassatieberoep
Belastingzaken- Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen- Memorie
van antwoord - Brief - Ter post aangetekende brief.
239

Cassatieberoep
Belastingzaken- Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen- Memorie
van wederantwoord - Brief- Ter post aangetekende brief.
239

Cassatieberoep
Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Stra:!Vordering- Gemis aan belang
of bestaansreden - Uitlevering - Vreemdeling voorlopig aangehouden met het oog op
uitlevering - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Betekening van het buitenlands vonnis - Gevolg.
296

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaarvoor cassatieberoep - Stra:!Vordering - Allerlei - Commissie tot bescherming van de maatschappij
- Beslissing - Invrijheidstelling op proef of
definitiefvan gei:nterneerde- Ontvankelijkheid.
262

Belastingzaken- Vormen- Allerlei- Inkomstenbelastingen - Memorie van wederantwoord - Geen grand van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening - Ontvankelijkheid.
282

Cassatieberoep
Allerlei - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving- Administratieve maatregel- Gerepatrieerde vreemdeling - Arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling- Voorziening van
de vreemdeling - Ontvankelijkheid.
159

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Middel
m.b.t. het beroepen vonnis - Ontvankelijkheid.
141
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D

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel
m.b.t. gronden van wraking van de eerste
rechter.
141

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel Toepasselijke wettelijke bepalingen niet dui141
delijk aangegeven.

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - V ereiste vermeldingen
- Middel - Nietigheid van het bestreden
vonnis- Taalwet Gerechtszaken- Vermelding van de geschonden wetsbepalingen Onvoldoende vermelding - Ontvankelijkheid
van het middel.
184

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Middel - Nietigheid van het bestreden
vonnis- Taalwet Gerechtszaken- Vermelding van de geschonden wetsbepalingen Onvoldoende vermelding - Ontvankelijkheid
van het middel.
184

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Gewijzigde wet - Aangevoerde grief. 289

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - StrafVordering Verschillende daders - Verbeurdverklaring
- Middel dat op een van de daders betrekking heeft - Ontvankelijkheid.
152

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Nieuw middel- Vonnisgerecht
- Redelijke termijn- Overschrijding- Niet
aan de feitenrechter voorgelegd middel 230
Gevolg.

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Onduidelijk middel - Scherrding van de bewijskracht
Ontvankelijkheid.
231

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Onduidelijk middel - Tegenstrijdige gronden- Ontvankelijkheid. 231

Cassatiemiddelen
Strafzaken -

Onduidelijk middel -

Diefstal en afpersing
Diefstal door middel van geweld ofbedreiging
- Diefstal - Hoofdfeit - Gevolg bedoeld in
artikel 473 Sw. - Verzwarende omstandigheid - Gevolg.
270

Douane en accijnzen
Douane en Accijnzenwet - Materiele overtreding van een wetsvoorschrift
Bedoeling
van de overtreder.
228

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Scheiding van tafel en bed Uitkering tot levensonderhoud - Juridische
grondslag.
138

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud tussen echtgenoten die gescheiden zijn van tafel
en bed- Raming.
138

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Bijzondere regels over de scheiding van tafel
en bed- Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud tussen echtgenoten die gescheiden
zijn van tafel en bed - Juridische grondslag.
138

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Bijzondere regels over de scheiding van tafel
en bed- Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud tussen echtgenoten die gescheiden
138
zijn van tafel en bed - Raming.

