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Nr. 493
Nr. 493
1e

KAMER-

26 november 1998

1° KORT GEDING- BESLISSING DAT

DE
VORDERING DE GRENZEN VAN HET VOORLOPIGE OVERSCHRIJDT - HOGER BEROEP - BEVESTIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSINGGEVOLG- DEVOLUTIEVE KRACHT.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE) - KORT GEDING- BESLISSING
DAT DE VORDERING DE GRENZEN VAN HET
VOORLOPIGE OVERSCHRIJDT- HOGER BEROEP- BEVESTIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING- GEVOLG- DEVOLUTIEVE KRACHT.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER- KORT GEDING- BESLISSING
DAT DE VORDERING DE GRENZEN VAN HET
VOORLOPIGE OVERSCHRIJDT- BEVESTIGING
VAN DE BEROEPEN BESLISSING- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP.

1", 2° en 3° Krachtens art. 1068 Ger.W.
maakt het hager beroep het geschil zelf
aanhangig bij de rechter in hager beroep; hieruit volgt echter niet dat de
appelrechter voor wie het geschil in kart
geding wordt gebracht en die oordeelt dat
de eerste rechter in kart geding terecht beslist heeft dat de vordering de grenzen
van het voorlopige overschrijdt, uitspraak
moet doen over aanspraken die niet tot de
bevoegdheid van de rechter in kart geding behoren (1). (Art. 1068 Ger.W.)
(SCHELDEMOLENS N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERVOER)
ARREST

(A.R. C.95.0303.N)

HET HOF;- Gelet op het arrest
van het Hof van 4 juni 1992 (1);
(1) Zie Cass., 14juni 1991,A.R. nr. 7278 (A. C.,
1990-91, nr. 533); cone!. adv.-gen. du Jardin bij
Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105 (ibid., 1994, nr.
269, i.h.b. p. 538).

1077

Gelet op het bestreden arrest, op 15
februari 1995 op verwijzing gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 9, 79, 602,
1068 en (... ) van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de inleidende vordering van eiseres onontvankelijk verklaart en haar veroordeelt tot de gerechtskosten op grond van het motief :
"Door geen enkel middel wordt aangetoond dat de vordering ingeleid voor de
voorzitter in kort geding, betrekking heeft
op een geschil dat niet een geschil is inzake de tenuitvoerlegging van een vroegere veroordeling. Daar aileen de beslagrechter bevoegd is om kennis te nemen van
geschillen met betrekking tot de uitvoering van rechterlijke beslissingen, is de vordering niet ontvankelijk",

terwijl, ...
en terwijl, vierde onderdeel, krachtens artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen
een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in
beroep, waaruit volgt dat deze over het geschil zelf uitspraak moet doen; dit de verplichting meebrengt voor de rechter in beroep, zo hij bevindt dat de in eerste aanleg
geadieerde rechter onbevoegd was, om zelf
na te gaan of het voorwerp van de vordering al dan niet behoort tot zijn bevoegdheid als beroepsinstantie van een rechter
in eerste aanleg die wel bevoegd was voor
de ingeleide vordering; in bevestigend geval de rechter in beroep in tweede aanleg
over het geschil zelf uitspraak moet doen;
in casu het hof van beroep bevoegd is
krachtens artikel 9, 79 en 602 Gerechtelijk Wetboek om kennis te nemen van de
hogere beroepen tegen de beslissingen in
eerste aanleg gewezen door de rechtbanken van eerste aanleg, inbegrepen de beslissingen gewezen door de beslagrechter,

zodat het hofvan beroep, dat in het bestreden arrester zich toe beperkt de oorspronkelijke vordering van eiseres onontvankelijk te verklaren omdat de beslagrechter aileen bevoegd is, door zich niet
over de zaak zelf uit te spreken in strijd
met zijn verplichting daartoe om krachtens artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek als
bevoegde rechter in beroep tegen beslissingen gewezen door de beslagrechter over
het voorwerp van de oorspronkelijke
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vordering zelf uitspraak te doen, de devolutieve werking van het hoger beroep miskent (schending van de artikelen 9, 79, 602
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Nr. 494

sche reglementering en de prijzen; de vergelijking tussen de prijs van boeken in de
rams} en de prijs van nieuwe boeken die
in de gewone detailhandel worden verkocht, is een door dit artikel verboden
prijsvergelijking. (Art. 43, § 4, Handelspraktijkenwet 1991.)

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet- (BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECONOMISCHE ZAhoek, het hoger beroep het geschil zelf KEN T. BOEKHANDEL J. DE SLEGTE-BELGIE
B.V.B.A.)
aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep;
ARREST
Dat hieruit niet volgt dat de appelrechter voor wie het geschil in kort ge(A.R. C.97.027l.N)
ding ingevolge de devolutieve kracht
van het hoger beroep wordt gebracht
RET HOF;- Gelet op het bestreen die oordeelt dat de eerste rechter in den arrest, op 24 februari 1997 gewekort geding terecht beslist heeft dat de zen door het Hof van Beroep te Antvordering de grenzen van het voorlo- werpen;
pige overschrijdt, uitspraak moet doen
Over het middel, gesteld als volgt :
over aanspraken die niet tot de bevoegdheid van de rechter in kort geschending van artikelen ... 5, litterae a en
b, 42, 43, §§ 1, 2, 4 en 5 van de wet van 14
ding behoren;
Dat het onderdeel faalt naar recht; juli 1991 betreffende de handelspraktijken
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 november 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Delahaye en Butzler.

Nr. 494
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KAMER -

26 november 1998

HANDELSPRAKTIJKEN- VORDERING TOT
STAKING- PRIJSAANDUIDING- AANKONDIGING VAN PRIJSVERGELIJKING- PRIJS VAN
BOEKEN IN DE RAMSJ.

Krachtens art. 43, § 4, Handelspraktijkenwet mag de verkoper slechts naar andere prijzen verwijzen indien het gaat om
een kleinhandelsprijs die werd gereglementeerd met toepassing van de wet van
22 januari 1945 betreffende de economi-

en de voorlichting en de bescherming van
de consument,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de door eiser ingestelde vordering tot
staking, ertoe strekkend te horen zeggen
dat verweerster door de prijsaanduiding
van haar te koop aangeboden boeken inbreuk pleegt op artikelen 43, §§ 1 en 2, 53,
§ 1, 93 en 94 van de handelspraktijkenwet en de staking ervan te bevelen op
straffe ener dwangsom, ongegrond verklaart op volgende gronden : In een procesverbaal dd. 18 maart 1994 stellen de controleurs o.m. : dat de activiteit van bvba De
Slegte bestaat uit in- en verkoop van
uitgeversrestanten, tweedehandsboeken,
oude boeken en aanverwante artikelen; ...
dat er momenteel in de winkels voor de
prijsaanduiding gebruik gemaakt wordt van
etiketten met de vermelding "van" met
daarnaast de aanduiding van de oorspronkelijke uitgeversprijs welke nooit werd toegepast, en de vermelding "nu" met daarnaast de verlaagde prijs waarvoor de
boeken te koop worden aangeboden; dat
van dit systeem van prijsaanduiding gedurende het ganse jaar door ononderbroken gebruik gemaakt wordt; dat deze prijsaanduiding bijgevolg ook gebeurde in de
sperperiode van 15 november 1993 tot 31
december 1993 en alzo een inbreuk vormt
op art. 53, § 1, WHP; dat op 29 november
1993 een proces-verbaal van waarschuwing en op 3 december 1993 en 16 december 1993 een proces-verbaal van verhoor

Nr. 494
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opgesteld werd waarin bvba De Slegte er op verweerster de consument door de gehegewezen werd dat hogervermeld systeem kelde wijze van prijsaanduiding, die niet los
van prijstekening een inbreuk vormt op ar- mag gezien worden van de concrete winkeltikel43, § 1 en artikel53, § 1, WHP; dat de inrichting waarin ze plaatsvindt, enkel nutheer De Slegte J. op 16 december 1993 ver- tige informatie over haar prijszettingklaarde : In het filiaal van Leuven wor- strategie meedeelt; dat deze prijsden ongeveer 11.000 titels nieuwe boeken aanduiding dan ook geenszins dubbelzinnig,
(restanten) te koop aangeboden. De prijs- verwarring sticht of misleidend is en de betekening hiervan gebeurt als volgt : op het langen van de consument erdoor niet kuneerste hoek wordt een kaartje aangebracht nen geschaad worden; dat eiser niet bewaarop vermeld wordt : van : (in zwarte cij- voegd is om op basis van artikel 93 WHP
fers) de prijs die door de uitgever destijds de staking van de gehekelde "dubbele prijsvastgesteld werd, nu : (in rode cijfers) de tekening" te vorderen en ten overvloede
door De Slegte gevraagde prijs, inkijk- zulke prijsaanduiding geen met de eerexemplaar Code (intern codenummer). On- lijke handelsgebruiken strijdige daad is; dat
geveer 95 % van deze "restantboeken wor- de vordering tot staking dan ook terecht onden aldus geprijstekend en op de overige gegrond verklaard werd,
boeken staat enkel een prijs (de verkoopterwijl, ...
prijs) na het woord nu en verder de overige aanduidingen zoals inkijkexemplaar,
vierde onderdeel, de prijsaanduiding voor
met uitzondering van de boeken uitge- de nieuwe boeken (restanten), die door verstald in de etalage waar enkel de verkoop- weerster in haar winkels te koop worden
prijs wordt vermeld .... In ieder geval wil ik aangeboden, en waarvan de prijstekening
er de aandacht op vestigen dat er een met twee prijzen als volgt gebeurt : op een
bordje (1) omhoog hangt aan de kassa op het eerste hoek aangebrachte kaartje :
waarop de tekst voorkomt : De hoogste prijs "van ... " (in zwarte cijfers, de prijs die desis de prijs door de uitgever aanbevolen, de tijds door de uitgever werd vastgesteld) en
laagste prijs is onze prijs. Voor wat be- "nu ... "(in rode cijfers, de door de Slegte getreft de tweedehandsboeken worden deze vraagde prijs), en waarvan de eerste prijs
met een enkele prijs, de verkoopprijs, ge- aangegeven met "van" steeds hoger is dan
tekend .... Dat op basis van de neergelegde de tweede prijs aangegeven met "nu", een
stukken vaststaat dat de door verweerster verwijzing en vergelijking is tussen twee
vermelde "door de uitgever aanbevolen prij- prijzen die onder toepassing valt van arzen" correct waren en zijn, nu verweerster tikelen 43, § 4, van de wet van 14juli 1991;
zich daarvoor (voor Belgie) baseert op een dat het feit dat deze verwijzing naar de
betrouwbaar naslagwerk met name "de uitgeversprijs niet gedaan werd naar door
Belgische Bibliografie"; dat verweerster derden-handelaars gevraagde prijzen voor
door de gehekelde wijze van prijs- gelijkaardige uitgeversrestanten, niet tot
aanduiding geen prijsvermindering sugge- gevolg heeft dat het de kwestieuze prijsreert maar enkel de consument wil voor- aankondiging geen door de wet gevatte
lichten omtrent haar wijze van prijszetting; prijsvergelijking zou zijn; dat het immers
dat dit voor de gemiddeld aandachtige con- niet vereist is dat de prijsvergelijking met
sument duidelijk blijkt uit het door de wijze concurrerende firma's zou gemaakt worvan inrichting tot uitdrukking gebracht op- den; dat evenmin het feit dat gezien in het
zet van de uitbatingszetels en extra bena- kader der winkelinrichting alzo informadrukt wordt door de d¢delijk leesbare tekst tie over de prijszetting van verweerster geop het aan de kassa hangend bord; dat door geven werd, geen afbreuk doet aan de toeverweester ook geenszins een verminde- passing der wet, daar het inzicht van
ring van haar verkoopprijzen aan het pu- verweerster prijsinformatie te verstrekbliek (van consumenten) aangekondigd ken geen afbreuk doet aan het wettelijk
wordt; dat om deze redenen in de etala- verbod dat de door verweerster aangeges slechts een prijs (de door verweerster wende prijsvergelijking treft, daar de in de
gehanteerde verkoopprijs) op de boeken ver- vergelijking betrokken prijs geen gereglemeld wordt; dat verweerster door de gehe- menteerde prijs is (schending van art. 5, lekelde wijze van prijsaanduiding ook niet den a en b, 42, 43, §§ 1, 4, 5, van de wet
doet aan door art. 43, § 4, WHP verboden van 14 juli 1991); dat verweerster in geen
prijsvergelijking, nu de door verweerster geval heeft aangetoond dat de prijs naar devoor de "uitgeversrestanten" gevraagde prij- welke zij verwijst aan de wettelijke voorzen niet vergeleken worden met de voor waarden, hierboven aangeduid, beantgelijkaardige "uitgeversrestanten" door woordt, zodat de door verweerster gedane
derdenhandelaars gevraagde prijzen; dat aankondiging of suggestie van prijsver-
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gelijking ongeoor loofd was (schending van
art. 42, 43, §§ 1, 4 en 5, van de wet van 14
juli 1991),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel in
wezen aanvoert dat de litigieuze prijsvergelijking indruist tegen het voorschrift van artikel 43, § 4, van de
Handelspraktijkenwet omdat te dezen geen sprake was van een gereglementeerde prijs voor boeken;
Overwegende dat, krachtens artikel 43, § 4, van de Handelspraktijkenwet, de verkoper slechts naar andere
prijzen mag verwijzen indien het gaat
om een kleinhandelsprijs die werd gereglementeerd met toepassing van de
wet van 22 januari 1945 betreffende de
economische reglementering en de prijzen;
Dat de verwijzing naar een door de
uitgevers van boeken aanbevolen prijs
geen verwijzing is naar een gereglementeerde prijs; dat de wetgever inzonderheid de wil heeft gehad de verwijzing te beletten naar aanbevolen
prijzen waarvan de consument nooit
kan we ten of het daadwerkelijk toegepaste prijzen zijn;
Dat de vergelijking tussen de prijs
van boeken in de ramsj en de prijs van
nieuwe boeken die in de gewone detailhandel worden verkocht, een door
artikel 43, § 4, van de wet verboden
prijsvergelijking is;
Overwegende dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie der
Europese Gemeenschappen, inzonderheid uit het arrest van 24 november
1993, volgt dat als een maatregel die
de handel tussen lidstaten al dan niet
rechtstreeks, dadelijk of potentieel kan
belemmeren, niet kan worden beschouwd de toepassing op producten
uit andere lidstaten van nationale bepalingen die bepaalde verkoopsmodaliteiten aan banden leggen ofverbieden, mits die bepalingen van
toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grand-

Nr. 495

gebied activiteiten ontplooien, en mits
zij, zowel rechtens als feitelijk, dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op
die producten uit andere lidstaten; dat
uit niets blijkt dat het verbod opgelegd door artikel 43, § 4, van de
Handelspraktijkenwet het genoemde
belemmerend effect heeft;
Dat er geen reden is om aan te nemen dat artikel 43, § 4, van de
Handelspraktijkenwet indruist tegen enige verdragsbepaling;
Overwegende dat het arrest dat
aanneemt dat verweerster bij de verkoop van boeken twee prijzen vermeldt, de ene die de aanbevolen prijs
is, gesuggereerd door de uitgever, de
andere de werkelijk toegepaste prijs,
artikel 43, § 4, van de Handelspraktijkenwet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrecher
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
26 november 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstrate, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Verbist.

Nr. 495
3e KAMER- 30 november 1998

1 o BENELUX- VERDRAGSBEPALINGENBENELUX-GERECHTSHOF ARRESTIDTLEGGING- DWANGSOM- RECHTSVORDERING TOT NAKOMING ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - DRAAGWIJDTE.
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2° VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT DWANGSOM- NAKOMING VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN- DRAAGWIJDTE.

3° DWANGSOM- ARBEIDSOVEREENKOMST
- EINDE- WERKGEVER- VERPLICHTINGAFGIFTE VAN SOCIALE BESCHEIDEN
RECHTSVORDERING- AARD.

4 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
-ALLERLEI- WERKGEVER- VERPLICHTING
- AFGIFTE VAN SOCIALE BESCHEIDEN
RECHTSVORDERING- GEVOLG.

5° ARBEID -

SOCIALE DOCUMENTEN- ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE - WERKGEVER- VERPLICHTING- AFGIFTE VAN SOCIALE
BESCHEIDEN - RECHTSVORDERING - GEVOLG.