Economic
Vrijheid van koophandel en nijverheid- Beperking.
264

Begrip.
264

Erfenissen

Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Voorlopige hechtenis - Handhaving
- Middel gericht tegen een arrest van het Hof
- Ontvankelijkheid.
231

Erfenissen

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Vereiste vermeldingen- Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving
- Onderzoeksgerechten - Middel afgeleid
uit de schending van artikel149 Gw.
158

Aanvaarding- Voorrecht van boedelbeschrijving- Samenstelling- Goederen- BezitWettelijke voortzetting.
208

Aanvaarding- Voorrecht van boedelbeschrijving - Onherroepelijk karakter.
208

Erfeuissen

I

Nalatenschap- Samenstelling- Beslissing
- Gevolg - Langstlevende echtgenoot Vruchtgebruik- Vordering tot afgifte. 299
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5F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Faillissement- Handelingen of betalingen verricht met bedrieglijke benadeling
van de schuldeisers - Begrip.
246

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen)- Faillissement- Handelingen ofbetalingen verricht met bedrieglijke benadeling
van de schuldeisers - Niet tegenwerpelijk
aan de gezamenlijke schuldeisers- Voorwaarden.
246

G

Gerechtskosten
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter
- Beklaagden vervolgd wegens verschillende
feiten - Deskundigenonderzoek - V eroordeling van een enkele beklaagde in de kosten Wettigheid- Voorwaarden.
202

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel 26Recht om vreedzaam te vergaderen - Beperking.
264

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing.
231

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
159- Rechterlijke Macht- Gemeenteverordening - Controle - Draagwijdte.
264

Gemeente
Drankgelegenheden - Sluitingsuur - Rust
van de inwoners
Gemeenteverordening.
264

Gemeente

H
Handelspraktijken
Verkoper - Begrip.

Gemeenteverordening - Rechterlijke Macht
- Controle - Draagwijdte.
264

Herstel in eer en rechten

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen

Herstel in eer en rechten

Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen - Bezwaar - Termijn Aanslagbiljet - Afgifte - Begrip - Bestendige deputatie - Plicht.
213

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie
- Termijn - Duur - Bestreden arrest Kennisgeving.
239

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie
- Termijn - Begin - Bestreden arrest Kennisgeving - Datum.
239

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie
- Memorie van antwoord - Brief- Ter post
aangetekende brief.
239

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen - Voorziening in cassatie
- Memorie van wederantwoord - Brief Ter post aangetekende brief.
239

Arrest van verwerping Arrest van verwerping -
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Motivering.

154

Motivering.

155

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Samenstelling van de jury - Gezworenen Staat van inlichtingen - Voeging bij het
strafdossier.
192

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Samenstelling van het hof - Assessoren Aanwijzing - Voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg - Beschikking - Voeging
bij het strafdossier.
192

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Discretionaire macht van de voorzitter- Uitoefening.- Voorwaarden. 192

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting- Voorbereiding- Discretionaire macht
van de voorzitter - Grafische voorstelling Gebruik tijdens de de batten- Voeging bij het
strafdossier.
192

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen
- Beslissingen - Onthouding van de eerste
rechter- Ontvankelijkheid.
143

6 Hoger beroep

Inkomstenbelastingen

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen
- Tussenkomst in hoger beroep- Voorwaarden.
169

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen
- Partijen tussen wie geen geding aanhangig
is - Begrip.
303

Personenbelasting- Belastingplichtige. Rijksinwoner - Belastingplichtige - Overleden
belastingplichtige- Nalatenschap- Erfgenaam - Verplichting - Aanslagprocedure.
208

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten- Mtrekbaar karakter- Voorwaarden.
206

Inkomstenbelastingen

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen
- Beslissing over een vordering tot tussenkomst - Ontvankelijkheid van het hoger
beroep.
312

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal beroep. Vorm. Termijn - Termijn - Hoger beroep van de beklaagde 230
Begrip.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten- Aftrekbaar karakter- Voorwaarden - Fiscaal adviseur - Kosten Honorarium - Aanslagprocedure
Aangifte.
206

Inkomstenbelastingen
Voorzieningvoor het hofvan beroep- Belastingplichtige - Overleden belastingplichtige Nalatenschap- Erfgenaam- Bevoegd persoon- Voorziening- Hervatting van geding.
208

Inkomstenbelastingen

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Correctionele en politiezaken - Gesplitste
uitspraak tussen schuld en straf - Geen
hoger beroep tegen tussenvonnis - Devolutie.
224

Hoger beroep

Voorziening voor het hofvan beroep- Bevoegdheid van het hofvan beroep- Nieuwe bezwaren.
210

Inkomstenbelastingen
Voorzieningvoor het hofvan beroep- Bevoegdheid van het hofvan beroep.
210

Inkomstenbelastingen

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Eerste
rechter- Strafrechtelijke veroordeling- Uitstel van de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf- Appelgerecht- Veroordeling tot lagere
straf- Uitstel van de tenuitvoerlegging van
een gedeelte van de hoofdstraf - Eenstemmigheid.
191

Huur van goederen
Pacht - Algemeen - lngebruikneming als
pachter - Bewijs van tijdstip - Overgangsbepaling van artikel IV, 4°, Pachtwet 1969Werkingssfeer.
164

Huur van goederen
Pacht-Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz.) - Opzegging- Ernstige redenen
- Aanwending voor doeleinden van algemeen
belang- Vereiste.
164

I
lnkomstenbelastingen
Algemeen - Overeenkomst - Economische
realiteit- Verschil- AfWezigheid van veinzing
- Partijen - Gevolgen - Aanvaarding 282
Gevolg - Rechtbanken.

Voorzieningvoor het hofvan beroep- Nieuwe
bezwaren - Niet aan de directeur der belastingen voorgelegde feiten- Belastbaar feitBegrip.
210

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hofvan beroep- Nietig
verklaarde aanslag- Geen nietigheid wegens
schending verjaringsregel- Voorheffingen of
voorafbetalingen - Behoud door het bestuur
- Bevoegdheid van de appelrechters.
233

Inkomstenbelastingen
Voorzieningvoor het hofvan beroep- Bestuurlijke omzendbrieven - Bevoegdheid van de
appelrechters.
234

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep- Mstand
(rechtspleging) - Mstand van rechtsvordering - Akte van afstand verleend - Gevolg
238
- Hofvan beroep- Onttrekking.

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grond van niet-ontvankelijkbeid Kennisgeving.
236

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Termijn- DuurBestreden arrest - Kennisgeving.
236
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7 Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Termijn -Begin Bestreden arrest - Kennisgeving - Datum.
237

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Termijn- DuurVerlenging- Mstand.
236

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Vorm- Memorie
van wederantwoord - Geen grand van nietontvankelijkheid tegen de voorziening- Ontvankelijkheid.
282

lnkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - V ernietiging Omvang- Geen afzonderlijk dictum- Begrip.
282

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Kosten van de maatschappelijke hulpverlening- Rechtsvordering van het O.C.M.W.Rechtsvordering tegen de verzekeraar van de
aansprakelijke derde - Eigen recht - Fout
van de geholpen persoon in oorzakelijk verband met zijn schade - Terugbetaling Bedrag.
243

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Opdrachten - Algemene opdracht Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied
te verlaten - Begrip.
286

Machten
Rechterlijke Macht - Arbeidsrechtbank Administratieve beslissing - Werkloosheid
- Betwisting- Toetsing.
144

J

Mach ten

J eugdbescherming
Jeugdrechtbank - Onttrekking - Definitieve veroordeling - Latere begane feiten Bevoegdheid van de gewone rechter.
272

Rechterlijke Macht - Gemeenteverordening
- Controle - Draagwijdte.
264

Machten
Scheiding der machten- Begrip- Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen Directeur - Discretionaire macht - Beperking- Bevoegdheid van de rechter.
144

K
Koop
Verkoop van eens anders zaak - Draagwijdte.

Nietigheid
277

Koop
Verkoop van eens anders zaak - Nietigheid
- Derde bij de verkoopakte- Gevolgen. 277

Koophandel. Koopman
Drankgelegenheden - Sluitingsuur - Rust
van de inwoners - Gemeenteverordening.
264

Misdrijf
Toerekenbaarheid- Rechtspersonen- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
228

Toerekenbaarheid- Rechtspersonen- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
228

Laster en eerroof
Artikel 452 Sw. -

Wet 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu- Kennelijke inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk
op leefmilieuwetten- Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Bevel tot staking
en preventieve maatregelen - Geen spoed of
dringende reden.
275

Misdrijf

L
Straffeloosheid wijdte.