1 o Als rechtsvordering tot nakoming van

een arbeidsovereenkomst, in de zin van
artikel 3 van de Benelux-Overeenkomst
houdende eenvormige wet betreffende de
dwangsom, wordt niet aangemerkt een
vordering die na de beeindiging van een
arbeidsovereenkomst wordt ingesteld, niet
ter nakoming van de arbeidsovereenkomst als zodanig, doch van verplichtingen die weliswaar zonder de arbeidsovereenkomst niet zouden zijn ontstaan maar
geen betrekking hebben op verplichtingen die kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst (1). (Art. 3 BeneluxOvereenkomst houdende eenvormige wet
betreffende de dwangsom.)
2° en 3° Artikel1385bis, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek sluit enkel uit dat
een dwangsom zou worden opgelegd ter
nakoming van een arbeidsovereenkomst
als zodanig maar verbiedt niet dat een
dwangsom wordt opgelegd ten aanzien
van een rechtsvordering die is ingesteld
na de beeindiging van een arbeidsovereenkomst, niet ter nakoming van de arbeidsovereenkomst als zodanig, doch van
verplichtingen die weliswaar zonder de
arbeidsovereenkomst niet zouden zijn ontstaan maar geen betrekking hebben op
verplichtingen die kenmerkend zijn voor
(1) Zie Cass., 3 juni 1996, A.R. nr. S.95.0102.N
(A. C., 1996, nr. 204), waarbij overeenkomstig ar-

tikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof
vragen om uitleg werden gesteld van de BeneluxOvereenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.
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een arbeidsovereenkomst. (Art. 1385bis,
eerste lid, Ger.W.)
4° en 5o Een vordering tot afgifte van sociale bescheiden die de werkgever krachtens artikel 21 van de Arbeidsovereenkomstenwet aan de werknemer moet
overhandigen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, is geen vordering tot
nakoming van de arbeidsovereenkomst
als zodanig; dergelijke vordering heeft
geen betrekking op verplichtingen kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst,
oak al zouden die verplichtingen zonder
die arbeidsovereenkomst niet zijn ontstaan. (Art. 21 Arbeidsovereenkomstenwet en 1385bis Ger.W.)
(COTRABEL B.VB.A. T. LAUTE)
ARREST

(A.R. S.95.0102.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1995 gewezen door het Arbeidshof te Gent;
Gelet op het arrest van het Hof van
3 juni 1996;
Gelet op het arrest van het BeneluxGerechtshofvan 20 oktober 1997;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel1385bis, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd in
dit wetboek bij artikel2 van de wet van 31
januari 1980 houdende goedkeuring van de
Benelux overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, 21 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en, voor zoveel als nodig, 1135 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de appelrechters het beroepen
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent
van 19 november 1993 bevestigen waarbij eiseres werd veroordeeld om aan verweerder af te geven bij het verstrijken van
de tweede maana na de betekening van dit
vonnis: 1) een copie van de fiche 281.10 bedoeld in artikel119 (thans artikel 93) van
het Uitvoeringsbesluit, Wetboek Inkomstenbelastingen voor het jaar 1992, 2) een
afschrift van de verbeterde individuele rekening voor het jaar 1992, 3) de attesten,
bedoeld in artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
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wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
der loonarbeiders voor de vakantiedienstjaren 1991 en 1992, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van 1.000
frank per ontbrekend document en per dag
vertraging in de aflevering, en aldus eiseres met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordelen tot betaling van een
dwangsom per ontbrekend document en per
dag vertraging in de aflevering van de hierboven genoemde documenten,
terwijlluidens artikel 1385bis, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, een dwangsom niet kan worden opgelegd ten aanzien van de vorderingen terzake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten; het
feit dat aanleiding gaf tot de afgifte van de
bedoelde sociale en fiscale documenten het
bestaan van een arbeidsovereenkomst is en
dientengevolge de juridische oorzaak in de
arbeidsovereenkomst tussen partijen dient
gezocht te worden; contractuele verplichtingen volgens artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek ook die verbintenissen omvatten die impliciet aan de overeenkomst
worden toegevoegd door een bijzondere wettelijke bepaling; dat de verplichting voor de
werkgever alle sociale en fiscale bescheiden met betrekking tot een arbeidsovereenkomst te overhandigen bij het einde van
die overeenkomst een bij wet voorgeschreven verplichting is die voortvloeit uit het
bestaan van de arbeidsovereenkomst
waarin deze verplichting thans expliciet
ge'incorporeerd is krachtens artikel21 van
de arbeidsovereenkomstenwet; artikel
1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek geen onderscheid maakt naar gelang een bijzondere wetgeving al of niet een
bijzondere sanctie bepaalt als indirect
dwangmiddel, maar geheel het domein van
de arbeidsovereenkomsten uitsluit van de
mogelijkheid een dwangsom op te leggen
ten aanzien van de vorderingen terzake van
de nakoming van arbeidsovereenkomsten;
dat, nude nakoming van de verplichtingen voortspruitende uit een arbeidsovereenkomst niet gevorderd kan worden onder oplegging van een dwangsom, het
Arbeidshof te Gent niet de rechtsmacht
noch de bevoegdheid had een dwangsom op
te leggen in geval van niet afgifte van de
gevraagde sociale en fiscale documenten; de
appelrechters derhalve door desalniettemin eiseres te veroordelen tot betaling van
een dwangsom in geval van niet afgifte van
de bedoelde sociale en fiscale documenten hun rechtsmacht en bevoegdheid hebben overschreden en zodoende alle in het
middel aangeduide wetsbepalingen hebben geschonden :
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Overwegende dat het BeneluxGerechtshof bij arrest van 20 oktober 1997 voor recht verklaard heeft
dat als rechtsvordering tot nakoming
van een arbeidsovereenkomst, in de
zin van artikel 3 van de BeneluxOvereenkomst houdende eenvormige
wet betreffende de dwangsom, niet
wordt aangemerkt een vordering die
na de beeindiging van een arbeidsovereenkomst wordt ingesteld; niet ter
nakoming van de arbeidsovereenkomst
als zodanig, doch van verplichtingen
die weliswaar zonder de arbeidsovereenkomst niet zouden zijn ontstaan
maar geen betrekking hebben op verplichtingen die kenmerkend zijn voor
een arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat artikel 1385bis,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek enkel uitsluit dat een dwangsom zou worden opgelegd ter nakoming van een arbeidsovereenkomst als
zodanig maar niet verbiedt dat een
dwangsom wordt opgelegd ten aanzien van een rechtsvordering die is ingesteld na de beeindiging van een arbeidsovereenkomst, niet ter nakoming
van de arbeidsovereenkomst als zodanig, doch van verplichtingen die weliswaar zonder de arbeidsovereenkomst
niet zouden zijn ontstaan maar geen
betrekking hebben op verplichtingen
die kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst;
Dat een vordering tot afgifte van sociale bescheiden die de werkgever
krachtens artikel21 van de Arbeidsovereenkomstenwet aan de werknemer moet overhandigen bij het einde
van de arbeidsovereenkomst, geen vordering is tot nakoming van de arbeidsovereenkomst als zodanig; dat dergelijke vordering geen betrekking heeft
op verplichtingen kenmerkend voor
een arbeidsovereenkomst, ook al zouden die verplichtingen zonder die arbeidsovereenkomst niet zijn ontstaan;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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30 november 1998 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van mevr. De Raeve, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Verbist en Butzler.
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3° KAMER- 30 november 1998
1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GEONVOLSCHONDEN WETSBEPALINGEN DOENDE OM TOT VERNIETIGING TE LEIDENONTVANKELIJKHEID.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- EENZIJDIGE WIJZIGING- GEVOLG.

1o 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).
2° De partij die eenzijdig, al is het maar tijdelijk, een van de wezenlijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst wijzigt,
beeindigt die overeenkomst onmiddellijk op onrechtmatige wijze (2). (Art. 1134
B.W. en art 20, 1 o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(DEDIER
T. FORD WERKE A. G. - VEN. NAAR DUITS RECHT)
ARREST

(A.R. S.97.0146.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1997 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
(1) Zie Cass., 6 juni 1985, A.R. nr. 4689 (A. C.,
1984-85, nr. 608).
(2) Zie Cass., 17 maart 1986, A.R. nr. 7173 (eerste zaak), en nr. 7478 (tweede zaak) (A. C., 198586, nr. 452) met noot.
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Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 648, in het bijzonder 2°, 653, 654, 655, 658 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, het bestreden arrest het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt dd.
19 september 1994 vernietigt en, opnieuw
rechtdoende, de oorspronkelijke vordering van eiser volledig ongegrond en de tegenvordering van verweerster deels gegrond verklaart, nadat de zaak, na
verstekvonnis dd. 23 januari 1992 gewezen door de Arbeidsrechtbank te Tongeren, op verzet van verweerster, door die
rechtbank verzonden werd naar de
Arbeidsrechtbank te Hasselt, door vonnis
dd. 3 februari 1993, verbeterd op 19 maart
1993, om de reden dat ''het ontslag (van eiser) gegeven werd door de heer Jos Van
Den Boer personeelsmanager Ford Werke;
dat de heer Jos Van Den Boer lid is van de
Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren, alwaar hij zetelt als werkend rechter in sociale zaken; het is niet
behoorlijk dat de Arbeidsrechtbank van
Tongeren kennis zou nemen van een zaak
waarvan een van haar leden, duidelijk een
beslissende rol heeft moeten spelen",
terwijl, volgens artikel 648, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek, een vordering tot
onttrekking van de zaak aan de rechter kan
worden ingesteld wegens wettige verdenking; uit de artikelen 653, 654, 655 en 658
van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat het
Hof van Cassatie als enige bevoegd is om
te beslissen of een zaak wegens wettige verdenking aan de gevatte rechter moet onttrokken worden,
zodat, de Arbeidsrechtbank te Tongeren, die op eigen initiatief de zaak naar een
andere Arbeidsrechtbank heeft verzonden om de reden dat het niet behoorlijk zou
zijn dat de rechtbank kennis zou nemen
van een zaak waarvan een van haar leden duidelijk een beslissende rol heeft moeten spelen, wat een oorzaak van wettige
verdenking uitmaakt, een bevoegdheid
voorbehouden aan het Hof van Cassatie
heef t uitgeoefend en aldus artikelen 648,
2°, 653, 654, 655 en 658 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden; dat bijgevolg, in de daaropvolgende procedure, het
Arbeidshof evenmin wettelijk gevat was en
door deze onbevoegdheid niet te hebben
vastgesteld het bestreden arrest dezelfde
wettelijke bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat het middel aanvoert dat de zaak niet wettig bij het
arbeidshof aanhangig was gemaakt
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daar de Arbeidsrechtbank te Tongeren, door de zaak naar de
Arbeidsrechtbank te Hasselt te verwijzen, een bevoegdheid voorbehouden aan het Hof van Cassatie heeft
uitgeoefend;
Overwegende dat het middel aileen
de artikelen 648, 2°, 653, 654, 655 en
658 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onttrekking van de zaak
aan de rechter als geschonden aanwijst;
Dat het middel, nu het geen wetsbepaling betreffende het aanhangig
maken van de zaak bij de appelrechter
en diens bevoegdheid als geschonden aanwijst, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 32, 3°, 39 van de
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, 149 van de gecoiirdineerde Grandwet van 17 februari 1994,
doordat, het bestreden arrest het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt van
19 september 1994 vernietigt en, opnieuw
rechtdoende, de oorspronkelijke vordering van eiser volledig ongegrond en de tegeneis van verweerster deels gegrond verklaart, en eiser tot betaling van een
verbrekingsvergoeding van 716.736 fr, meer
de wettelijke rente en de gerechtelijke interesten veroordeelt, om redenen dat : '1Iet
(arbeids)hof is evenwel van mening dat
(verweerster) niet op eenzijdige wijze dearbeidsovereenkomst he eft beeindigd of heeft
willen beeindigen, dat door haar houding
niet is komen vast te staan of kon worden afgeleid dat het haar bedoeling was
geen uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst of deze geheel of partieel op
bestendige wijze in haar essentiele bestanddelen een andere inhoud te geven. (... )
Uit de dossiersgegevens blijkt dat (eiser),
welke in het loonbestand en personeelsbestand van (verweerster) te Genk bleef, v66r
zijn detachering werd verloond aan graad
9 doch zijn aanstelling werd voor zijn tewerkstelling in Engeland aan graad 11 bezoldigd, hetgeen blijkbaar een substantiele loonsverhoging zal inhouden. Alleszins
moet worden aanvaard dat de aanstelling in het buitenland kadert in een politiek van specialisering en een concrete inhoud geeft aan promotie en te verwachten
bevordering of loonsverhoging. Daarom
werd hem oak qua verloning minstens het-
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zelfde niveau gewaarborgd als gehanteerd
v66r zijn vertrek. Contractueel werd nergens gegarandeerd dat hem zijn vroegere
functie zou voorbehouden blijven. Enkel
werd zekerheid verschaft over een functie welke zou overeenstemmen met zijn ervaring en zijn geleverde prestaties en meer
inzonderheid moest zulks zich concretiseren in hetzelfde niveau als v66r zijn buitenlandse opdracht. (Eiser) stelt dat die
functie hem niet meteen werd verschaft.
Dergelijke stellingname houdt meteen in
dat hij de belangrijkheid van zijn eigen
functie totaal overschat. Het komt immers als beginsel voor dat (eiser) bij zijn
vertrek omniddellijk werd vervangen in zijn
functie, al ware het maar om de continui:teit van de leiding te verzekeren. Wel kan
worden aangenomen als zijnde een feit dat
(verweerster) niet tijdig de nodige maatregelen heeft getroffen om (eiser) onmiddellijk in die gelijkaardige - of gelijkwaardige - functie te integreren doch partijen
besluiten niet over de onderliggende redenen daarvan, het toenmalig bedrijfsbeleid,
op til staande wijzigingen, zodat het
(arbeids)hof daarover oak zich geen oordeel kan vormen. Wel moet worden aanvaard dat de functie van productiemanager lakkerij, bezet door de heer V. (... ),
identiek is aan deze welke (eiser) had in
Engeland, zodat deze functie gelijkwaardig is aan deze welke aan (eiser) contractueel werd voorbehouden; (eiser) beweert
wel het tegendeel, doch bewijst niet waar
er ergens een verschil zich situeert. Qua
verloning werd (eiser) alleszins voldoening verstrekt, gezien hij vanaf zijn terugkeer werd bezoldigd aan kwalificatiegraad
11. En mocht het zo zijn dat, bij de oppensioenstelling van V. (... ) eind 1990, die functie niet aan (eiser) zou toevallen dan zou hij
alleszins Manager Technische Diensten
Lakkerij worden - verruiming van de job
welke (eiser) had in het buitenland van de
fabricatietechniek met de onderhoudstechniek. Alleszins werd na het einde van
(eisers) arbeidsbetrekking en de pensionering van de heer V. (... ), deze laatste betrekking onbestreden effectief gecreeerd
voor en bezet door.de heren G. (... )en A.
(. .. ),heiden terugkerend van een buitenlandse opdracht. Oak het feit dat (verweerster) geen gebruik wenste te maken
van een door (eiser) geformuleerd aanbod
om uit personeelsbestand te treden bij middel en aan de hand van een "gouden handdruk" leidt tot het besluit dat (verweerster)
wenste gebruik te blijven maken van (eisers) technische bagage en managerskwaliteiten. De bevestiging van het opzet
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om (eiser) terug in te schakelen in het pensionering van de heer V. (. .. ) en dat
bedrijfsgebeuren en inzonderheid in een ge- zulks derhalve zou gebeuren op relatief
lijkwaardige functie, overeenstemmend met korte termijn. De wijze waarop aan de tus(eisers) ervaring en geleverde prestaties, sentijdse periode bij middel van de trainingwordt ook gevonden in de notulen van het sopdracht al dan niet effectieve inhoud
onderhoud dd. 17 mei 1990. (Eiser) stelt werd gegeven, doet geen enkele afbreuk
thans wel een overdreven en ongefundeerd aan het hogergestelde. (Verweerster) kan
belang in de wijze waarop de trainingsop- dan ook niet worden veroordeeld tot een
dracht werd georganiseerd of de effectieve contractbreukvergoeding. Ook de vordeinhoud welke daaraan werd gegeven. Het ring tot betaling van een morele schadekomt immers voor uit de ontleding van de loosstelling mist bijgevolg elke feitelijke zosituatie welke ontstaan is bij (eisers) te- wel als juridische grondslag", en wat de
rugkeer, dat het opzet van continu!teit der tegenvordering van verweerster betreft :
bedrijfs- en technische leiding met zich "Uit de briefwisseling uitgaande van (eimedebracht dat alle functies waarvoor (ei- ser), voornamelijk de brief van 13 juni 1990
ser) in aanmerking kwam en welke voor en de deurwaardersvaststelling van dehem contractueel werden gewaarborgd, tij- zelfde datum, blijkt het manifest voomedelijk nog bezet waren tot einde 1990 - bij men van (eiser) om de arbeidsovereenkomst niet meer verder uit te voeren, deze
de oppensioenstelling van de heer V (. .. ) en dat pas dan een effectieve wissel kon te verbreken. Zoals hoger gemotiveerd kan
plaats vinden of een organisatie van een aan de werkgever geen contractbreuk wornieuwe functie. Voor de tussentijdse pe- den verweten. (Verweerster) heeft dan ook
riode werd dan een galante oplossing ge- uit (eiser's) handelen terecht afgeleid dat
zocht, dewelke misschien wel window- deze op ongefundeerde gronden de arbeidsdressed was, doch alleszins voor (eiser) overeenkomst niet meer wilde uitvoeren;
zodanig tegemoetkomend was dat aan het bovendien is (eiser's) optreden van 13 juni
gewaarborgde salaris niet werd getomd en 1990, de wijze waarop hij de werkgever of
dat hem theoretisch een voorbereidende zijn aangestelden zodanig onder druk zette
confronteerde met een deurwaarderstaak werd voorbehouden. Het is nu een- en
maal onmogelijk om de stoel van een ma- optreden zoals weergegeven in het exploot,
aard dat elke verdere pronager voor elke specifieke taak of opdracht van zodanige
samenwerking onmiddellijk en
in het leven geroepen, te laten bez(e)tten fessionele
definitief onmogelijk is geworden, en uitdoor twee gegadigden. De wijze waarop (ei- sluitend door de contractueel foutieve geser) heeft gereageerd op die galante tus- dragingen van (eiser). (Verweerster) kan
senoplossing van voorlopige aard, vormde derhalve daarin de rechtsgrond vinden om
alhoewel een interactie welke niet over- een verbrekingsvergoeding te vorderen",
eenstemt met de bedoeling aan de tussenopdracht een effectieve inhoud te geven of
terwijl, eiser in besluiten genomen voor
zich loyaal op te stellen naar de werkge- de Arbeidsrechtbank te Tongeren en herver toe in afwachting van een definitieve haald in aanvullende besluiten voor defunctiewissel. Zowel (eisers) voorstel om zelfde rechtbank (blz. 2), heiden hernomet een gouden handdruk afscheid te ne- men in beroep om integraal deel uit te
men als wel het ultimatum welke hij reeds maken van zijn beroepsbesluiten (beroepsna een maand liet geworden, zijn daar- besluiten blz. 2 al. 6) voorhield (besluiten
van een illustratie. Terzake is het van elk genomen te Tongeren blz. 6-7) dat ververder belang ontklaard of (eiser) aldan weerster aan eiser "bij zijn terugkomst uit
niet reeds kontakt had met zijn huidige Engeland geen enkele betrekking heeft
nieuwe werkgever. Wel van doorslagge- aangeboden tenzij een fictieve '9-maand' duvende aard is, voor de beoordeling van het rende training, heeft zij eenzijdig een wijvoornemen van de werkgever om de ar- ziging doorgevoerd aan een essentieel bebeidsovereenkomst, minstens op intrin- standdeel van de overeenkomst" welke "de
sieke wijze aldan blijvend en definitiefniet onmiddellijke beeindiging van deze overmeer verder te zetten, dat uit alle dossiers- eenkomst tot gevolg (heeft)", dewelke wijgegevens de voortdurende wil blijkt om (ei- ziging bovendien "belangrijk was" (blz. 7C),
ser) te blijven tewerk te stellen in een
gelijkaardige en alleszins gelijkwaardige
en terwijl, krachtens artikel1134 van het
functie en zelfs aan een hogere salaris- Burgerlijk Wetboek de wettig aangegane
graad dan v66r zijn vertrek naar Enge- overeenkomsten degene die deze hebben
land, dat daaraan steeds concrete vorm aangegaan tot wet strekken; de partij die
werd gegeven door de aanvang ervan in het eenzijdig een wijziging aan een wezenlijk
verschiet te stellen op het ogenblik van de bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
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aanbrengt, a fortiori wanneer de wijziging belangrijk is, deze overeenkomst onwettig verbreekt waarbij onverschillig is of
die wijziging de uitdrukking is van de wil
de overeenkomst te verbreken en niet noodzakelijk vereist is dat die wijziging een bestendig karakter heeft; artikel20, 1° van de
wet van 3 juli 1978 voorschrijft dat de
werkgever verplicht is "de werknemer te
doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen"; de aard van de
functies uitgeoefend door de werknemer,
zijnde de wijze waarop een werknemer
moet arbeiden, een wezenlijk bestanddeel vormt van de arbeidsovereenkomst,
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bank te Tongeren, zoals uitdrukkelijk hernomen voor de appelrechters, niet heeft beantwoord door niet te onderzoeken of gezegde toestand geen belangrijke eenzijdige
wijziging van een wezenlijk element van de
arbeidsovereenkomst uitmaakte welke onmiddellijk een einde stelde aan deze overeenkomst (schending van artikel149 van
de Grondwet) :
Overwegende dat de partij die eenzijdig, al is het maar tijdelijk, een van
de wezenlijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst wijzigt, op onrechtmatige wijze die overeenkomst onmiddellijk beeindigt;

en terwijl, het bestreden arrest, door vast
te stellen dat "kan worden aangenomen als
zijnde een feit dat (verweerster) niet tijdig de nodige maatregelen heeft getroffen
om (eiser) onmiddellijk in die gelijkaardige
- of gelijkwaardige - functie te integreren (. .. )" (blz. 14), dat eiser voor de tussentijdse periode gelast werd met een trainingsopdracht, "dewelke miss chien wel
window-dressed was" (blz. 16) en dat "de
wijze waarop aan de tussentijdse periode bij
middel van de trainingsopdracht al dan niet
effectieve inhoud werd gegeven, doet geen
enkele afbreuk aan het hogergestelde" (blz.
17), namelijk de vaststelling welke door het
arrest van doorslaggevende aard wordt genoemd namelijk "dat uit alle dossiergegevens de voortdurende wil blijkt om (eiser) te blijven tewerkstellen in een
gelijkaardige en alleszins gelijkwaardige
functie (. .. ) en dat daaraan steeds concrete vorm werd gegeven door de aanvang
ervan in het verschiet te stellen op het
ogenblik van de pensionering van de Heer
V. en dat zulks derhalve zou gebeuren op
relatief korte termijn" (blz. 17), noodzakelijk een wijziging en zelfs een belangrijke
wijziging van een wezenlijk bestanddeel (de
aard van de functies) van de overeenkomst
vaststelt en dus zijn beslissing dat verweerster de overeenkomst niet had verbroken niet wettig rechtvaardigt door de
overwegingen dat de wil niet aanwezig was
de overeenkomst te verbreken en evenmin dat de doorgedreven wijziging slechts
voor een tussenperiode gold en dus niet bestendig was,