Milieurecht

Draag150

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging - Draagwijdte - Overmacht.
154

M
Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Kosten van de maatschappelijke hulpverlening- Rechtsvordering van het O.C.M.W.Rechtsvordering tegen de verzekeraar van de
aansprakelijke derde- Eigen recht- Benadeelde - Begrip.
243

Misdrijf
Verzwarende omstandigheden - Verscheidene daders- Objectieve verzwarende omstandigheden - Gevolg.
270

Misdrijf
Deelneming- Objectieveverzwarende omstandigheden- Gevolg.
270

- 8
Openbaar ministerie

N
Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Vordering - Uitbreiding - Grondslag - Dagvaarding - Aangevoerde akte - Aangevoerd feit - Begrip Arbeidsovereenkomst - Loon - Achterstal.
185

Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Partij die behoort tot het geadieerde rechtscollege - Vordering tot onttrekking- Verzoek van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid.
254

Openbare dienst
Vastbenoemd overheidspersoneel - R.S.Z.bijdrageregeling- Toepassingsgebied- Bijzondere toelage en jaarvergoeding.
317

0

Overeenkomst

Onderwijs
Vlaamse Gemeenschap - Bezoldigingsregels
- Leerkracht - Schoqlvakantieperiode Uitgestelde bezoldiging ·- Werkloosheid Recht op uitkering - Werkloosheidsbesluit
- Loonbegrip - Gevolg.
257

Onderzoek in strafzaken
Kamer van inbeschuldigingstelling- Terechtzitting - Conclusies en stavingsstukken van
partijen.
149

Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen- Uitvoering te goeder trouw
- Begrip.
305

Overheidsopdrachten (Werken. Leverin·
gen. Diensten)
Onwettige aanbesteding- Uitgesloten inschrijver- Schadeloosstelling-Aanpassing wegens
muntontwaarding.
205

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking- Officier van gerechtelijke politie- In beslag genomen voorwerpen- Nader
onderzoek buiten de plaats van aantreffenPolitieambtenaar geen officier van gerechtelijke politie - Aanwijzingen van ander misdrijf - Proces-verbaal van inlichtingen Geldigheid.
294

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Terechtzitting - Conclusies en stavingsstukken van
partijen - Artikel 223 Sv. - Toepasselijkheid.
149

Onderzoeksgerechten
Bevoegdheid -

Geschil -

Begrip.

p
Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan
Cassatie- Grenzen- Eindbeslissing- Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Uitwerking.
156

Prejudicieel geschil
Verplichting van het Hof van Cassatie Vraag die geen verband houdt met het mid307
del.

156

Onderzoeksgerechten
Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Middel afgeleid uit de schending
van artikel149 Gw.
158

Onderzoeksgerechten
Hof van Cassatie- Bevoegdheid- Vervolgingen ten laste van een minister- Mededaders van de minister - Medeplichtigen van
de minister - Regeling van de rechtspleging.
160

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Motivering.
231

Onderzoeksrechter
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Ondervraging voor de kamer van inbeschuldigingstelling- Wettigheid.
231

Openbaar domein
Aanleggen of verplaatsen van leidingen Wet 17 januari 1938- Leidingen voor het
teledistributienet - Andere meer specifieke
wetsbepalingen.
272

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Punt van
de vordering - Begrip - Gevolg.
133

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschil Bedrag- Partijen- Uiterste bedragen voorgesteld- Rechter- Veroordeling- Tussenliggend bedrag.
185

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschil Bedrag- Veroordeling- Grondslag- Partijen - Gegevens aangebracht door de partijen - Rechter - Geen eigen kennis.
185

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Door partijen aangevoerde feiten en redenen- Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve aanvullen
der redenen- Voorwaarden.
252

- L~-

r--··

9 Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak
over een punt van de vordering- Verzuim N alatenschap - Sam ens telling - Beslissing
- Vordering tot erkenning van vruchtgebruik
- Vordering tot afgifte - Geen beslissing.
299

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Heromschrijving van het misdrijf- Vereisten.
151

Rechtbanken
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Voorziening voor het hofvan beroep- Mstand
(rechtspleging) - Mstand van rechtsvordering - Alde van afstand verleend - Gevolg
238
- Hofvan beroep- Onttrekking:

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 Tuchtzaken - Instituut der Accountants Beroepstucht - Commissie van beroep Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof.
301

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Vaststelling - Invloed - Straf.
226

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Redelijke termijn- Overschrijding - Beoordeling door de vonnisgerechten
- Draagwijdte.
230

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Diefstal- Objectieve verzwarende omstandigheden- Verscheidene daders
- Gevolg.
270

Recht van verdediging
Strafzaken - Vonnis gegrond op gegevens die
niet in de conclusies van de partijen zijn
204
vermeld.

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Herstel in eer en rechten - Arrest van verwerping- Toetsing door het Hof van Cassatie.
154

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Herstel in eer en rechten - Arrest van verwerping- Toetsing door het Hofvan Cassatie.
155

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Punt
van de vordering - Begrip - Gevolg.
133

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Zaak "ab initio" hervat - Conclusies niet
hervat - Gevolg.
202

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Strafvordering- Conclusie - Feitelijke gegevens - Rechterlijke beslissing - Andere of
daarmee strijdige gegevens - Verwerping.
265

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Verzoek van de beklaagde om persoonlijke
verschijning ofverhoor van getuigen- Gemotiveerde verwerping - Begrip.
265

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 7 Nieuw strafbaar feit en strafverzwaring Verlenging ve:rjaringstermijn strafvordering
- Onmiddellijke toepassing- Gevolg. 295

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Hof van Cassatie - Bevoegdheid - Vervolgingen ten laste van een minister - Mededaders van de minister - Medeplichtigen van de minister - Regeling van de
rechtspleging.
160

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Vordering tot heropening van de debatten - lmpliciete verwerping - Regelmatigheid.
133

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken- Sociale zaken- Arbeidsovereenkomst - Opdracht van de rechter Loon- Vaststelling.
185

s
Sociale zekerheid
Allerlei- Openbare sector- Vastbenoemd
overheidspersoneel- Bijdrageregeling- Toepassingsgebied - Bijzondere toelage en jaarvergoeding.
317

Stedenbouw
Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg Geen onteigening- Aan de eigenaar verschul133
digde schadevergoeding - Raming.

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Straf- Vorige veroordeling juridisch beletsel
voor de toekenning van uitstel - Uitstel Weigering- Voorwaarde.
245

Straf
Allerlei - Drugs - Strafvermindering Onthulling - Begrip.
241

io T
Taalgebruik
Gerechtszaken (Wet 15 juni Hi35) ---" Voni::tissen en arresten: Nietigheden - Aigemeen Nietigheid - Cassatieberoep - Cassatiemiddel- Vereiste vermeldingen- Ontvankelijkheid.
184

Tussenkomst
Btirgerlijke zakeri - Tussenkomst in hoger
beroep- Voorwaarden.
169

u

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Partij die behoort tot het geadieerde rechtscollege- Vordering tot onttrekking- Verzoek van het openbaar miriisterie - Ontvankelijkheid.
254

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Geadieerd rechtscollege - Hof van beroep
- Partij die behoort tot dat hofvan beroepGevolg.
254

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Maatstaven.