Overwegende dat het arrest aanneemt dat : 1. verweerster niet tijdig
de nodige maatregelen heeft getroffen om eiser onmiddellijk in een gelijkwaardige functie, als deze die hij in
Engeland had en die hem contractueel was voorbehouden, te integreren; 2. voor de tussentijdse periode een
"galante oplossing'' werd gezocht, die
misschien wel "window-dressed" was
en aan eiser theoretisch een voorbereidende taak werd voorbehouden;

zodat, het bestreden arrest door op die
gronden de vordering van eiser ongegrond
en de tegenvordering van verweerster deels
gegrond te verklaren artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 20, r, 32, 3° en 39 van
de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomst heeft geschonden, minstens de
besluiten van eiser voor de arbeidsrecht-

Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster niet op eenzijdige wijze de arbeidsovereenkomst
heeft beeindigd of heeft willen beeindigen, dat door haar houding niet is
komen vast te staan of kon worden afgeleid dat het haar bedoeling was geen

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. verweerster schriftelijk
waarborg had gegeven dat zij, bij het
einde van de opdracht van eiser in het
buitenland, alles in het werk zou stellen om hem in een functie te plaatsen die overeenstemt met zijn ervaring en zijn geleverde prestaties, wat
erop neerkomt dat eiser ten minste
hetzelfde niveau zal krijgen als v66r
zijn buitenlandse opdracht; 2. eiser, na
de opdracht in het buitenland, op 12
april1990 belast wordt met een trainingsopdracht in de productie '1akkerij" als voorbereiding op zijn benoeming tot productie manager '1akkerij",
functie die op 15 december 1990 vrijkomt;
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uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst of ze geheel of gedeeltelijk op bestendige wijze in haar essentiele bestanddelen een andere
inhoud te geven;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
30 november 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delahaye.
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2 8 KAMER - 1 december 1998
1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BEPERKTE
VERNIETIGING- BESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- RECHTER
NAAR WIE DE ZAAK IS VERWEZEN- BURGERLUKE RECHTSVORDERING- STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID- VERNIETIGDE
BESLISSING- GEZAG VAN GEWIJSDE - GEVOLG.

2° VERWIJZING NA CASSATIE - STRAFZAKEN- BEPERKTE CASSATIE - BESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- RECHTER NAAR WIE DE ZAAK IS VERWEZEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID- VERNIETIGDE BESLISSING- GEZAG VAN GEWIJSDE GEVOLG.

1 o en 2° In geval van een tot de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering beperkte cassatie, hoort de rechter naar wie

de zaak verwezen wordt, de ontvankelijkheid te beoordelen van de strafvordering, waarvan de ontvankelijkheid van de
burgerlijke rechtsvordering afhankelijk is,
vanuit het oogpunt van de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering;
het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde wordt bijgevolg miskend door de rechter naar wie de zaak
verwezen is, die oordeelt dat het arrest
van het Hof het gezag van gewijsde "ongeschonden laat" van de beschikkingen
van het vernietigde arrest, die betrekking hebben op de ontvankelijkheid van
de vervolgingen (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde.)
(CAIGNIE, WITTMAN T. VIGNY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0298.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, uitspraak doende als rechtscollege
waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van 3 januari
1996 van het Hof (2);
Over het tweede middel : miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken,
doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt, dat, na het tijdvak
waarbinnen de strafbare feiten zijn gepleegd te hebben verlengd tot 12 juni 1992
de vervolgingen en, met dezelfde rede~
nen, de door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen niet
ontvankelijk heeft verklaard, op grand "dat
( ... ) het gezag van gewijsde van het arrest van 2 juni 1995 ongeschonden blijft
(. .. ), doordat voornoemd arrest, op de strafvordering, "vaststelt dat de klacht van (de
eisers) van 14 september 1991 alleen gewag maakt van identieke, doch uitgebreidere feiten als die welke zijn aangegeven in
hun klacht van 7 juli 1981"; (... ) dat over
(1) Zie Cass., 24juni 1957 (A. C., 1957, 901)· 3
maart 1958 (ibid., 1958, 474); 9 april1991, A:R.
nr. 3750 (ibid., 1990-91, nr. 418), met concl. adv.gen. Declercq; vgl. Cass., 16 mei 1989, A.R. nr.
2935 (ibid., 1988-89, nr. 528).
(2) Niet gepubliceerd.
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voornoemde feiten definitief uitspraak is gedaan door het hof van beroep in zijn arrest van 15 juni 1990; dat het hof van beroep, na die vaststelling, de vervolgingen
niet ontvankelijk he eft verklaard; (. ..) dat
de rechtsvordering van de (eisers) een burgerlijke rechtsvordering is die bijkomend
voor het strafgerecht is gebracht en slechts
ontvankelijk is, in zoverre de strafvordering ontvankelijk was op het ogenblik dat
ze werd ingesteld; dat zulks te dezen niet
het geval was;(. .. ) dat de burgerlijke rechtsvordering weliswaar losstaat van de strafvordering; dat de strafrechter evenwel
slechts bijkomend en samen met de strafvordering kan kennisnemen van de burgerlijke rechtsvordering; dat immers altijd de strafvordering de grondslag zelf
vormt van de rechtsmacht van de strafrechter; dat, zonder strafvordering, de burgerlijke rechtsvordering niet ontvankelijk is voor de strafrechter (. .. ); dat,
wanneer, zoals te dezen, de strafvordering volstrekt niet ontvankelijk is op grand
van de regel "non bis in idem", die herhaald wordt in artikel14.7 van het te New
York opgestelde en bij de wet van 15 mei
1981 goedgekeurde Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, of krachtens het definitieve dictum van voornoemd arrest in elk geval niet
ontvankelijk moet worden geacht, de burgerlijke rechtsvordering die bijkomend voor
de strafrechter wordt gebracht eveneens en
noodzakelijkerwijs niet ontvankelijk is",

terwijl de strafrechter bij wie een burgerlijke vordering aanhangig is gemaakt,
bevoegd en verplicht is om de ontvankelijkheid ervan na te gaan in het licht van
de ontvankelijkheid van de strafvordering waarvan ze afhangt; wanneer de beslissing gedeeltelijk vernietigd wordt, in zoverre ze uitspraak heeft gedaan over de
burgerlijke rechtsvorderingen, de uitspraak
over voornoemde burgerlijke rechtsvorderingen losstaat van die over de strafvordering; het hofvan beroep, toen het op verwijzing kennisnam van het hager beroep
van de eisers, opnieuw, ditmaal vanuit het
oogpunt van de burgerlijke belangen de
ontvankelijkheid moest nagaan van de
strafvordering, daar deze een voorwaarde
is voor de ontvankelijkheid van de burgerlijke vorderingen, waarvan het moest
kennisnemen, zonder dat het bij die beoordeling gebonden was door de beschikkingen van de vernietigde beslissing; het bestreden arrest, nu het, om de in het middel
weergegeven redenen, beslist dat het vernietigde arrest van 2 juni 1995 aan die toetsing in de weg staat, daar het de vervol-

Nr. 497

gingen niet ontvankelijk verklaart, het
gezag van gewijsde van dat arrest miskent (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken) :

Overwegende dat bet Hof van Beroep te Brussel, bij arrest van 2 juni
1995, bet bestreden vonnis, waarbij de
vervolgingen alsmede de burgerlijke
recbtsvorderingen niet ontvankelijk
waren verklaard, bevestigd beeft;
Overwegende dat bet Hof, bij arrest van 3 januari 1996, voornoemd arrest van bet Hof van Beroep te Brussel vernietigd beeft, in zoverre bet
uitspraak doet over de burgerlijke
recbtsvorderingen van de eisers, en de
aldus beperkte zaak verwezen beeft
naar bet Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat bet op verwijzing
gewezen bestreden arrest beslist dat
bet arrest van bet Hof bet gezag van
gewijsde "ongescbonden laat" van de
bescbikkingen van bet arrest van 2
juni 1995, die betrekking bebben op de
ontvankelijkheid van de vervolgingen;
Overwegende dat bet Hof van Beroep te Bergen, toen bet op verwijzing kennisnam van de burgerlijke belangen, niet kon beslissen dat "de
burgerlijke recbtsvordering die bijkomend voor de strafrecbter is gebracbt,
tevens en noodzakelijkerwijs niet ontvankelijk (was)", aangezien bet bof
van beroep, vanuit het oogpunt van de
ontvankelijkheid van voornoemde burgerlijke recbtsvordering, de ontvankelijkbeid moest beoordelen van de
strafVordering waarmee voornoemde
burgerlijke recbtsvordering verbonden was; dat de appelrecbters zodoende bet in bet middel bedoelde algemeen recbtsbeginsel en bet gezag
van gewijsde van bet arrest van 2 juni
1995 van bet Hofvan Beroep te Brussel miskend bebben;
Dat bet middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van bet vernietigde arrest;
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veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
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ARREST

1 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 498

2e KAMER- 1 december 1998

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ONDERZOEKSRECHTER- RECONSTRUCTIEMODALITEIT- VERZOEK- BESCHIKKINGVERWERPING- HOGER BEROEP- VERWERPING.

2o ONDERZOEKSRECHTER-

RECONSTRUCTIE - MODALITEIT- VERZOEK- BESCHIKKING- VERWERPING- HOGER BEROEP
- VERWERPING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDERZOEKSRECHTER- RECONSTRUCTIE- MODALITEIT - VERZOEK - BESCHIKKING VERWERPING- HOGER BEROEP- ARRESTVERWERPING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o, 2° en 3° Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn verzoek aan de onderzoeksrechter
om zijn raadsman bij de reconstructie toe
te laten niet ontvankelijk is verklaard, is
niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is (1). (Art. 416
Sv.)
(1) Zie oak nrs. 499 en 500 infra. In tegenstelling tot de in die arresten behandelde gevallen
(waar het verzoekschriften betreft die gegrond
zijn op de artt. 6lquater en 61 quinquies Sv., ingevoegd bij de wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van
het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek), is dit geval, dat aileen de gewenste rna-

(vertaling)

(A.R. P.98.1325.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat het arrest beslist
dat eisers beroep tegen de beslissing
van de onderzoeksrechter, waarbij eisers verzoek dat ertoe strekt zijn
raadsman bij de reconstructie toe te
laten niet ontvankelijk verklaard
wordt, niet ontvankelijk en op
zijn minst niet gegrond is; dat een
dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering,
geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil, evenmin uitspraak
doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van voornoemd wethoek of uitspraak doet over het
aansprakelijkheidsbeginsel;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht eisers
memorie, die niets uitstaande heeft
met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R.
Swennen, Luik.
daliteit in een door de rechter reeds bevolen daad
van onderzoek betreft, niet in die wet bepaald,
wat nogal voor de hand ligt.
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mer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Brussel;

Nr. 499

ze

Nr. 499

KAMER -

1 december 1998

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ONDERZOEKSRECHTER- BESLAG- VERZOEK
TOT OPHEFFING- BESCHIKKING- VERWERPING- HOGER BEROEP- VERWERPING.

zo ONDERZOEKSRECHTER- BESLAGVERZOEK TOT OPHEFFING- BESCHIKKINGVERWERPING- HOGER BEROEP- VERWERPING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDERZOEKSRECHTER - BESLAG- BESCHIKKING - VERWERPING - HOGER BEROEP ARREST- VERWERPING- CASSATIEBEROEPONTVANKELIJKHEID.

1o, zo en 3° Het cassatieberoep dat een verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn verzoek aan de onderzoeksrechter
tot opheffing van het beslag op zijn goederen en tot teruggave van de in beslag
genomen voorwerpen is verworpen, en
waarin niet wordt aangevoerd dat er bij
dat beslag enige onregelmatigheid is begaan, is niet ontvankelijk, nu die beslissing geen eindbeslissing is (1). (Artt.
61quater (2) en 416 (3) Sv.)
(WETZ)
ARREST

Overwegende dat het arrest beslist
dat eisers verzoek tot opheffing van
het beslag op zijn goederen en tot teruggave van de in beslag genomen
voorwerpen ontvankelijk maar niet gegrond is;
Dat niet is aangevoerd dat er bij dat
beslag enige onregelmatigheid is begaan;
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering, geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil, evenmin uitspraak doet met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis van voornoemd wetboek of uitspraak doet over
het aansprakelijkheidsbeginsel;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht eisers
brief, die een middel bevat dat niets
uitstaande heeft met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 december 1998 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : mevr. J eanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal.

(vertaling)

(A.R. P.98.1394.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest (nr. 2286/98), dat op 5 november 1998 is gewezen door de ka-

Nr. 500

ze KAMER -1 december 1998
(1) Zie oak nrs. 498 supra en 500 infra.
(2) lngevoegd bij art. 14 wet 12 rnaart 1998 tot
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (B.S., 2 april 1998).
(3) Waarbij het tweede lid is vervangen door
art. 37 van de in voorgaande noot verrnelde wet.

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK OM AANVULLEND ONDERZOEK- BESCHIKKING- VERWERPING- HOGER BEROEP- VERWERPING.

Nr. 502
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2o ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK
OM AANVULLEND ONDERZOEK- BESCHIKKING - VERWERPING - HOGER BEROEP :___
VERWERPING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK OM AANVULLEND ONDERZOEK BESCHIKKING VERWERPING- HOGER BEROEP - VERWERPING- CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1 o, 2° en 3° Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn
verzoek aan de onderzoeksrechter om een
aanvullende daad van onderzoek te doen
verrichten verwerpt, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is (1). (Art. 61quinquies (2) en
416 Sv.)
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht eisers
brief, die een middel bevat dat niets
uitstaande heeft met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : mevr. J eanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal.

Nr. 502
(WETZ)

1e KAMER- 3 december 1998
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1398.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest (nr. 2287/98), dat op 5 november 1998 is gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat het arrest, nu het
eisers hoger beroep niet gegrond verklaart en beslist dat zijn verzoek om
de onderzoeksrechter een ofmeer aanvullende daden van onderzoek te doen
verrichten, niet gegrond is;
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering, geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil en evenmin uitspraak doet met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis van voornoemd wetboek of uitspraak doet over
het aansprakelijkheidsbeginsel;
(1) Zie ook nrs. 498 en 499 supra.
(2) lngevoegd bij art. 15 wet 12 maart 1998 tot
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BEGRIPLATER BURGERLIJK PROCES - VERZEKERAAR
VAN DE VEROORDEELDE - NIET-TEGENSTELBAAR KARAKTER

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- DRAAGWIJDTE RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN.

1o en 2° Het gezag van het strafrechtelijk

gewijsde belet niet dat de verzekeraar van
de veroordeelde die bedragen heeft uitgekeerd aan de slachtoffers van het ongeval, tijdens een burgerlijk proces achteraf, de mogelijkheid heeft om de tijdens
het strafproces verkregen gegevens te betwisten; die regel vloeit voort uit art. 4
VTSv. en niet uit art. 6.1 E. V.R.M. (1)
(Art. 4. V.T.Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.)
(1) Vgl. Het geannoteerde arrest en de grotendeels andersluidende conclusie van het O.M.
voor dit arrest, in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 501.
Uit de nieuwe uitlegging die het Hof aan art. 4
V.T.Sv. gegegeven heeft, blijkt dat het gezag van
het strafrechtelijk gewijsde geen gevolgen heeft
voor alle latere burgerlijke betwistingen t.a.v. de
verzekeraar van de veroordeelde die geldsommen heeft uitgekeerd aan de slachtoffers van het
ongeval.
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ARREST

(vertaling)

(A.R. P.97.0200.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1996 gewezen door het Hofvan Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1151, 1315, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 27, 870
van het Gerechtelijk Wetboek, 65 van het
Strafwetboek, 16 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 6.1 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde in strafzaken, alsook, voor zover nodig, schending
van de artikelen 11 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 88 van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst,
doordat het arrest de regresvordering
van verweerster tegen eiser gegrond verklaart op grond "( ... ) dat verweerster aan
het bestreden vonnis verwijt dat het haar
vordering tot terugbetaling van de kosten die zij heeft gemaakt naar aanleiding
van het op 19 juni 1986 te Charleroi gebeurde verkeersongeval niet gegrond heeft
verklaard; (... ) dat de Correctionele Rechtbank te Charleroi, bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 24 juni 1987, het
aan (eiser), verzekerde van (verweerster)
ten laste gelegde feit dat hij op het ogenblik van dat ongeval in staat van dronkenschap verkeerde, bewezenverklaard heeft;
(... ) dat, krachtens artikel 25 van de modelpolis, de verzekeraar bij dronkenschap van
de bestuurder ten tijde van het ongeval het
recht heeft om de door hem gemaakte kosten te verhalen op de bestuurder, tenzij de
verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de dronkenschap en het ongeval; ( ... ) dat de eerste
rechter ten onrechte heeft beslist dat dit bewijs kon blijken uit de vermeldingen van
het vonnis van de correctionele rechtbank,
terwijl (verweerster) geen partij was in de
zaak voor de strafrechter; (... ) dat het recht

Nr. 501

op een eerlijk proces, dat wordt gewaarborgd door artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden uitsluit dat de
vermeldingen van een vonnis kunnen worden tegengeworpen aan een persoon die
geen partij was in de zaak; ( ... ) dat daarentegen en zonder tegenstrijdigheid de door
een correctionele rechtbank uitgesproken
definitieve veroordelingen verder kunnen
worden tegengeworpen aan de beklaagde;
( ... ) dat (eiser), die ten tijde van het ongeval een alcoholgehalte van 2,56 gr had per
liter bloed, zich ertoe beperkt aan te voeren dat het ongeval aileen maar aan een
banale verstrooidheid te wijten kan zijn;
dat hij aldus het op hem rustende bewijs
dat de dronkenschap niet op zijn minst een
van de oorzaken van het ongeval is niet levert; ( ... ) dat (eiser), blijkens de door de
weggebruiker Baisipont voor de verbalisanten afgelegde verklaring, een rood verkeerslicht en een voor dat licht stilstaand
voertuig niet had opgemerkt; dat uit die
omstandigheden niet kan worden afgeleid dat de dronkenschap geen verband
houdt met het ongeval; ( ... ) dat de maatschappij krachtens artikel 18 van de
verzekeringsovereenkomst het recht heeft
te onderhandelen met de benadeelden en
hun de schade te vergoeden indien daartoe grond bestaat; dat (eiser) derhalve ten
onrechte betoogt dat het door (verweerster)
gestorte bedrag van de vergoeding, waarmee hij niet akkoord is gegaan, niet aan
hem kan worden tegengeworpen; (. .. ) dat hij
niet aantoont dat voornoemd bedrag hager is dan de geleden schade",

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
hoofd- en aanvuilende conclusie niet aileen aanvoerde dat het ongeval aileen maar
te wijten kon zijn aan een banale verstrooidheid, maar ook dat de strafrechter
afzonderlijke straffen had opgelegd wegens onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen, enerzijds, wegens dronkenschap en alcoholintoxicatie, anderzijtls, en
dat die rechter aldus elk oorzakelijk verband tussen de dronkenschap en het ongeval had uitgesloten; het arrest bijgevolg de bewijskracht van de hoofd- en
aanvuilende conclusie van eiser miskent,
wanneer hij beslist dat eiser "( ... ) zich ertoe beperkt aan te voeren dat het ongeval aileen maar aan een banale verstrooidheid te wijten kan zijn" (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, krachtens artikel 25
van de modelpolis betreffende de verplichte

Nr. 501
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aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van 1 juli 1956 de verzekerde
tegen wie de verzekeraar voor ~e ~urger
lijke rechter een regresvordermg u~stelt
moet bewijzen dat de dronkenschap met de
oorzaak of een van de oorzaken van het ongeval is; wanneer de strafrechter twee afzonderlijke straffen oplegt, de ene wegens
het onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen, de andere wegens dronkenschap en alcoholintoxicatie, hij el~. oorzakelijk verband tussen de onopzettehJke slagen en verwondingen, enerzijds, en de
dronkenschap, anderzijds, uitsluit; die beslissing van de strafrechter, krachtens het
algemeen rechtsbeginsel dat de strafrechtelijke beslissing gezag van gewijsde heeft
op burgerlijk gebied, de burgerlijke rechter bindt, tenzij derden, die geen partij waren in het strafproces, het tegenbewijs leveren voor de burgerlijke rechter; de
verzekerde derhalve tegen wie de verzekeraar een regresvordering instelt voor de
burgerlijke rechter en die aanvoert dat de
strafrechter twee afzonderlijke straffen
heeft opgelegd wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, enerzijds, en wegens dronkenschap en alcoholintoxicatie,
anderzijds, het bewijs levert dat de dronkenschap niet de oorzaak of een van de oorzaken van het ongeval is; de verzekeraar
die geen partij was in het strafproces bijgevolg het tegenbewijs dient te leveren; uit
de vaststellingen en vermeldingen van het
arrest, alsook uit de appelconclusie van eiser, meer bepaald uit zijn aanvullende COJ?-clusie, blijkt dat eiser tegen w1e
verweerster, die geen partij was geweest in
het strafproces, een regresvordering instelde voor de burgerlijke rechter, te dezen aanvoerde dat de strafrechter afzonderlijke stra:ffen had opgelegd, w.egens
onopzettelijke slagen en verwondmgen,
enerzijds, en wegens dronkenschap en
alcoholintoxicatie anderzijds, en hieruit afleidde dat aldus het bewijs was geleverd
dat er geen oorzakelijk verband bestond
tussen de dronkenschap en het ongeval; het
arrest bijgevolg niet wettig beslist dat ~i
ser niet bewijst dat de dronkenschap met
de oorzaak of een van de oorzaken van het
ongeval was (schending van de artikelen
1134 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 23
tot 27, 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
65 van het Strafwetboek, 16 van de wet van
21 november 1989, 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering, 6.1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 4 november
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1950, miskenning van het algemee~ .rech~s
beginsel van het gezag van gewiJsde m
strafzaken, alsook, voor zover nodig, scherrding van de artikelen 11 van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza~e lJ?-Otorrijtuigen en 88 van de wet van 25 JUlli 1992
op de landverzekeringsovereenkomst);

derde onderdeel, de verzekeraar krachtens artikel 18 van de modelpolis betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van 1 juli
1956 het recht heeft te onderhandelen met
de benadeelden· het beginsel van de goede
trouw of alth~ns, het vereiste dat de
schade m~et vaststaan evenwel impliceert
dat de verzekeraar, indien hij verhaal wil
nemen op zijn verzekerde, erop toeziet dat
hij hem bij de onderhandelingen met de getroffene betrekt of, althans, zijn beslissing om de getroffene te vergoeden - met
inbegrip van het bedrag van de schadeve~
goeding- aan zijn goedkeuring of kntiek onderwerpt; dat het zoniet aan de verzekeraar staat om, wanneer hij zijn verhaal
op zijn verzekerde uitoefent, de aansprakelijkheid van de verzekerde voor het ongeval alsook het bestaan en de omvang van
de schade van de getro:ffene aan te tonen;
het arrest te dezen vaststelt dat verweerster de benadeelde heeft vergoed in haar
hoedanigheid van verzekeraar en dat eiser niet akkoord is gegaan met voornoemd
bedrag; het arrest bijgevolg niet wettig beslist dat het bewijs dat de schadevergoeding meer bedraagt dan het bedrag van de
door de getro:ffene geleden schade door eiser dient te worden geleverd (schending van
de artikelen 1134, 1151, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek 16 van de wet van 21 november 1989 'betre:ffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzak~ motorrijtuigen, alsook, voor zover nod1g, 11
van de wet van 1 juli 1956 betre:ffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen en 88 van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, waar
het beslist dat eiser "zich ertoe beperkt aan te voeren dat het ongeval aileen maar aan een banale verstrooidheid te wijten kan zijn", uitsluitend
dat verweermiddel op het oog heeft,
zonder andere daarvan uit te
sluiten, en de bewijskracht van de
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hoofd- en de aanvullende conclusie van
eiser niet miskent;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1o eiser bij een in kracht van
gewijsde gegane beslissing van de correctionele rechtbank is veroordeeld wegens dronken sturen; 2o verweerster
tegen haar verzekerde, eiser, een
regresvordering instelt tot terugbetaling van de kosten die zij heeft gemaakt in het voordeel van de getroffene van het ongeval; 3o krachtens
artikel 25 van de modelpolis, verweerster verhaal kan nemen op de
verzekerde die dronken stuurde, tenzij laatstgenoemde aantoont dater
geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de dronkenschap;
Overwegende dat, wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen oplegt,
enerzijds, wegens rijden in staat van
dronkenschap, anderzijds, wegens het
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen, de verzekeraar van de
veroordeelde die de getroffenen van
het ongeval vergoed heeft, achteraf tijdens een burgerlijk geding, het bewijs kan leveren dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
dronkenschap en de schade; dat het
gezag van het strafrechtelijk gewijsde
de verzekeraar niet verbiedt om, steunend op de verzekeringsovereenkomst,
de bewijslast betreffende een dergelijk oorzakelijk verband om te keren;
Overwegende dat uit de door de
appelrechter in verband met het artikel 25 van de verzekeringspolis gedane en door het middel niet bekritiseerde vaststellingen blijkt dat eiser in
de overeenkomst aan verweerster een
recht van verhaal heeft toegekend,
tenzij hij het bewijs levert dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen het
schadegeval en de dronkenschap;
Dat het arrest derhalve op grond
van de tussen de partijen gesloten
verzekeringsovereenkomst wettig beslist dat eiser dat bewijs moet leveren;
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster krachtens artikel 18 van de modelpolis het recht
heeft om te onderhandelen met de benadeelden en hun de schade te vergoeden, indien daartoe grond bestaat;
Dat het beslist dat eiser "derhalve
ten onrechte betoogt dat het bedrag
van de door (verweerder) gestorte vergoeding, waarmee hij niet akkoord is
gegaan, aan hem niet kan worden tegengeworpen";
Dat het arrest aldus de beslissing
dat het bewijs dat de door verweerster
uitgekeerde vergoeding meer bedraagt
dan de door de getroffene van het ongeval geleden schade door eiser dient
te worden geleverd, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Grotendeels andersluidende conclusie (2) van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.

(2) Ret O.M. was van mening dat het eerste
onderdeel van het enig middel niet kon worden
aangenomen maar dat het tweede onderdeel van
dat middel gegrond was. Ret concludeerde dus tot
cassatie. Volgens het O.M. impliceerde art. 6.1
E.V.R.M. luidens hetwelk een ieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke behandeling van
zijn zaak, niet dat het gezag van het strafrechtelijk gewijsde niet kon worden tegengeworpen
aan derden die geen partij waren in het strafproces; uit het recht van een ieder op een eerlijk proces, dat door voomoemde bepaling van internationaal recht wordt gewaarborgd, volgde
gewoon dat het gezag van het strafrechtelijk gewijsde niet dan onder voorbehoud van tegenbewijs aan voornoemde derden kon worden tegengeworpen.

Nr. 502
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Nr. 502
1" KAMER- 3 december 1998
1o INKOMSTENBELASTINGEN ~ vooR.
ZIENING IN CASSATIE - BETEKENING - TERMIJN.

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- BETEKENING
- TERMIJN- INKOMSTENBELASTINGEN.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE - MEMORIE VAN
WEDERANTWOORD- BRIEF- TER POST AANGETEKENDE BRIEF.

4° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- MEMORIE VAN WEDERANTWOORDBRIEF- TER POST AANGETEKENDE BRIEF.

5o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE - STUKKEN- NEERLEGGING- TERMIJN.

6° CASSATIEBEROEP - BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- STUKKEN- NEERLEGGING- TERMIJN.

1 o en 2° Inzake inkomstenbelastingen moet
het verzoekschrift waarbij cassatieberoep
wordt ingesteld voor de neerlegging ervan ter griffie van het hof van beroep aan
verweerder worden betekend (1). (Art.
388, tweede lid, W.I.B. 1992.)
3° en 4° Inzake inkomstenbelastingen moet

de memorie van wederantwoord van eiser tot cassatie worden neergelegd ter griffie van het Hofvan Cassatie; die wettelijke verplichting wordt niet nagekomen
wanneer eiser tot cassatie in plaats van
zijn memorie van wederantwoord op die
griffie neer te leggen, die memorie aan
haar toezendt bij ter post aangetekende
brief (2). (Art. 389, eerste lid in fine
W.I.B. 1992.)
5° en 6° Inzake inkomstenbelastingen moe-

ten de stukken waarvan eiser gebruik
(1) Zie concl. O.M. (Bull. en Pas., 1998, I, nr.
502).
(2) Zie noot 1.
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wenst te maken voor het Hof van Cassatie, die niet voorkomen in het voor het hof
van beroep samengestelde dossier en die
geen verband houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep of andere stukken zijn dan akten houdende afstand, heruatting van geding of
toestemmingen om te pleiten, gevoegd
worden bij het cassatieverzoekschrift dat
binnen de wettelijke termijn op de griffie van het hof van beroep is neergelegd
(3). (Art. 388, derde lid, W.I.B. 1992.)
(PANNAIJE
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0004.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het door verweerder tegen de
voorziening aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk het cassatieverzoekschrift hem
niet is betekend :
Overwegende dat luidens 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 hof
van beroep worden afgegeven binnen een termijn van drie maanden te
rekenen van de kennisgeving van het
arrest, bij een ter post aangetekende
brief door de griffie aan de in bedoeld
arrest opgegeven woonplaats gedaan,
een en ander op straffe van verval;
Overwegende dat eiser het cassatieverzoekschrift te dezen ter griffie van
het hof van beroep heeft ingediend,
zonder aan te tonen dat hij het vooraf
aan verweerder heeft betekend;
Dat aldus niet is voldaan aan de
vereisten van het bovenaangehaalde
artikel 388, tweede lid;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
(3) Zie noot 1.
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Om die redenen, ongeacht de memarie van wederantwoord, die bij ter
post aangetekende brief aan de griffie was gericht en niet op die griffie
was afgegeven, en ongeacht de op 10
februari 1998 door eiser aan het Hof
gerichte aangetekende brief en de bijlagen ervan, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
3 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Aduocaat : mr. T'Kint, voor de verweerder.

Nr. 503

bank van Eerste Aanleg te M. op 2
maart 1988 een vordering tot echtscheiding heeft ingesteld; 2. eiseres op
15 maart 1988 een tegeneis strekkende tot betaling van onderhoudsgeld
heeft ingesteld; 3. verweerder, vroeger ondervoorzitter in de Rechtbank
van Eerste Aanleg te M., thans plaatsvervangend rechter is in die rechtbank; 4. de leden van de rechtbank
verklaard hebben dat zij "de heer D.
kennen als collega";
Overwegende dat die omstandigheden bij verzoekster geen wettige verdenking konden doen ontstaan inverband met de strikte onpartijdigheid
van de rechtbank van eerste aanleg bij
de beoordeling van de vordering inverband met alimentatiegelden;

Nr. 503
1e

KAMER -

3 december 1998

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- PARTIJ
DIE DEEL UITMAAKT VAN DE GEADIEERDE
RECHTBANK.

De omstandigheid dat een van de partijen
in een burgerlijk proces onderuoorzitter is
geweest van en thans plaatsvervangend
rechter is in de rechtbank waarbij de zaak
aanhangig is gemaakt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de zaak aan die
rechtbank wordt onttrokken op het daartoe strekkend verzoek van de tegenpartij (1). (Art. 648, 2°, Ger.W.)

Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoekster in de
kosten.
3 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter en uerslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclusie (2) van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.

Nr. 504
38

(V ..

KAMER -

7 december 1998

T.D ... )

ARREST

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-RECHT OP RECHTSZEKERHEID.

(A.R. C.98.0457.N)

RET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 29 oktober 1998;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat : 1. verweerder bij de Recht(1) Zie Cass., 27 feb. 1998, A.R. nr. C.98.0011.F
(A.C., 1998, nr. 112).

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- GELIJKHEID - SOORTGELIJKE VERRICHTINGEN- BEHANDELING.

(2) Het O.M. was van oordeel dat de banden
van de verweerder met de rechtbank waarbij de
zaak aanhangig was gemaakt bij verzoeker gewettigde verdenking kon wekken aangaande de
onpartijdigheid van die rechtbank.
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Nr. 505

1o Er bestaat een algemeen beginsel van het
recht op rechtszekerheid (1). (Algemeen
beginsel van het recht op rechtszekerheid.)

2° Er bestaat geen "beginsel van de gelijkheid in de behandeling van soortgelijke
verrichtingen".
(BUROFISC B.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. F.98.0006.F)
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2° De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is
bevoegd om het voordeel van de wet te
ontzeggen aan degenen die de voorwaarden ervan niet vervullen en, bijgevolg, om
ambtshalve te beslissen over het al dan
niet bestaan van een arbeidsovereenkomst (2). (Artt. 5, 9, 22 en 40 SocialeZekerheidswet Werknemers 1969.)
(R.S.Z. T. SAVONA T.A.V. LAVOSA B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0165.F)

7 december 1998 - 3° kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
T'Kint, voor de verweerder.

Nr. 505
3e KAMER- 7 december 1998
1o SOCIALE ZEKERHEID -

ALGEMEENRIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID- OPDRACHT- ORGANISATIE - AARD.

2o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - VOORRECHT VAN DE DWINGENDE
KRACHT VAN DE ADMINISTRATIEY.E RECHTSHANDELING- DRAAGWIJDTE.

1o De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is

een openbare instelling die wettelijk met
de inning van de sociale-zekerheidsbijdragen is belast (1). (Artt. 5 en 9
Sociale-Zekerheidswet Werknemers
1969.)
Noot arrest nr. 504:
(1) Raadpl. Cass., 16 okt. 1997, A.R. nr.
F.95.0035.N (A C., 1997, nr. 411), redenen van het
arrest, in de oorspronkelijke Nederlandse tekst
ervan; raadpl. ook Cass., 13 feb. 1997, A.R. nr.
F.96.004 7 .F (ibid., 1997, nr. 84) en de verwijzingen in noot 1, biz. 212.
Noot arrest nr. 505:
(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I,
505.