Uitlevering
Vreemdeiing voorlopig aangehouden met het
oog op uitlevering- Verzoek tot voorlopige
inmjheidstelling- Betekening van het buitenlands vonnis - Bestaansreden van het
cassatieberoep.
296

v
Valsheid eri gebhiik 'van valse shikken
Belasting over de toegevoegd.e waa:rcle - Iiestanddelen.
151

Verjaring
Burgerlijke zakeri - Te:hhijrten. (aard, duur,
aanvang, einde) -.,. Duur - Vijfjarige vetjac
ring -AI hetgeen betaalbaar is bii het jaar of
bij kortere termijnen - DraagWijdte.
182

Verjaring
Burgerlijke zakeri --:' Terinijnen (aard, duur,
aanvang, einde) .;:., Dutir - Vijfjarige vet:ia:
ri_ng- AI hetgee~ betaalbaar i~ bij het jaar _of
b1j kortere teriillJrien - Overe~nkomst voor
liw<'lring "\'an elektriciteit
TiH~passingsgebied.
182

Verjai'irig
Strafzaken - Straf:Vordering- Termijn13ri 266

VVegverkee~

Verjaring
Strafzaken -'-- Strafvorderirig - Termijnen Verlenging- Gevolg.
266

Verjaring
Strafiakeil- Sti:afVordeHng- TermijnenNieuwe wet die de termijn verlengt- Onmiddellijke toepassing -'-'- VVeerslag op strafiriaat
en strafbaarheid.
295

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstel - Vorige veroordeling juridiscli beletsel vooi de toekerining van uitstel
- Weigering- Voorwaitrde.
245

Gewettigde verdenking
313

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
_1
Burgerlijke zalljen - Maatstaven.

Gewettigde verdenking
315

Verwijzing vari. een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenkillg- Rechtscollege dat geen kennis genomen heeft van de
zaak - Gevolg.
299

verzekering
Lanc:i.verzekeriiig- Verzekerde betalirig - Bewij slast.

Recht op
310

Verzekerirtg
VV.A,M.-verzekering- Diefstal van het verzekerde voertuig - Fout van de verzekerde Ongeval....:... Vordering tegen de verzekeraarAarisprakelijkheid - Grondslag.
161

Verzekering
WA.M.-verzekering- Maatschappelijk welzijn- Kosten van de maatschappelijke hulpverleiling- Rechtsvordering van het O.C.M.W.
- Rechtsvordering t,egen de verzekeraar van
de aansprakelijke derde - Benadeelde Begrip.
243

Verzekering
VV.A.M.-verzekering - Uitsluitingsbeding Uitsluiting vim de echtgenoot van de bestuurder - Bewijs - Bewijslast.
248

Verzet
Strafzaken - Buitengewone tetmijn - Aanvang - Kenriisneming van de betekening Mschrift van het exploot '-- Ondertekening
door de gerechtsdeurwaarder.
259

Vonnissen en arresten
Algemeen - Uitspraak - Termijn inachtneining- Gevolgen.

Niet141

Votmissen en arresten
Burgerlijke zaken :-:- Algemeen- Eindvonnis
- Beoordelingscriteria- Tegenstrijdige beslissi:i:J.g- Gevolg.
279

__ I

11 Vordering in rechte

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Allerlei - N alatens chap
- Samenstelling - Beslissing - Gevolg - Langstlevende echtgenoot - Vruchtgebruik - Vordering tot afgifte.
299

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering- Correctionele
en politiezaken - Schuld en straf- Mzonderlijke beslissingen.
224

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering- Correctionele
en politiezaken - Schuld en straf - Mzonderlijke beslissingen.
224

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering- Correctionele
en politiezaken - Mzonderlijke beslissingen
over schuld en straf.
226

Vereiste - Vrije en zelfstandige wil.

170

Vreemdelingen
Maatregel van vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten- Middel afgeleid uit de scherrding van artikel 149 Gw.
158

Vreemdelingen
Vrijheidsberoving- Administratiev(l maattegel - Beroep bij de Rechterlijke Macht ,-Draagwijdte.
159

Vreemdelingen
Vrijheidsberoving- Administratieve maatregel - Gerepatrieerde vreemdeling - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling Voorziening van de vreemdeling- Ontvankelijkbeid.
159

Vreemdelingen

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering
Correctionele en politiezaken- Mzonderlijke beslissingen over verscheidene aspecten van schuld
en straf- Andere rechters - Gevolg.
226

Maatschappelijke dienstverlening- Bevel om
het grondgebied te verlaten- Definitiefbevel
om het grondgebied te verlaten - Begrip.
286

Vruchtgebruik. Gebruik en bewoning

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering- Redelijke termijn- Vaststelling- lnvloed- Straf. 226

Langstlevende echtgenoot- N alatens chapSamenstelling - Beslissing - Gevolg - Vordering tot afgifte.
299

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Procesverbaal van de terechtzitting niet ondertekend door de rechter- Vonnis dat de vereiste
vaststellingen bevat - Geldigheid.
297

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van
de terechtzitting -Door de wet voorgeschreven aantekeningen- Handtekening- Voorzitter - Griffier.
266

Vonnissen en arresten
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Voorziening voor het hofvan beroep - Mstand
(rechtspleging) - Mstand van rechtsvordering - Akte van afstand verleend - Gevolg
- Hofvan beroep- Onttrekking.
238

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Raadkamer - Termijn om
uitspraak te doen .,.-- Na verwerping van het
cassatieberoep - Uitstel op verzoek van de
verdachte - Schorsing van de termijn. 196
Motivering.

Wegverkeer
W~gverkeerswet - Wetsbepalingen -'- Artikel 68- Strafvordering-'- Verjaring- Termijnen.
266

Werkloosheid
Gerechtigde - Verplichtingen - Controlekaart - Bezit - Inbreuk - Administratieve
sanctie - Exceptie van overmacht -' Oveimacht - Begrip -'- Gevblg.
320

Werkloosheid
Recht op uitkering - Administratiev!l sanctie
- Geschil - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank- Toetsing- Om.vang.
144

Werkloosheid
Recht op uitkering- Terugvordering-' Beperking- Goede trouw- Beoordeling rechtetDraagwijdte.
221

Werkloosheid

Voorlopige hechtenis
Handhaving -

w

231

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Onderzoeksrechter - Ondervragingvoor de kamervan inbeschuldigingstelling
- Wettigheid.
231

Voorlopige hechtenis
Verlenging van de termijnen- RaadkamerHandhaving - Termijn om uitspraak te doen
- N a verwerping van het cassatieberoep Uitstel op verzoek van de verdachte- Schorsing van de termijn.
196

Recht op uitkering- Terugvordering- Beperking - Goede trouw - Begrip.
221

Werkloosheid
Recht op uitkering- Terugvordering- Beperking- Goede trouw- Bewijs- Vermoedens
- Feitelijke vermoedens - Toetsing van het
Hof.
221

Werkloosheid
Recht op uitkering - Uitsluiting - Uitoefenen van activiteit - Arbeid voor zichzelf Begrip.
255

12 Werkloosheid
Recht op uitkering - Uitsluiting- Arbeidsverbod - Afwijking - Arbeid voor zichzelfArbeid voor derden- Voorwaarden- Onbezoldigd bestuursmandaat - Toelaatbaarheid
- Beoordelingscriterium.
255

Werkloosheid
Allerlei- Controle- Controlekaart- Voorleggen - Werkloze - Niet voorleggen Bezoldigde activiteit- Gevolg- Administratieve sanctie.
284

Werkloosheid
Recht op uitkering- Toekenningsvoorwaarde
- Zonder loon - Werkloosheidsbesluit Loonbegrip- Vlaamse Gemeenschap- Onderwijs - Leerkracht - Bezoldigingsregels Schoolvakantieperiode- Uitgestelde bezoldiging- Aard - Gevolg.
257

Werkloosheid
Allerlei- Controle- Controlekaart- Bezoldigde activiteit- Vermelding- WerklozeVerplichting - Niet-naleving - GevolgAdministratieve sanctie.
291

Werkloosheid
Recht op uitkering- Administratieve sanctie
- Uitsluiting - Onjuiste of onvolledige verklaring- Verplichte verklaring niet of te laat
afgelegd - Meervoudigheid van inbreuken Herhaling- Begrip. ·
315
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Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Allerlei- Bestuurlijke omzendbrieven- Draagwijdte.