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 5, 9, 21, 22 en 40 van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, na de wijziging van die wet bij de wet
van 4 augustus 1978 en zowel v66r als na
de wijziging van die wet bij de wetten van
20 juli 1991 en 30 maart 1994, 1 en 2 van
de wet van 29 juni 1981 houdende dealgemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en miskenning van
de algemene beginselen van het administratiefrecht inzake de continui:teit van de
openbare dienst en inzake de dwingende
kracht van de administratieve rechtshandeling,
doordat het arrest eisers beslissing dat
verweerder niet aan de maatschappelijke
zekerheid voor werknemers is onderworpen, vernietigt omdat eiser vooraf geen
rechtsvordering heeft ingesteld om de arbeidsovereenkomst geveinsd te doen verklaren, derhalve beslist dat verweerder met
ingang van het derde kwartaal van 1991
opnieuw onderworpen is en de partijen tot
uitvoering van alle daaruit voortvloeiende
wettelijke verplichtingen veroordeelt, op
grond: "dat (de huidige verweerder) en de
bvba L ... , die een bouwonderneming exploiteert, beweren dat zij op 1 augustus
1991 een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, waarvan zij het instrumentum overleggen, volgens hetwelk eerstgenoemde als
arbeider-metselaar door laatstgenoemde
wordt aangeworven; ( ... ) dat (eiser) tijdens de maanden september en oktober
(2) Zie noot 1.
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1991 een onderzoek heeft gevoerd en besloten dat, hoewel aan de vormvereisten
voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst voldaan was, er in feite geen echte
verhouding van ondergeschiktheid bestand tussen (verweerder) en de bvba L ...
wegens het familiale karakter van die vennootschap waarvan (verweerders) echtgenote zaakvoerder is; dat (. .. ) (eiser) de bvba
L ... op de hoogte heeft gebracht van het resultaat van zijn onderzo ek naar de betrekking (van verweerder) en het volgende
heeft meegedeeld : 'In die omstandigheden zullen we binnenkort de vergoedingen en prestaties vernietigen die ten onrechte voor hem zijn aangegeven sinds het
derde kwartaal 1991'; (. .. ) dat het openbaar ministerie (. .. ) een standpunt verdedigt dat als volgt kan worden samengevat: a) (eisers) beslissing om (verweerders)
aansluiting bij de maatschappelijke zekerheid voor werknemers te vernietigen, houdt
in dat, volgens (eiser), de partijen bij dearbeidsovereenkomst een overeenkomst hebben geveinsd die in werkelijkheid niet bestaat aangezien er geen echte gezagsverhouding is, b) geen enkele wettelijke
bepaling verleent (eiser) het recht om
ambtshalve, d.w.z. zonder voorafgaande
rechtsvordering, te oordelen dat de door de
partijen aangegeven arbeidsovereenkomst
geveinsd is en hem niet kan worden tegengeworpen, c) (eiser) is dus een derde
partij bij de overeenkomst die volgens hem
geveinsd is en wil zich beroepen op de werkelijke juridische band tussen de medecontractanten, in welk geval hij verplicht
is de rechtsvordering tot vaststelling van
het geveinsd karakter in te stellen, die ertoe strekt de fictieve aard van de voorliggende akte in rechte te doen erkennen d)indien aan de door (eiser) genomen beslissing
tot vemietiging van de verzekeringsplicht
geen dergelijke rechtsvordering voorafgaat, moet zij worden vemietigd zodat (verweerders) verplichte aansluiting bij de
maatschappelijke zekerheid voor werknemers met ingang van het derde kwartaal
van 1991 moet worden hersteld (. .. ); (. .. ) dat
het past erop te wijzen dat luidens artikel 1 van (de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) deze wet
'toepassing vindt op de werknemers en de
werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden' (. .. ); (. .. ) dat (eiser) uit
(het bepaalde in artikel 22 van de wet van
27 juni 1969) afleidt dat, aangezien die wet
hem het recht v erleent om ambtshalve het
bedrag van de verschuldigde bijdragen te

Nr. 505

bepalen, hij logischerwijs tevens bevoegd
moet zijn om, voor de inning van de bijdragen, zelf elke vorm van onregelmatigheid in het kader van de verzekeringsplicht vast te stellen; dat het openbaar
ministerie erop wijst dat (. .. ) de wet (eiser) de bevoegdheid om ambtshalve op te
treden enkel verleent in het duidelijk omschreven geval van de vaststelling van de
verschuldigde bijdragen (welke bijdragen, zoals bepaald in artikel40, bij wijze
van dwangbevel kunnen worden ingevorderd), wanneer de van de werkgever vereiste justificatoire aangifte ontbreekt, onvolledig of onjuist is; dat het in artikel22
bedoelde geval geen verband houdt met
deze zaak waarin (eiser) ambtshalve de verplichte aansluiting van de werknemer bij
de maatschappelijke zekerheid weigert en
ab initio de reeds gestorte bijdragen terugbetaalt, op de betwiste grond dat er geen
arbeidsovereenkomst bestaat; dat het openbaar ministerie bovendien erop wijst dat artikel22 slaat op de verhouding tussen (eiser) en de werkgever, en niet, zoals in casu,
op de verhouding tussen (eiser) en de werknemer; dat het dus van oordeel is dat eiser, behoudens het uitzonderlijk geval waar
de wet hem de bevoegdheid verleent om
ambtshalve op te treden, verplicht is om,
voordat hij een beslissing neemt, ieder door
hem opgeworpen geschil aan de hoven en
rechtbanken voor te leggen, zoals het geschil over het werkelijk bestaan van de arbeidsovereenkomst dat als voorwaarde
geldt voor de toepassing van de wet van 27
juni 1969; (. .. ) dat het standpunt van het
openbaar ministerie en zijn juiste en pertinente antwoorden op (eisers) argumenten aangenomen en gevolgd moeten worden",

terwijl eiser, die is opgericht bij de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, een openbare instelling is (artikel 9 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944), gerangschikt is bij de door de
Staat g econtroleerde instellingen van openbaar nut (artikel1, D, van de wet van 16
maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 431 van
5 augustus 1986); hij ermee gelast is "de
bijdragen van de werkgevers en de werknemers te innen en de opbrengst ervan te
verdelen teneinde bij te dragen tot de financiering van de verschillende regelingen van de maatschappelijke zekerheid"
(artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 v66r
de wijziging ervan bij de wet van 30 maart
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1994); sinds de inwerkingtreding van de
wet van 30 maart 1994 tot wijziging van
artikel 5 van de wet van 27 juni 1969
genoemd artikel 5, eerste lid, bepaalt dat
eiser "tot taak heeft : 1 o de bijdragen van
de werkgevers en de werknemers te innen ten einde bij te dragen tot de financiering van de (verschillende) regelingen
(van de maatschappelijke zekerheid) ... ;
2° het globaal beheer te verzekeren en bij
te dragen tot de doorzichtigheid en de doeltreffendheid van de financiering ervan"; de
wetgever eerst vermeldt dat de wet van 27
juni 1969 toepassing vindt op de werkgevers en de werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden (artikel1, § 1, eerste lid) en dat iedere verzekeringsplichtige werkgever zich bij eiser moet
inschrijven (artikel 21, eerste lid, van de
wet van 27 juni 1969, v66r de wijziging ervan bij artikel 14 van de wet van 20 juli
1991 en artikel 21, § 1, eerste lid, na de wijziging van dat artikel bij artikel14 van de
wet van 20 juli 1991, die in werking is getreden op 11 augustus 1991), en vervolgens, in artikel 22, eerste lid, van die wet,
bepaalt dat "wanneer er geen dan wel een
onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan
eiser ambtshalve het bedrag van de ver~
schuldigde bijdragen bepaalt aan de hand
van alle reeds voorhanden gegevens, of na
daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever, die verplicht is ze te verstrekken"; die bepaling en
die van artikel 40 van de wet van 27 juni
1969, volgens welke de aan de R.S.Z. verschuldigde bijdragen bij wijze van dwangbevel worden ingevorderd, die instelling het
recht verlenen en haar ertoe verplichten
ambtshalve op te treden voor de bepaling
en de invordering van de verschuldigde bijdragen en aldus het voorrecht van ambtshalve optreden en uitvoeren bekrachtigen dat de R.S.Z. geniet als administratieve
overheid die belast is met een opdracht van
openbare dienst; de bevoegdheid en de verplichting om, in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, het bedrag van de verschuldigde bijdragen ambtshalve te bepalen, ook
de bevoegdheid impliceert om een inschrijving te weigeren of te schrappen die ongerechtvaardigd blijkt doordat een onjuiste
aangifte is gedaan, met name over het bestaan van een arbeidsovereenkomst, wat
een wezenlijke voorwaarde is voor de inschrijving bij de maatschappelijke zekerheid (artikel 1, § 1, eerste lid, van de wet
van 27 juni 1989, artikelen 1 en 2 van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene begrippen van de sociale zekerheid
voor werknemers); artikel 22 van de wet
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van 27 juni 1969 aldus niet alleen bekrachtiging inhoudt van, zoals het arrest aanneemt, het voorrecht van ambtshalve optreden en uitvoeren, maar ook van het
voorrecht van de uitvoerbare beslissing,
doorgaans het voorrecht van de dwingende
kracht van de administratieve rechtshandeling genaamd, dat, net als het voorrecht
van ambtshalve optreden en uitvoeren, een
algemeen bestuursrechtelijk beginsel is; genoemd voorrecht van de dwingende kracht
van de administratieve rechtshandeling,
dat afgeleid is uit het algemeen aanvaard
beginsel van de continui:teit van de openbare dienst, zelfs zonder enige wettekst, de
R.S.Z. toestaat en verplicht om, met het oog
op de uitvoering van zijn opdracht, ambtshalve, zonder een beroep te moeten doen op
de rechterlijke macht, te beslissen over het
al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst waarvan de aansluiting van een
werkgever en een werknemer afhangt; het
arrest bijgevolg, nu het eisers besliss ing
dat verweerder niet aan de maatschappelijke zekerheid voor werknemers is onderworpen, vernietigt omdat eiser vooraf geen
rechtsvordering heeft ingesteld om de arbeidsovereenkomst, die eiser onbestaand
acht, geveinsd te doen verklaren, eiser, de
wetsbepalingen en de algemene beginselen van openbare orde schendt die de werking van die instelling regelen en krachtens welke die instelling ambtshalve het
bestaan kon en moest bepalen van de voorwaarden om bij de maatschappelijke zekerheid aangesloten te zijn en inzonderheid van een niet geveinsde arbeidsovereenkomst (schending van aile in het middel
aangegeven wettelijke bepalingen en algemene beginselen) :

Overwegende dat uit de artikelen 5
en 9 van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
blijkt dat eiser een openbare instel~
ling is die door de wet met de inning
van sociale-zekerheidsbijdragen is belast;
Overwegende dat uit die bepalingen alsook uit die van de artikelen 22
en 40 van voornoemde wet blijkt dat
eiser bevoegd is om, zelfs bij ontstentenis van een bijzondere bepaling, het
voordeel van de wet te ontzeggen aan
degenen die de voorwaarden niet vervullen en bijgevolg, ambtshalve te
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WERKGEVER- PERSOON DIE BEVOEGD IS DE
ARBEIDSOVEREENKOMST TE BEEINDIGEN.

beslissen over het al dan niet bestaan
van een in artikel 1 van de wet
bedoelde arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest, nu het
eisers beslissing dat verweerder niet
aan de maatschappelijke zekerheid
voor werknemers is onderworpen, vernietigt, op grond dat eiser "verplicht is
om, voordat hij zijn beslissing neemt,
ieder door hem opgeworpen geschil
aan de hoven en rechtbanken voor te
leggen, zoals het geschil van het werkelijk bestaan van de arbeidsovereenkomst dat als voorwaarde geldt voor
de toepassing van de wet van 27 juni
1969", de in het middel aangegeven
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de voomoemde beslissing leidt tot
de vemietiging van de beslissing over
verweerders vordering tot schadevergoeding die eruit voortvloeit;

Nr. 506

zo

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN-TERMIJN- KENNIS VAN RET FEIT- BEGRIPWERKGEVER

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- TERMIJN- KENNIS VAN RET FEIT- BEGRIPWERKGEVER- VOORWAARDEN- BEWIJS VAN
RET FEIT- PERSOON DIE BEVOEGD IS DE ARBEIDSOVEREENKOMST TE BEEINDIGEN- KENNISGEVING.

1o Kennis van het door de werkgever als

dringende reden aangevoerde feit doet de
bij art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn slechts
ingaan wanneer dat feit ter kennis gekomen is van degene die bevoegd is om de
arbeidsovereenkomst te beeindigen (1).
(Art. 25, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° Onwettig is de beslissing dat de werk-

Om die redenen, vemietigt 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; verklaart dit arrest
bindend voor de B.V.B.A. Lavosa; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
7 december 1998 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advocaat : mr. De Bruyn.

gever het ter rechtvaardiging van het ant~
slag om dringende reden aangevoerde feit
reeds sedert meer dan drie werkdagen
kende, op grand dat de werkgever dat feit
vroeger had moeten kennen (2). (Art. 35
Arbeidsovereenkomstenwet.)

3° Onwettig is de beslissing die de bij art.

35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn doet ingaan vanaf
het ogenblik waarop het door de werkgever als dringende reden aangevoerde
feit bewezen kan worden beschouwd en
eist dat het bedrijf dat de werknemer tewerkstelt derwijze georganiseerd is dat de
persoon die gemachtigd is om de overeenkomst te bei!indigen tijdig op de hoogte
is gebracht van dat feit, zodat hij binnen de aldus gepreciseerde termijn het
ontslag ter kennis kan brengen (3). (Art.
35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
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1o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN - TERMIJN- KENNIS VAN RET FEIT- BEGRIP-

(1) Cass., 24 juni 1996, A.R. nr. 8.95.0107 .F
(A.C., 1996, nr. 254).
(2) Cass., 13 mei 1991, A.R. nr. 9080 (A. C.,
1990-91, nr. 471); raadpl. Cass., 28 feb. 1994, A.R.
nr. S.93.0035.F (ibid., 1994, nr. 98).
(3) Raadpl. de verwijzingen sub noot 2.
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(GEMEENTEKREDIET N.V T. SCHRIJVERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0166.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 september 1997
gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 149
van de op 17 februari 1994 gecoi:irdineerde
Grondwet, alsook miskenning van algemene rechtsbeginselen, zoals het
beschikkingsbeginsel, volgens hetwelk de
feitenrechter geen geschillen mag opwerpen die de openbare orde niet raken en die
de partijen uitgesloten hebben, en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arbeidshof het hoofdberoep
van eiseres ongegrond verklaart en bijgevolg het beroepen vonnis bevestigt, waarbij eiseres werd veroordeeld tot betaling
van een bedrag van 3.421.800 frank, vermeerderd met de moratoire en de gerechtelijke interest na aftrek van de sociale en
fi.scale inhoudingen, alsook tot de afgifte
van de sociale documenten binnen vijftien dagen na de uitspraak van het vonnis en, bij ontstentenis daarvan, tot de betaling van een dwangsom van 500 frank
per dag vertraging en per ontbrekend document met ingang van de datum waarop
het vonnis betekend zal worden, bevestigt, op de volgende gronden : "Op 23 april
1992 werd de algemene inspectie (van eiseres) ervan op de hoogte gebracht dat (verweerder) de reglementering inzake het beheer van zijn rekening opnieuw overtreden
had, in weerwil van talrijke voorafgaande
waarschuwingen. Het spreekt vanzelf dat
de zaak, gelet op het reeds aangelegde dossier, met een zekere spoed moest worden
behandeld. Er moet evenwel worden vastgesteld dat de bediende pas ondervraagd
werd op 11 mei, d.i. meer dan vijftien dagen nadat de inspectiedienst van de zaak
op de hoogte was gebracht, en dat de heer
Detry werd ondervraagd op 26 mei 1992,
waardoor het onderzoek met vijftien dagen verlengd werd, ofschoon (verweerder), gelet op de voorafgaande dreigementen, in elk geval reeds op 11 mei moest
weten dat er tegen hem een beslissing
dreigde waarin hem te verstaan zou worden gegeven dat hij een ernstige fout had

1101

begaan 'die elke professionele samenwerking onmiddellijk en defi.nitief onmogelijk maakt'. Op 2 juni 1992 werd bij het
dossier het bewijs gevoegd dat de bediende
gelogen had, waardoor dat dossier defi.nitief afgesloten werd. Vanaf die datum beschikte bijgevolg elke persoon, die bevoegd
was om het ontslag te geven, over drie
werkdagen om dat ontslag ter kennis te
brengen. Nochtans, wegens de raadpleging van de juridische dienst, die tot 5 juni
duurde, geschiedde de kennisgeving van het
ontslag pas op 9 juni 1992, dus buiten de
termijn van drie werkdagen, die inging op
2 juni. De eerste rechter schrijft geheel oordeelkundig en terecht 'dat het weliswaar
volkomen verantwoord is dat verweerster
haar juridische dienst geraadpleegd heeft,
maar dat die raadpleging niet mag leiden
tot een kunstmatige verlenging van de periode tussen de vaststelling van de feiten en
het ogenblik waarop die feiten ter kennis
worden gebracht van de persoon die bevoegd is om te beslissen over het eventuele ontslag van de betrokken werknemer'. Wat dat betreft sluit hij zich aan bij
het arrest van 18 februari 1986 van de
derde kamer van dat (arbeids)hof: 'De
bedrijfsstructuur mag niet van dien aard
zijn dat zij elke draagwijdte ontneemt aan
artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli
1978. Als de feiten die geleid hebben tot het
ontslag, meer dan drie werkdagen na datum worden aangevoerd door de ontslaggevende partij, moet die partij bewijzen
waarom die feiten eerst drie werkdagen of
meer voor het ontslag ter kennis zijn gebracht.' Het staat vast dat, te dezen, de
raadpleging van de juridische dienst, hoe
nuttig ook, geen omstandigheid is die de
vertraging kan verantwoorden, aangezien vaststaat dat het onderzoek reeds op
2 juni beeindigd was. De werkgever die,
met het oog op het ontslag van een personeelslid om een dringende reden, bijzondere procedures invoert die niet bedoeld
zijn om de verweten feiten te bewijzen en
aldus de toepassing van artikel 35, derde
lid, in het gedrang brengt, wordt verondersteld dat artikel te hebben geschonden, wanneer de kennisgeving van het outslag geschiedt buiten de wettelijke termijn
die begint te lopen vanaf het ogenblik
waarop het bewijs is geleverd, te meer daar
de invoering van dergelijke procedures
noodzakelijkerwijs veronderstelt dat de betrokken diensten en de gemachtigde
besluitnemer totaal onafhankelijk van elkaar optreden, wat de werkgever trouwens te dezen niet eens aanbiedt te bewijzen. De wetsbepaling zou in het andere
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geval volledig worden uitgehold, aangezien de omstandigheid dat die diensten en
de persoon die de werknemer kan ontslaan
volledig los van elkaar werken als een louter onaanvaardbare fictie zou moeten worden beschouwd, te meer daar de werknemer niet kan bewijzen dat ze niet bestaat.
Bijgevolg is de opzeggingsvergoeding verschuldigd",
terwijl, eerste onderdeel, elke partij krachtens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten de
overeenkomst om een dringende reden kan
beeindigen binnen drie dagen nadat ze van
dat feit kennisgenomen heeft; voornoemde
termijn, enerzijds, begint te lopen vanaf de
dag waarop de ontslaggevende partij werkelijk op de hoogte is gebracht van de als
dringende reden aangevoerde feiten, ongeacht de dag waarop zij van die feiten had
kunnen of moeten kennisnemen; de persoon die bevoegd is om te ontslaan anderzijds op de hoogte dient te zijn van de feiten; daaruit volgt dat, wanneer de
werkgever een rechtspersoon is, determijn van drie dagen, wat haar betreft, ingaat op de dag waarop de persoon die gemachtigd is om het personeel te ontslaan
kennisgenomen heeft van de feiten, ongeacht de wijze waarop het bedrijf georganiseerd is en de termijnen waarbinnen, in het
bedrijf, de feiten ter kennis worden gebracht van de persoon die als enige bevoegd is om te ontslaan; die termijnen ten
hoogste bij de beoordeling van de ernst van
de aangevoerde feiten in aanme rking kunnen worden genomen; uit de feitelijke vaststellingen van het arrest te dezen blijkt dat
het ontslag van een personeelslid moest
worden gegeven door de directeur-zaakvoerder of door een lid van het directiecomite; de termijn van drie werkdagen bijgevolg pas kon ingaan op de dag waarop de
directeur-zaakvoerder of een lid van het
directiecomite op de hoogte was gebracht
van de aangevoerde feiten; het hof van beroep, te dezen, weliswaar oordeelt dat het
dossier met ingang van 2 juni 1992 als volledig kon worden beschouwd, zodat een beslissing kon worden genomen met volle
kennis van zaken, maar geenszins vaststelt dat de persoon of een van de personen die gemachtigd was om het ontslag te
geven, werkelijk vanaf die datum kennis
droeg van voornoemd dossier; het hof van
beroep bijgevolg, gelet op de inaanmerkinggenomen feiten, waaruit geenszins
blijkt dat de persoon die bevoegd was om
het ontslag te geven, vanaf 2 juni 1992, d.i.
de datum waarop het dossier definitief afgesloten werd, kennisgenomen had van de
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aangevoerde feiten, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de termijn van drie werkdagen was ingegaan op de voormelde dag
(schending van artikel 35 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten); het arrest althans, nu het beslist dat het bedrijf derwijze moet gestructureerd zijn dat kennisgeving van het
ontslag mogelijk is binnen drie werkdagen vanaf de aangevoerde feiten, en bijgevolg, dat de termijn vanaf dat ogenblik begint te lopen, ongeacht of de persoon die
gemachtigd was om te ontslaan werkelijk
kennis droeg van de feiten, enerzijds, aan
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 een
voorwaarde toevoegt die het niet bevat
(schending van artikel 35 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), en, anderzijds, voornoemde wetsbepaling schendt, nu het die termijn niet
doet lopen vanaf het ogenblik waarop de
persoon die bevoegd is om het ontslag te geven, kennis droeg van het feit, maar wel
vanaf het ogenblik dat het bewijs door de
een of de andere dienst van het bedrijf geleverd werd (schending van voornoemd artikel);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel 35,
derde lid, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of voor
het verstrijken van de termijn mag
worden gegeven, wanneer het feit ter
rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de
partij die zich hierop beroept;
Overwegende dat de kennisneming
van het door de werkgever als dringende reden aangevoerde feit dietermijn slechts doet ingaan, als dat feit
ter kennis is gebracht van degene die
bevoegd is om de overeenkomst te
beeindigen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt "dat krachtens de statuten van (eiseres), het outslag van een personeelslid moet
worden gegeven door de directeurzaakvoerder of door een lid van het
directiecomite";
Overwegende dat het arrest, na te
hebben herinnerd aan de fasen van
het onderzoek dat de diensten van
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eiseres hadden ingesteld om de aan
verweerder verweten feiten te
verifieren, beslist dat "op 2 juni 1992
bij het dossier het bewijs gevoegd werd
dat (verweerder) gelogen had, waardoor dat dossier definitief afgesloten
werd, en (dat) vanaf die datum bijgevolg elke persoon, die bevoegd was om
het ontslag te geven, over drie werkdagen beschikte om dat ontslag ter
kennis te brengen";
Dat het arrest beslist dat "nochtans, wegens de raadpleging van de juridische dienst, die tot 5 juni duurde,
de kennisgeving van het ontslag pas
geschiedde op 9 juni 1992, dus buiten de termijn van drie werkdagen, die
inging op 2 juni";
Dat het arrest erop wijst dat "de
werkgever die, met het oog op het antslag van een personeelslid om een
dringende reden, bijzondere procedures invoert die niet bedoeld zijn om de
verweten feiten te bewijzen en aldus
de toe passing van (voornoemd) artikel 35, derde lid, in het gedrang
brengt, verondersteld wordt dat artikel te hebben geschonden, wanneer de
kennisgeving van het ontslag geschiedt
buiten de wettelijke termijn die begint te lopen vanaf het ogenblik
waarop het bewijs is geleverd, te meer
daar de invoering van dergelijke procedures noodzakelijkerwijs veronderstelt dat de betrokken diensten en de
gemachtigde besluitnemer totaal onafhankelijk van elkaar optreden, wat
(eiseres) trouwens te dezen niet eens
aanbiedt te bewijzen";
Overwegende dat het arrest, nu het
de termijn van artikel 35, derde lid,
van de wet van 3 juli 1978 doet ingaan vanaf het ogenblik dat het door
de werkgever als dringende reden aangevoerde feit als bewezen kan worden beschouwd en nu het vereist dat
de onderneming die de werknemer tewerkstelt derwijze georganiseerd is dat
de persoon die bevoegd is om de overeenkomst te beeindigen tijdig op de
hoogte wordt gebracht van dat feit, zodat hij het ontslag binnen de aldus ge-
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preciseerde termijn ter kennis kan
brengen, voornoemd artikel35, derde
lid, schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
7 december 1998 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter- Gelijkluidende conclusie
van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Geinger en Draps.
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BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND

7 december 1998

1o RECHTSBIJSTAND -

STRAFZAKENVERZOEKSCHRIFT VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE VRAAGT DAT EEN ADVOCAAT BIJ HET
HOF ZOU WORDEN AANGEWEZEN- BEPERKTE
ONTVANKELIJKHEID.

2° RECHTSBIJSTAND- MOTIVERING VAN
HET VERZOEKSCHRIFT- GRIEVEN- NOODZAKELIJKE VERMELDING.

1o Aangezien de hurgerlijke partij, die zich

in cassatie heeft voorzien, zich niet moet
laten bijstaan door een advocaat bij het
Hofvan Cassatie om een memorie neer te
leggen (1), kan zij te dien einde geen kosteloze tussenkomst van een advocaat bij
het Hof van Cassatie bekomen. Daarentegen kan rechtsbijstand worden verleend voor de proceskosten en de gerechtsdeurwaarder.
(1) Vgl. Cass., 24 rnei 1974, Cass., 1974, 1063.
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De partij die om rechtsbijstand verzoekt moet, desnoods beknopt en zonder
de rechtsgrond van het verzoek nader te
moeten omschrijven, melding maken van
haar grieven tegen de te bestrijden beslissing (2).
(K. ..

ARREST

T.v... )

(vertaling)

(A.R. G.98.0125.F)

HET HOF; - Wij, Pierre Marchal,
eerste voorzitter van het Hofvan Cassatie,
Gelet op het verzoekschrift van 2 december 1998;
Gelet op de conclusie van procureurgeneraal Liekendael;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op het hierbij ingesloten verslag van het Bureau voor Rechtsbijstand;
Om die redenen, verwerpen wij de
vordering.
1. Bestreden beslissing

De bestreden beslissing, die overigens niet is neergelegd, is een beslissing die op 25 september 1998 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen in een zaak waarin de verzoekers
zich burgerlijke partij hebben gesteld
tegen de verweerders.
Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat het verzoek van
de verzoekers geheel of gedeeltelijk is
afgewezen.
2. Dringende noodzakelijkbeid
( ... )
(2) Vgl. Bur. Rechtsb., 15 dec. 1904, B., 1905,
59.
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3. Ontvankelijkheid van het verzoek:
a. De grieven
De verzoekers voeren het arrest
Aerts van 30 juli 1998 van het Hof
voor de Rechten van de Mens aan tot
staving van hun standpunt dat zij hun
verzoek niet met redenen hoeven te
omkleden.
De verzoekers die een verzoek om
rechtsbijstand indienen moeten, desnoods beknopt en zonder de rechtsgrond van hun verzoek nader te omschrijven, melding maken van hun
grieven tegen de beslisisng waartegen zij wensen op te komen.
De verzoekers voldoen aan dat vereiste, aangezien zij, na een beginselverklaring, in overigens volkomen duidelijke bewoordingen melding maken
van hun grieven tegen de te bestrijden beslissing.
b. De bijstand van een advocaat bij
het Hof van Cassatie
Die bijstand is niet wettelijk vereist. Er is geen grond om die bijzondere bijstand te verelenen. De advocaten bij het Hof van Cassatie en de
andere advocaten hebben, wat dat betreft, gelijke rechten voor het Hof en
het staat niet aan het Hof om die bijzondere vorm van bijstand te verlenen. Er kan daarentegen wel overwogen worden geheel of gedeetelijk
kwijtschelding te verlenen voor de proceskosten alsook voor de bijstand van
een gerechtsdeurwaarder, in zoverre
de behoeftigheid bewezen is.
4. Behoeftigheid
( ... )

Er is geen grond om de gewenste bijstand te verlenen.
( ... )

Vertaling opgemaakt onder toezicht
van eerste voorzitter Marchal en
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overgeschreven met assistentie van
eerstaanwezend adjunct-griffier Van
den Abbeel.
De eerstaanwezend adjunct-griffier;
De eerste voorzitter.
7 december 1998 - Bureau voor rechtsbijstand - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael.
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beklaagde tot verwijzing (1). (Art. 23
Taalwet Gerechtszaken.)
3° Wanneer een beklaagde die terechtstaat

voor een politierechtbank of een correctionele rechtbank waarvan de taal der
rechtspleging het Nederlands is, vraagt
dat de rechtspleging in het Frans geschiedt, is het niet persoonlijk verschijnen ter terechtzitting geen omstandigheid op grand waarvan de aanvraag kan
worden afgewezen ongeacht de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een talk
(2). (Art. 23 Taalwet Gerechtszaken.)
(COLLARD)
ARREST

(A.R. P.97.0533.N)
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1° TAALGEBRUIK- GERECillSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT VERANDERING VAN
TAAL - AFWIJZING DOOR DE EERSTE RECHTER- HOGER BEROEP- BEVESTIGING- VERANTWOORDING.

2° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BE·
SLISSINGEN EN P ARTIJEN- TAALGEBRUIKGERECHTSZAKEN- VERZOEK TOT VERANDE·
RING VAN TAAL- WEIGERING.

3° TAALGEBRUIK- GERECillSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN- STRAFZAKEN - VERZOEK TOT
VERANDERING VAN TAAL- PERSOONLIJKE
VERSCIDJNING VAN DE BEKLAAGDE- WElGERING.

1 o en 2° Wanneer de eerste rechter, voor wie
de rechtspleging in het Nederlands geschiedt, het verzoek van de beklaagde tot
verwijzing naar een rechtbank waarvan de taal der rechtspleging het Frans
is zonder enige motivering heeft afgewezen, is niet naar recht verantwoord de beslissing waarbij de appelrechters, na te
hebben vastgesteld waar het misdrijf is
gepleegd en dat, indien de beklaagde zich
persoonlijk had aangeboden ter terechtzitting, zijn gezegdes konden worden overgebracht door een talk, oordelen niet te
kunnen ingaan op de aanvraag van de

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
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;
Over het middel :
Overwegende dat luidens artikel 23,
tweede lid, van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, de beklaagde die aileen Frans kent of zich gemakkelijker in die taal uitdrukt, wanneer hij
terechtstaat voor een politierechtbank of een correctionele rechtbank
waarvan de taal van rechtspleging het
Nederlands is, kan vragen dat de
rechtspleging in het Frans geschiedt;
Dat luidens het vierde lid van dat
artikel, de rechtbank de verwijzing gelast naar het dichtstbij gelegen gerecht van dezelfde rang, waarvan de
taal van rechtspleging de taal is die
door de beklaagde is gevraagd; dat de
(1) Zie Cass., 5 sept. 1989, A.R. nr. 2905 (A. C.,
1989-90, nr. 5); LINDEMANS, L., Taalgebruik in
gerechtszaken, A.PR., Story Scientia, 1973, nrs.
186, 187 en 239.
(2) Zie Cass., 29 maart 1966 (Bull. en Pas., I,
1966, 990).
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rechtbank evenwel kan beslissen wegens de omstandigheden van de zaak
niet op de aanvraag van de beklaagde
te kunnen ingaan;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechters heeft aangevoerd dat hij
aileen Frans kent en dat hij, aangezien de eerste rechter zonder enige motivering zijn verzoek tot verwijzing
naar een rechtbank waarvan de taal
der rechtspleging het Frans is heeft afgewezen, deze verwijzing vordert;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen niet op de aanvraag van eiser te kunnen ingaan op grond dat de
overtreding te Houthalen-Helchteren
gebeurde en dat indien eiser zich persoonlijk zou hebben aangeboden ter terechtzitting, zijn gezegdes op deskundige wijze konden worden overgebracht door een beedigde tolk;
Overwegende dat, enerzijds, de
plaats van het misdrijf geen omstandigheid uitmaakt op grond waarvan
een in het vermelde artikel 23, tweede
lid, bedoelde aanvraag kan worden afgewezen; dat, anderzijds, het vermelde
artikel niet vereist dat de beklaagde
die de aanvraag doet persoonlijk ter
terechtzitting verschijnt; dat het niet
persoonlijk verschijnen ter terechtzitting geen omstandigheid uitmaakt op
grond waarvan de aanvraag kan worden afgewezen ongeacht de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een
tolk;
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;
verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting
houdend in hoger beroep.
8 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. S. Collard,
Neufchateau.
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RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- TERECHTZITTING- UITSTEL VAN DE ZAAKDOEL VAN RET UITSTEL.

Miskent het vermoeden dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd onschuldig wordt geacht totdat zijn schuld
volgens de wet bewezen wordt, de rechter die reeds voor de behandeling van de
zaak zijn mening over de handelwijze van
de beklaagde heeft gevormd, wat te dezen blijkt uit de vermelding dat het herhaald uitstel van de zaak was bedoeld om
de beklaagde tot betere inzichten te brengen, doch tevergeefs (1). (Art. 6.2
E.VR.M.)
(DE KEERSMAEKER)
ARREST

(A.R. P.97.1102.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1997 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiseres ingediende memorie waarvan een door de
griffi.er 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 eiseres ingestelde strafvordering :
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
schending aanvoert van artikel 6.2
E.V.R.M. dat bepaalt dat eenieder, die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet
(1) Zie Cass., 25 juni 1996, A.R. nr. P.95.0756.N
(A.C., 1996, nr. 258); 4 maart 1997, A.R. nr.
P.96.1660.N (ibid., 1997, nr. 123) met de concl.
adv.-gen. Dubrulle.
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bewezen wordt, doordat de appelrechters door de overweging dat de
zaak herhaalde malen werd uitgesteld "teneinde (eiseres) tot betere inzichten te brengen", hebben te kennen gegeven dat zij eiseres schuldig
achten aan het haar ten laste gelegde
feit vooraleer de behandeling van de
zaak plaatsvond;
Overwegende dat luidens de vermeldingen in de processen-verbaal van
de terechtzittingen, op 17 december
1996 de zaak voor behandeling werd
gesteld op 11 februari 1997 op vraag
van de verdediging, en dat op 11 februari 1997 de zaak werd behandeld
en in voortzetting werd gesteld op 17
juni 1997 "in afwachting van de burgerlijke procedure voor de eerste rechter"; dat op 11 februari 1997 en op 17
juni 1997 het openbaar ministerie
heeft gevorderd en eiseres werd gehoord in haar middelen van verdediging;
Dat de appelrechters in de bestreden beslissing evenwel releveren dat
het herhaald uitstel was bedoeld "ten
einde eiseres tot betere inzichten te
brengen; doch tevergeefs";
Dat de appelrechters derhalve hun
mening over de handelwijze van eiseres reeds hadden gevormd v66r de behandeling van de zaak; dat zij zodoende het vermoeden van onschuld
miskennen;
Dat het onderdeel gegrond is;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiseres ingestelde
strafvordering, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de tegen
haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het gevolg van is;
Om die redenen, ongeacht het eerste middel en het tweede onderdeel
van het tweede middel die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen lei-
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den, vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
8 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. Verwilghen, Dendermonde.
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1 o DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN- GERECHTELIJK ONDERZOEKVINDPLAATS VAN HET SLACHTOFFER PLAATSOPNEMING - AANWEZIGE WETSGENEESHEER- GEESTESONDERZOEK VAN DE
VERDACHTE- ZELFDE DESKUNDIGE- WETTIGHEID.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING- STRAFZAKEN- GERECHTELIJK ONDERZOEK- DESKUNDIGE- TWEE OPDRACHTEN.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- GERECHTELIJK ONDERZOEK- DESKUNDIGE - TWEE OPDRACHTEN.

4 ° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP -ARREST GEWEZEN
MET TOEPASSING VAN ART. 235BIS, § 1, SV.

1o, 2° en 3° De onderzoeksrechter beslist
soeverein wie hij als deskundige benoemt;
uit de omstandigheid dat de onderzoeksrechter een neuropsychiater gelast met het
geestesonderzoek van de verdachte terwijl dezelfde deskundige voordien op verzoek van de onderzoeksrechter als wetsgeneesheer aanwezig was op de plaats
waar het slachtoffer werd aangetroffen,
kan geen miskenning van eisers recht van
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verdediging noch schending van art. 6.1
E. VR.M. worden afgeleid (1). (Art. 6.1
E.V.R.M.)

4 o Tegen een arrest dat de kamer van inbeschuldigingstelling op 2 oktober 1998
gewezen heeft met toepassing van de artt.
231 en 235bis, § 1, Sv., staat onmiddellijk cassatieberoep open. (Artt. 235bis, §
1, en 416, tweede lid, Sv. (2).)(lmpliciete oplossing).
(VANDER VURST, DELCROIX)
ARREST

(A.R. P.98.1375.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van Filip Van
Der Vurst:
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van JeanMarie Delcroix :
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters
het verzoek van eiser om een andere
deskundige met een nieuw onderzoek
te belasten, af\.vijzen op grond van de
overweging dat "uit geen enkel element van het strafdossier kan afgeleid worden dat de aangestelde
geneesheer-psychiater- door het lou(1) Zie Cass., 6 juni 1995, A.R. nr. P.95.0543.N
(A.C., 1995, nr. 278).
(2) Art. 235bis werd in het Wetboek van Strafvordering ingevoegd en het tweede lid van art.
416 Sv. werd vervangen door resp. art. 32 en art.
37 wet 12 maart 1998, krachtens het koninklijk besluit van 21 september 1998 in werking getreden op 2 oktober 1998.
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tere feit dat hij ook als wetsgeneesheer is opgetreden bij de afstapping ter
plaatse en het zwaar toegetakelde lijk
van het slachtoffer heeft gezien - op
enigerlei wijze blijk zou gegeven hebben van enige vooringenomenheid ten
aanzien van de verdachten; dat een
confrontatie met dergelijke beelden en
situaties voor een deskundige zoals in
casu, niet ongebruikelijk is en niet van
aard om de professionele afstandelijkheid van de expert te bei:nvloeden; dat
het hier gaat om een loutere veronderstelling, die door niets is gestaafd";
Overwegende dat de onderzoeksrechter soeverein beslist wie hij als
deskundige benoemt;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de onderzoeksrechter een
neuropsychiater gelast met het geestesonderzoek van de verdachte, terwijl dezelfde deskundige voordien, op
verzoek van de onderzoeksrechter, als
wetsgeneesheer aanwezig was bij de
afstapping alwaar het slachtoffer werd
aangetroffen, niet zonder meer kan afgeleid worden dat deze deskundige zijn
nieuwe opdracht niet meer in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan
uitvoeren; dat de appelrechters derhalve hun beslissing geen andere deskundige te gelasten met het geestesonderzoek van eiser naar recht
verantwoorden, het recht van verdediging van eiser niet miskennen en het
artikel 6.1 E.V.R.M. noch het artikel
14.1 B.U.P.O. schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser de door de onderzoeksrechter benoemde deskundige op
grond van artikel 966 Gerechtelijk
Wetboek heeft gewraakt; dat het bestreden arrest geen uitspraak doet omtrent een verzoek van eiser tot wraking van de deskundige Deberdt;
Dat het middel niet tot cassatie kan
leiden, mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
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En overwegende dat de substanWlle of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, ongeacht de namens Filip Van Der Vurst ingediende
memorie, ter griffie van het Hof ontvangen op 30 november 1998, dit is
buiten de in artikel 420bis Wetboek
van Strafvordering bepaalde termijn
van acht dagen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
8 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. J. Vanspreybroeck, Veurne; K. Stubbe en M. De Soete,
Brugge.
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VREEMDELINGEN-

OPSLUITING INGEVOLGE MINISTERIELE BESLISSING- BEROEP
BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT- VERZOEKSCHRIFT- ONDERTEKENING -ADVOCAATWETTIGHEID.

Wanneer de vreemdeling, krachtens art. 71,
eerste lid, Vreemdelingenwet, beroep instelt tegen een maatregel van vrijheidsberoving door een verzoekschrift neer te
leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats
in het Rijk of van de plaats waar hij werd
aangetroffen, hoeft dat verzoekschrift niet
verplicht ondertekend te worden door de
verzoekende vreemdeling of door zijn advocaat die van een bijzondere volmacht
doet blijken (1). (Artt. 71 Vreemdelingenwet en 440, tweede lid, Ger.W.)
(1) Zie de conclusie van het O.M.
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(DARDOUR)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd :
Eiser is opgesloten krachtens art. 27
Vreemdelingenwet; op 3 december ll. heeft
de minister van Binnenlandse Zaken nog
een vergeefse poging ondernomen om hem
te repatrieren.
Eiser heeft op 30 oktober 1998 tegen de
maatregel van vrijheidsberoving beroep ingesteld door een verzoekschrift neer te leggen, dat door de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Turnhout niet
ontvankelijk werd verklaard omdat het verzoekschrift ondertekend was door eisers advocaat, terwijl dat volgens de raadkamer
door eiser persoonlijk had moeten gebeuren.
Het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft het
hoger beroep van eiser tegen die beslissing ongegrond verklaard (. .. ).
Hoe dan ook, door het hoger beroep ongegrond te verklaren, bevestigt de kamer
van inbeschuldigingstelling de beslissing
van de raadkamer dat het verzoekschrift
onontvankelijk is.
Aldus komt de vraag aan de orde of art.
71 Vreemdelingenwet wel vereist dat de
vreemdeling zelfhet verzoekschrift ondertekent, dan wel of zijn advocaat dat als gevolmachtigde namens hem kan doen. Artikel 71 vermeldt niet uitdrukkelijk dat de
advocaat van de vreemdeling het verzoekschrift kan ondertekenen, maar dat hoeft
ook niet.

Art. 440 Ger.W. zegt dat de advocaat als
gevolmachtigde van een partij verschijnt
zonder dat hij van enige volmacht moet
doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere volmacht vereist. Van een bijzondere volmacht is er in de Vreemdelingenwet geen sprake.
Th: meen dat het strijdig is met artikel 71
Vreemdelingenwet te vereisen dat de
vreemdeling zelf het verzoekschrift ondertekent. Voor dat standpunt vind ik steun in
een arrest van het Hof, en in de besprekingen in het Parlement.
Het Hofheeft op 21 augustus 1985, onder de destijds geldende Wet Voorlopige
Hechtenis 1874, beslist dat het verzoekschrift waarbij een gedetineerde verdachte
zijn voorlopige invrijheidstelling vraagt,
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rechtsgeldig namens de gedetineerde door
diens raadsman kan worden ondertekend
(2).

. Het arrest was onder meer als volgt gemotiveerd : "Overwegende dat, hoewel de
procedure inzake de controle op de voorlopige hechtenis door de onderzoeksgerechten, in beginsel, zowel in het belang van de rechtsbedeling, als in dat van
de verdachte, vereist dat hij in persoon verschijnt, noch die procedure, noch artikel 7
van de wet van 20 april1874 verbieden dat
het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling overeenkomstig artikel 440 van het
Gerechtelijk Wetboek rechtsgeldig namens de gedetineerde door diens raadsman kan worden ondertekend."
Dit arrest gaat weliswaar over een verzoekschrift tot invrijheidstelling inzake
voorlopige hechtenis, maar de redenering
van het Hof lijkt mutatis mutandis toepasselijk op het verzoekschrift waarbij de
vreemdeling bij de Rechterlijke Macht beroep instelt tegen de maatregel van vrijheidsberoving in het kader van de Vreemdelingenwet (3).
Alhoewel R. Declercq meent dat art. 440
Ger.W. ten onrechte in deze problematiek
wordt gemengd (4), genoot het arrest van
12 augustus 1985 unanieme bijval in de
rechtsleer. In een noot in het Rechtskundig Weekblad schreef A. Vandeplas : " Het
onderhavige cassatiearrest ruimt weer een
van de talloze formalismen op die onze
strafvordering ontsieren. Tegenspraak, ver(2) A.C., 1984-85, nr. 663.
(3) Zoals blijkt uit art. 72, vierde lid, Vreemdelingenwet wordt inzake het beroep dat de
vreemdeling instelt tegen de maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing van art.
27 Vreemdelingenwet, in de regel gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de voorlopige hechtenis. Behoudens de in deze wetsbepaling expliciet vermelde uitzonderingen gelden
met betrekking tot het cassatieberoep tegen het
arrest dat de maatregel van vrijheidsberoving ten
aanzien van de vreemdeling handhaaft, de bepalingen van het wetboek van strafvordering.
Derhalve is niet vereist dat het cassatieberoep
wordt ingesteld binnen 24 uur te rekenen van de
betekening van het bestreden arrest (Cass., 9 dec.
1992, A.R. nr. 361, A. C., 1991-92, nr. 782), en gelden evenmin de termijnen bepaald bij art. 31, §
3, Wet Voorlopige Hechtenis.
R., Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer rechtswetenschappen, 1994,
nr. 733.
(4) DECLERCQ,
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zet, hager beroep, voorlopige invrijheidstelling zijn nauw verbonden met het recht
van verdediging; elk overbodig formalisme
bedreigt de rechtsonderhorige en beknot
zijn rechtsmiddelen. Voortaan kan de
raadsman van een gedetineerde zelf een
verzoekschrift strekkende tot diens voorlopige invrijheidstelling indienen zonder
vooraf naar de gevangenis te moeten trekken om de handtekening van zijn client te
vragen." (5).
Wat anderzijds het standpunt van de
wetgever betreft, kwam het probleem te
berde tijdens de bespreking van het wetsantwerp dat geleid heeft tot de wet van 15
juli 1996 die de Vreemdelingenwet wijzigt.
De senatoren Boutmans en Jonckheere
hadden een amendement ingediend tot wijziging van artikel 71 Vreemdelingenwet.
Het amendement bepaalde onder meer dat
het verzoekschrift waarmee het beroep
wordt ingesteld, werd ondertekend door de
vreemdeling zelf of zijn advocaat.
Desaangaande vermeldt het verslag van
de senaatscommissie voor Justitie : "De indiener van het amendement wil het vooral
mogelijk maken dat ook de advocaat van de
vreemdeling het beroep tegen de vasthouding kan ondertekenen : verschillende raadkamers oordelen dat het verzoek door de
betrokkene zelfmoet worden ondertekend.
De minister betwist niet dat de wetgever nooit die bedoeling heeft gehad. Ook in
zijn huidige vorm liet artikel 71 toe dat een
advocaat namens de vreemdeling mocht tekenen. In de praktijk worden verzoeken afgewezen omdat ze niet door de vreemdeling zelf zijn ondertekend.
Daarom stelt de indiener van het amendement voor om deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de wet in te schrijven. (... ) De minister antwoordt dat dit amendement niet
nodig is. Op dit ogenblik wordt in de commissie voor de Justitie gewerkt aan de wet
op de voorlopige hechtenis. Hij meent dat
het probleem, zo nodig, via deze wet kan
worden geregeld. Hij bevestigt evenwel nogmaals dat de ondertekening door de advocaat mogelijk is. Er is trouwens cassatierechtspraak die dit bevestigt." (6)
(5)

R.W, 1985-86, kol. 1738.

(6) Gedr. St., Senaat, 1995-96, nr. 1-310/6, 7273.
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Ret is op grond van die gedach~enwis
seling dat het amendement overbod1g werd
bevonden.

*

*

*

De beslissing van de raadkamer te Turnhout berust bijgevolg op een onjuiste rechtsopvatting die door het bestreden arrest
wordt bevestigd.
Eiser voert tegen dat arrest drie middelen aan die echter geen van alle betrekking hebben op de schending van de artikel 71 Vreemdelingenwet of 440 Ger.W.
Ik meen dat het Hof, zoals in het arrest van 12 augustus 1985, ambtshalve de
schending van die artikelen dient op te ~e~
pen om het bestreden arrest te vermetigen.
ARREST

(A.R. P.98.1489.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1998 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van de artikelen 71 Vreemdelingenwet en 440 Gerechtelijk Wetboek,

Overwegende dat de appelrechters
het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond verklaren en vervolgens de bestreden beschikki?g ~e
vestigen; dat de beroepen besch1kking
eisers verzoek tot invrijheidstelling
niet ontvankelijk verklaart op grond
van de overweging dat "de wet de mogelijkheid niet voorziet dat (het beroep van de vreemdeling voorzien in
artikel 71 Vreemdelingenwet) kan gebeuren door diens raadsman, doch persoonlijk door de vreemdeling dient te
gebeuren; (. .. ) dat in casu het verzoekschrift uitsluitend werd ondertekend
door de raadsman van (eiser), zodat de
eis tot invrijheidstelling als niet ontvankelijk dient afgewezen";
Overwegende dat krachtens artikel 71 eerste lid, Vreemdelingenwet,
de vr~emdeling die het voorwerp is
van een maatregel van vrijheidsbero-
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ving genomen in toepassing van, onder meer, artikel 27 van de vermelde
wet, tegen deze maatregel ber~ep kan
instellen door een verzoekschnft neer
te leggen bij de raadkamer :_ran de c?.rrectionele rechtbank van ZlJn verbllJfplaats in het Rijk of van de plaats
waar hij werd aangetroffen;
Overwegende dat krachtens artikel 440 tweede lid, Gerechtelijk Wethoek d~ advocaat als gevolmachtigde
van de partij verschijnt zonder dat ~j
van enige volmacht moet doen bhJken behalve indien de wet een bijzonder~ lastgeving eist;
Overwegende dat artikel 71 Vreemdelingenwet niet voorschrijft dat het
verzoekschrift verplicht dient ondertekend te worden door de verzoekende
vreemdeling, noch dat de advocaat die
in het verzoekschrift verklaart als gevolmachtigde van de verzoeker op te
treden, van een bijzondere volmacht
moet doen blijken;
Dat in die omstandigheden de appelrechters die, door bevestiging van de
beroepen beschikking, het verzoek van
eiser niet ontvankelijk verklaren op
grond van het feit dat het verzoekschrift uitsluitend ondertekend is door
de raadsman van eiser, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Om die redenen, ongeacht denamens eiser ingediende memorie die
niet tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
8 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. B.
D'haene, Antwerpen.
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Nr. 512

ze KAMER -

8 december 1998

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ONDERZOEKSRECHTER- WRAKING- ARREST
VAN RET HOF VAN BEROEP.

zo
so

ONDERZOEKSRECHTER- WRAKING
- ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.
WRAKING- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- ARREST VAN RET HOF VAN
BEROEP- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o, zo en so Het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van het hof van
beroep, waarbij zijn verzoek tot wraking
van een onderzoeksrechter verworpen
wordt, is niet ontvankelijk, aangezien die
beslissing geen eindbeslissing is (1). (Art.
416 Sv. (2); art. 8S8 Ger.W. (S).)
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gediende verzoek tot wraking verwerpt; dat een dergelijke beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
voornoemd artikel; dat die beslissing
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid; dat het niet gaat
om een beslissing van een kamer van
inbeschuldigingstelling, die uitspraak
doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek
van Strafvordering;
Dat er grond bestaat om akte te verlenen van de afstand;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 december 1998- ze kamer.- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Kirkpatrick.

(RERCK)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1S12.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1998 gewezen door de burgerlijke kamer van het
Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening, op grond dat de
beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van artikel416 van het Wetboek
van Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden arrest het tegen de onderzoeksrechter in(1) Zie de referenties in concl. O.M., in Cass.,
8 dec. 1998, A.R. nr. P.98.1312.F (Bull. en Pas.,
I, 1998, nr. 512).
(2) Zie noot 3, sub nr. 512.
(3) Als vervangen bij art. 7 wet 12 maart 1998
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het
Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (B.S., 2 april1998).

Nr. 513

ze KAMER- 8 december 1998
CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ARREST DAT EISERS HOGER BEROEP TEGEN
EEN VONNIS TOT HEROPENING VAN RET DEBAT ONONTVANKELIJK VERKLAART.

Niet ontvankelijk is de voorziening die voor
de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest dat eisers hager beroep tegen een vonnis dat de heropening van het de bat heeft
bevolen, niet ontvankelijk verklaart (1).
(Art. 416 Sv.)
(1) Zie Cass., 22 maart 1988, A.R. nr. 1944
(A.C., 1987-88, nr. 457).
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(uertaling)

1113

Nr. 514
1e KAMER -10 december 1998
1° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN-

CAR. P. 98.1362.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, dat op 14 oktober 1998 is
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat het bestreden arrest eisers verzet tegen het verstekarrest van 26 augustus 1998 ontvankelijk verklaart en eisers hager beroep
tegen het vonnis van 9 juli 1998 van
de Correctionele Rechtbank te Nijvel, waarbij de heropening van het debat was bevolen omdat tijdens het beraad een grand tot wraking aan het
licht was gekomen ten aanzien van
een van de leden van de rechtbank,
niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering, aangezien zij geen
einde maakt aan de vervolgingen; dat
zij geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, noch met
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van voornoemd wetboek;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht eisers
memorie, conclusie genaamd, die geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 december 1998- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal.

VOORWERP- HANDEL- VORDERING- TERMIJN.

2° KOOP- ZAAK IN DE HANDEL- DIERSTIER- INSPUITING MET HORMONEN- AFKEURING.

3° DIEREN- LANDBOUWDIEREN- STIERINSPUITING MET HORMONEN -AFKEURINGHANDEL.

1o De vorderingen gebaseerd op artikel 1128

B. W moeten niet ingesteld worden binnen een korte termijn.
2° en 3° Een wegens inspuiting met hormonen afgekeurde stier is niet in de handel (1). (Art. 1108, 1128 en 1598 B.W.;
art. 5 Hormonenwet 15 juli 1985.)
(NEYRINCK-MOMMERENCY E.A. T. DOOM)
ARREST

(A.R. C.95.0205.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1108, 1128 en
1598, van het Burgerlijk Wetboek, 13, van
de wet van 25 augustus 1885 houdende
herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken, gewijzigd bij de
wet van 3 juli 1894, 2, 8, 13, 27, 28, 29, 2°
en 33 van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring in de vleeshandel,
gewijzigd bij de wet van 15 april1965, 3, 5,
10, § 1, van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met anti-hormonale
werking, voor de wijziging bij de wet van 6
augustus 1993 en voor de wijziging bij het
Koninklijk Besluit van 17 februari 1992, 26,
36 en 37 van het Koninklijk Besluit van 9
maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de
(1) Zie Cass., 2 dec. 1897 (Pas., 1898, I, 27).
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keuring der hier te lande geslachte dieren gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten'van 28 april 1965 en 17 juni 1976, 1
van het Koninklijk Besluit van 30 december 1982, waarbij vlees en eetbare slachtafval afkomstig van dieren, waarvan stoffen met hormonale of anti-hormonale
werking zijn toegediend schadelijk worden verklaard;
doordat het bestreden arrest van vernietiging de vordering van eisers om de
koopovereenkomst betre:ffende de stier gekend onder nr. 93, gesloten tussen de
rechtsvoorganger van eisers en verweerder op 10 november 1986 nietig te verklaren en om verweerder te veroordelen aan
eisers te betalen de som van 51.051 F., niet
toelaatbaar verklaart wegens miskenning
van de in art. 13 van de wet van 25 augustus 1885 bepaalde vorderingstermijn op
de volgende gronden : "Op de veemarkt te
Sint-Michiels verkocht (verweerder) op 8
november 1986 aan (de rechtsvoorganger)
van (eisers) twee stieren (een stier nr. 91
en een stie; nr. 93; alleen de stier nr. 93
komt ter sprake in dit geding). De stieren werden geleverd op 10 november 1986
en nog dezelfde dag doorverkocht, door (de
rechtsvoorganger van eisers), aan Roger De
Smet uit Ruislede. Op de fiche van het N ationaal Instituut van Landbouwkrediet
staat duidelijk vermeld dat de koopwa:;tr zal
geslacht worden in Nederland; de stleren
worden er vermeld als stier nr. 91 en stier
nr. 93. Op het attest van de Nederlandse
Rijksdienst voor de levering van Vee en
Vlees staat te lezen dat het rund, gemerkt
nr. 93 te Deventer op 11 november 1986
werd ~gekeurd wegens inspuiting met hormonen. Het dier dat ter slachting werd
aangeboden onder nr. 93 afkomstig uit Belgie, begeleid met certificaat nr. 010, werd
afgevoerd naar de destructor te Bergum ...
Terloops doet het (Hofvan Beroep) opmerken dat het niet opgaat te spreken over de
stier als een "goed buiten de handel". In beginsel zijn alle goederen in de handel, uitgezonderd die welke krachtens een wetsbeperking eraan onttrokken worden. Op I:et
ogenblik van de koop-verkoop van de s~1er
was het dier zeker m de handel, afgeZien
van de problematiek van art. 13 van de wet
van 25 augustus 1885 (koopvernietigende
gebreken);
terwijl eerste onderdeel, het bestreden arrest vaststelt dat de stier, gemerkt nr. 93,
volgens het attest van d~ Nederlandse
Rijksdienst van de levermg van Vee en
Vlees, op 11 november 1986 afgekeurd werd
wegens inspuiting met hormonen en afgevoerd werd naar de destructor; dat het be-
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streden arrest ten onrechte beslist heeft dat
die stier op het ogenblik van de verkoop zeker in de handel was en geen "goed buiten de handel" was; dat het immers verboden is om landbouwdieren te verhandelen waaraan onrechtmatig sto:ffen werden
toegediend met hormonale of met antihormonale werking (schending van art. 3,
5, 10, § 1, wet 15 juli 1985) en dat het eveneens verboden is hun vlees te verhandelen (schending van art. 2, 8, 13, 27, 28, 29,
2° en 33, wet 5 september 1952, 26, 36 en
37, K.B. 9 maart 1953); dat het bestreden arrest derhalve ten onrechte beslist
heeft dat de stier, die afgekeurd wer~ wegens inspuiting met hormonen, zeker m de
handel was (schending van art. 1108, 1128
en 1598 B.W.);

tweede onderdeel, de rechtsvordering tot
vernietiging van verkoop of veiling van
huisdieren, bestemd om afgemaakt te worden voor het verbruik, is slechts ontvankelijk uit hoofde der gebreken die ze tot de
voeding onverbruikbaar maken en op voorwaarde dat die rechtsvordering ingespannen wordt binnen de termijn gesteld in art.
13 van de wet van 25 augustus 1885 "die
de wetgeving betre:ffende de koopvernietigende gebreken herzie~"; d_at die termijn
echter niet van toepassmg 1s op de vordering tot vernietiging van de verkoop van
slachtvee wegens het gebrek aan voorwerp van die verkoop omdat _bijzonde~e
wetsbepalingen de vervreemdmg van d1t
voorwerp verbieden; dat die termijn ~us
niet van toepassing was op de vordenng
van eisers tot vernietiging van de verkoop
van de kwestieuze stier wegens gebrek aan
voorwerp van de verkoop omdat die stier
met hormonale substanties was behandeld en daardoor buiten de handel moest
worden gesteld; dat het bestreden arrest die
vordering niet wettelijk ontoelaatbaar kon
verklaren wegens miskenning van de in
art. 13 van de wet van 25 augustus bepaalde vorderingstermijn (schending van
art. 13 van de wet van 25 augustus 1885),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek,
alleen zaken die in de handel zijn, het
voorwerp van overeenkomsten ku~
nen uitmaken; dat, krachtens artlkel 1598 van hetzelfde wetboek, alles wat in de handel is, verkocht kan

Nr. 515

HOF VAN CASSATIE

worden tenzij hijzondere wetshepalingen de vervreemding ervan verhieden;
Dat krachtens artikel 5 van de te
dezen toepasselijke wet van 15 juli
1985 hetreffende het gehruik hij dieren van stoffen met hormonale of antihormonale werking, het verhoden is
landhouwdieren te verhandelen waaraan stoffen met hormonale of met antihormonale werking, hij overtreding
van de hepalingen van de wet of van
de uitvoeringshesluiten ervan, werden toegediend;
Dat de vorderingen gehaseerd op artikel 1128 van het Burgerlijk Wethoek, niet moeten worden ingesteld
hinnen korte termijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door verweerder aan de
rechtsvoorganger van de eisers verkochte stier door de Nederlandse
Rijksdienst voor de keuring van vee en
vlees werd afgekeurd wegens inspuiting met hormonen;
Overwegende dat het arrest los van
de prohlematiek van de koopvernietigende gehreken heslist dat op het
ogenblik van de koop-verkoop van de
stier, het dier zeker in de handel was;
dat het zodoende de artikelen 1108,
1128 en 1598 van het Burgerlijk Wethoek en artikel 5 van de wet van 15
juli 1985 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest hehalve in zoverre dit
het hager heroep ontvankelijk verklaart; heveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
heslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus heperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Antwerpen.
10 december 1998 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelings-
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voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat :
mr. Houtekier.
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10 december 1998

ARBITRAGE -

OVEREENKOMST- UITBREI·
DING- RECHTSMACHT VAN DE SCHEIDSRECHTER- GRENZEN.

De scheidsrechter is verplicht zich te houden aan de scheidsrechterlijke overeenkomst; hij mag evenwel oordelen over geschilpunten die de partijen hem in
uitbreiding van die overeenkomst hebben overgelegd (1). (Art. 1704.2, d, Ger.W.)
(SEGERS Q.Q. T. ROYALE BELGE N.V.)
ARREST

(A.R. C.95.0247.N)

HET HOF; - Gelet op het hestreden arrest, op 2 januari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel1704, 2°, d, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de scheidsrechterlijke uitspraak gewezen
werd binnen de perken van het voorwerp
van het geschil dat aan de scheidsrechters werd onderworpen en dat de scheidsrechters in genendele hun rechtsmacht,
noch hun bevoegdheid hebben overschreden, om redenen dat :
"het voorwerp van de arbitrage breed
moet worden gei:nterpreteerd zowel voor
wat betreft de bijkomende vorderingen als
inzake alle gevolgen voortvloeiend uit de
hoofdvordering; dat de partijen bovendien hun vordering steeds kunnen vervolledigen door bijkomende conclusies;
(1) Zie Cass., 5 sept. 1980 (A. C., 1980-81, nr.
9).
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het arbitrageverdrag stelt dat de 'procedure mondeling zal zijn, doch partijen het
recht hebben schriftelijke besluiten te nemen waarop het scheidsgerecht een gemotiveerd antwoord dient te geven';
het arbitrageverdrag verder omstandig
de schadeaanspraken voor de N.V. I.P.B.
uiteenzet waarop (verweerster) stelt deze
vordering te betwisten en dat zij haar verweermiddelen en de loop van het geding zal
laten gelden;
de scheidsrechterlijke uitspraak dd. 15
september 1992 stelt, zonder dat zulks van
valsheid is beticht, dat: 'gezien het zittingsblad van de zitting van het scheidsgerecht
van 3 oktober 1984 waarop partijen verklaarden: ... dat een strafrechterlijk onderzoek is ingesteld in verband met bepaalde
handelingen van organen van de gefailleerde onderneming waarna beide partijen het Scheidsgerecht aanzochten de behandeling van de zaak sine die te verdagen
met dien verstande dat de meest gerede
partijen het Scheidsgerecht ten alle tijde
zou kunnen aanzoeken dag en uur voor verdere berechting te bepalen'; dat verder op
blz 6, eerste paragraaf van de uitspraak
wordt gesteld : tegen het eerste onderdee! van het middel van rechtsverval verdedigt (eiser) q.q. zich door te stellen dat
(verweerster) niet meer kan steunen op feiten die strafbaar zouden geweest zijn nu de
verjaring is ingetreden. Volgens hem is de
door Maussen op 22 juli 1982 afgelegde verklaring niet afgelegd met het doel (verweerster) te misleiden om een grotere schadevergoeding te bekomen omdat (verweerster) op de hoogte was dater opslagplaatsen bestonden in Lokeren en Hooglede'; dat nog verder op blz 6, tweede paragraaf, van de uitspraak wordt gesteld :
"l'egen het tweede onderdeel van het middel van het rechtsverval brengt (eiser) q.q.
in dat de stock na de brand door (verweerster) geabandoneerd was aan I.P.B.;
dat de opbrengst derhalve niet hoefde medegedeeld en dat de waardeloze stock, samen met de gewone productie (daags na de
brand aangevoerd) in het zwart verhandeld werd;
uit het voorgaande volgt dat (eiser) in
strijd met de gegevens van de zaak ten onrechte aanvoert dat de scheidsrechters hun
rechtsmacht en bevoegdheid te buiten zijn
gegaan wanneer zij beslisten, op grond van
het geheel van het door de partijen gevoerd tegensprakelijk debat m.b.t. de door
(eiser) in het arbitraal verdrag gevorderde
schadeaanspraken, dat - naar verluid de
polisvoorwaarden- (verweerster) zich terecht op rechtsverval beriep lastens de N .V.
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I.P.B., zodat (verweerster) niets verschuldigd was in verband met de door (eiser) gestelde aanspraken",
terwijl de arbitrageovereenkomst restrictief moet uitgelegd worden omdat ze
partijen aan hun natuurlijke rechter onttrekt; scheidsrechters hun opdracht derhalve niet mogen uitbreiden buiten wat
partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen meer bepaald niet tot geschillen waarvan de aard en de natuur verschillen van
deze die in de overeenkomst zijn voorzien;
het arbitrageverdrag stelt :
"In verb and met het PV van schatting
van 08.09.1982 de post:
- inhoud, computer niet inbegrepen
23.538.323 F bedroeg Volgens Royale Belge
bevat deze post goederen die niet door de
brand werden vernietigd om reden dat
- de balans, basis van de schadecijfers,
waarden bevat van goederen gelegen of
staande te Lokeren en te Hooglede, steeds
toebehorend aan I.P.B. N.V. hetgeen door
laatstgenoemde, ten onrechte, betwist
wordt;
- deze vraag aan de gerechtsdeskundige
Huys is voorgelegd geworden die op zijn
beurt deze vraag aan de heer Procureur des
Konings van Hasselt heeft voorgelegd met
zijn schrijven van 31 mei 1983;
- in afwachting van het gegeven gevolg aan de gestelde vraag, de deskundige tot op heden het antwoord op deze
vraag schuldig blijft;
Dat in a:fwachting dat het strafonderzoek,
dat heropend werd, nog niet is afgesloten, Royale Belge het nodige voorbehoud
maakt om hare zienswijze te vervolledigen na kennis te hebben kunnen nemen
van alle gegevens van het strafonderzoek
dat geheim is";
eiser in conclusie voorhield dat volgens
de scheidsovereenkomst aan het scheidsgerecht enkel de vraag gesteld werd of de
post van 23.538.323 fr van zijn schade al
dan niet verschuldigd was door verweerster
en dit enkel om reden dat de door deze post
bedoelde goederen niet door brand vernietigd waren omdat ze zich niet in het geteisterd pand bevonden,
zodat het bestreden arrest dat beslist dat
partijen hun vordering zoals gesteld in de
arbitrageovereenkomst door bijkomende
conclusies konden vervolledigen en vaststelt dat verweerster het middel van rechtsverval alleen in de loop van de rechtspleging v66r de scheidsrechters ingeroepen
heeft, aanneemt dat de betwisting over het
rechtsverval niet in de opdracht van de
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scheidsrechters zoals omschreven in de oorspronkelijke arbitrageovereenkomst begrepen was, hoewel de scheidsrechters over
hun oorspronkelijke opdracht uitspraak gedaan hebben; derhalve het bestreden arrest niet wettelijk mocht beslissen dat de
scheidsrechters hun rechtsmacht of hun bevoegdheden niet hebben overschreden
(schending van artikel1704, 2° d, Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat artikel 1704 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
een scheidsrechterlijke uitspraak kan
worden bestreden door een vordering
tot vernietiging in te stellen en slechts
kan worden vernietigd in de in dit
artikel genoemde gevallen; dat
dit artikel onder meer preciseert sub
2, do, dat een scheidsrechterlijke
beslissing kan worden vernietigd indien het scheidsgerecht zijn rechtsmacht of zijn bevoegdheden heeft overschreden;
Dat, krachtens die wetsbepaling, de
scheidsrechter verplicht is zich te houden aan de scheidsrechterlijke overeenkomst; dat de scheidsrechters eventueel mogen oordelen over geschilpunten die de partijen in uitbreiding
van de scheidsrechterlijke overeenkomst aan de scheidsrechters hebben overgelegd;
Overwegende dat de appelrechters
aannemen dat de scheidsrechterlijke
overeenkomst niet vermeldt dat de
scheidsrechter ook uitspraak mag doen
betre:ffende het verval van recht; dat
zij evenwel oordelen dat de scheidsrechterlijke overeenkomst aan de partijen toeliet het debat te verruimen en
dat te dezen eiser en verweerder bij
conclusie voor de scheidsrechters genomen, hun vordering hebben uitgebreid tot de betwisting in verband met
het verval van recht;
Dat zij aldus wettig beslissen dat de
scheidsrechters hun rechtsmacht niet
hebben overschreden en artikel1704,
2, d, van het Gerechtelijk Wetboek niet
schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 december 1998 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en
DeBruyn.
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1e

KAMER-

10 december 1998

AUTEURSRECHT- WETTELIJKE BESCHERMING- VOORWAARDE.

Een werk geniet de bescherming van de
Auteurswet en van het Verdrag van Bern
van 9 september 1886 enkel op voorwaarde dat het de uitdrukking is van de
intellectuele inspanning van de maker ervan, welke voorwaarde onontbeerlijk is
om aan het werk het vereiste individuele
karakter te geven waardoor een schepping ontstaat (1). (Artt. 1, 3, 8, 19 en 21
Auteurswet van 22 maart 1886 (2); art.
2 Verdrag van Bern voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en
Kunst, ondertekend op 9 sept. 1886, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en
goedgekeurd bij de wet van 26 sept.
1974.)
(SABAM C.V. T. GALERIJ MONTEVIDEO V.Z.W.)
ARREST

(A.R. C.95.0284.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 januari 1995 in laat(1) Cass., 2 maart 1993, A.R. nr. 6583 (A. C.,
1993, nr. 123).
(2) De feiten dateren van 1989, zodat de
nieuwe Auteurswet van 30 juni 1994 (B.S. van 27
juli 1994), krachtens haar artikel 92, § 1, in werking getreden op 1 augustus 1994, nag niet van
toepassing was. In artikel 2, § 5, van de nieuwe
wet zijnfoto's beschermd wanneer ze "oorspronkelijk" zijn "in de zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de auteur zijn".
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ste aanleg gewezen door het Vredegerecht van het zesde kanton te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen, 1, 3, 8, 19, 21
en 21bis van de Auteurswet van 22 maart
1886, en 2 van het Verdrag van Bern voor
de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend op 9 september 1886, zoals herzien te Brussel op 26
juni 1948 en goedgekeurd bij wet van 26
juni 1951,
doordat de vrederechter eiseres' vordering als ongegrond afwijst op volgende
gronden:
'Uit de door elk van partijen aangehaalde
rechtspraak blijkt dat, om (. .. ) bescherming te genieten, het werk de persoonlijke visie van de fotograaf moet weergeven en het een welbepaald en uniek
karakter verlenen, zodat het een origineel aspect vertoont, eigen aan de maker;
In casu blijkt dat de bewuste foto weliswaar technisch uitstekend is, doch een
eenvoudige weergave vormt van een kunstwerk, maar geen intellectuele conceptie
daarstelt, die een bijzonder esthetisch gevoelen opwekt;
Bovendien bepaalt artikel21bis van de
wet betreffende de auteursrechten dat de
"de toestemming van de maker niet vereist is voor het verveelvoudigen, opnemen en openbaar maken van korte uittreksels uit werken van letterkunde of
kunst, met het doel door middel van fotografie .. : ver~~ag te geven van actuele gebeurtemssen ;
In casu werd de foto blijkbaar uitsluitend gereproduceerd met informatieve bedoelingen, zodat gedaagde er vrij kon over
beschikken;
De overige foto's van de Heer Peers, opgenomen in de oorspronkelijke catalogus
van de tentoonstelling "Torens van Babel", zijn trouwens eveneens loutere weergaven van bepaalde werken, en hebben dus
een uitsluitend informatief karakter;
Eiseres meent dat een kunstgids geen
verslag is van actuele gebeurtenissen, vermits hij maar eenmaal per jaar verschijnt;
In de artistieke evoluties is een enkel
jaar echter te beschouwen als een korte
tijdsspanne, en geeft een jaarlijks overzicht wel degelijk een "actuele" stand van
zaken weer';
terwijl, eerste onderdeel, het voor de
auteursrechterlijke bescherming van een fo-
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tografie nodig maar voldoende is dat ze de
uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de maker ervan, welke voorwaarde onontbeerlijk is om aan het werk
het vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping ontstaat; bijgevolg niet het bestaan vereist is van een
intellectuele conceptie die 'een bijzonder esthetisch gevoelen opwekt',
zodat de vrederechter, door te weigeren
aan bewuste foto auteursrechtelijke bescherming te verlenen omdat laatstgenoemde voorwaarde niet was vervuld, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering
van artikel 21bis van de auteurswet van 22
maart 1886) :
terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel21bis van de auteurswet de toestemming van de auteur niet vereist is voor het
verveelvoudigen, opnemen en openbaar rnaken van 'korte uittreksels' uit werken van
letterkunde of kunst, met het doel door
middel van fotografie, cinematografie, radiofonie of televisie, 'verslag te geven van
actuele gebeurtenissen'; deze uitzonderingsbepaling op beperkende wijze moet worden uitgelegd en het enkel de bedoeling van
de wetgever is geweest om het de communicatiemedia mogelijk te maken hun opdracht van snelle informatieverstrekking
over actuele gebeurtenissen (tentoonstellingen, volksfeesten, nationale feesten, enz.)
te vervullen, zonder vooraf machtiging te
moeten vragen betreffende het tijdens die
gebeurtenis uitgevoerd ofvertoond beschermd werk, hetgeen in de praktijk vaak
onmogelijk is; zulks evenwel niet het geval is voor de reproductie in een jaarlijkse
kunstgids van een foto van een kunstwerk,
die voordien was opgenomen voor de catalogus van een tentoonstelling waarop het
kunstwerk te bezichtigen was,
zodat de vrederechter evenmin wettig
oordeelt toepassing te kunnen maken van
artikel 21bis om reden dat de foto
uitsluitend werd gereproduceerd met
informatieve bedoelingen (schending van
artikel21bis van de Auteurswet van 22
maart 1886) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de Auteurswet
van 22 maart 1886 en het verdrag van
Bern van 9 september 1886 bescherming verlenen aan alle voortbrengselen op het gebied van de letterkunde,
wetenschap en kunst die het persoonlijke stempel van de maker dragen;
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Overwegende dat het voor een werk,
om die bescherming te genieten, nodig maar voldoende is dat het de uitdrukking is van de intellectuele in- spanning van de maker ervan, welke
voorwaarde onontbeerlijk is om aan
het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping ontstaat;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de foto waarvoor eiseres de
auteursrechtelijke bescherming inroept, hoewel hij technisch uitstekend is, "een eenvoudige weergave
vormt van een kunstwerk" en, zoals de
overige foto's in de oorspronkelijke catalogus van de tentoonstelling, eveneens een loutere weergave is van een
bepaald werk, en een "uitsluitend informatief karakter" heeft;
Dat het vonnis aldus te kennen
geeft dat de bedoelde foto geen uitdrukking is van een intellectuele inspanning van de maker ervan die het
individueel karakter eraan geeft waardoor een schepping ontstaat;
Overwegende dat het vonnis door dit
te beslissen op grand van die vaststellingen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet tot cassatie
kan leiden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat het
vonnis op grand van zijn in het eerste onderdeel aangegeven vaststellingen naar recht is verantwoord;
Dat het onderdeel dat opkomt tegen een andere zelfstandige reden van
het vonnis, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 december 1998 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
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- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Butzler.
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1e KAMER- 10 december 1998
1o BETICHTING VAN VALSHEID - vooR
HET HOF VAN CASSATIE- VERKLARING VAN
DE VERWEERDER- NIET-BEDIENING- BEVEL VAN HET HOF- KOSTEN.
2o CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- GEMEENTE- BESLISSING VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- GRONDEN.
3° GEMEENTE- GEMEENTERAAD- BERAADSLAGING - GEMEENTERAADSLID RECHTSTREEKS BELANG- BEREKENING VAN
PENSIOEN.
1o Wanneer de verweerder in de valsheids-

procedure voor het Hof verklaard heeft
zich niet van het van valsheid betichte
stuk te willen bedienen, geeft het Hof hem
daarvan akte, beveelt het dat dit stuk uit
het geding wordt gehouden en veroordeelt het de verweerder in de kosten van
de tussenvordering (en van de memorie
van wederantwoord). (Artt. 909 en 910
Ger.W)
2° De omstandigheid dat de verweerder

"meent te kunnen aantonen" dat het college van burgemeester en schepenen van
een gemeente niet heeft beslist een voorziening in te stellen volstaat niet om een
middel van niet-ontvankelijkheid van de
voorziening te schragen (1).
(1) In dezen had de gemeente bij haar voorziening een stuk gevoegd, m.n. een uittreksel uit
het register der besluiten van het schepencollege, zitting van 5 juli 1995, luidens hetwelk dit
college had beslist om cassatieberoep in te stellen. Verweerder betichtte dit stuk van valsheid,
nu hij meende te kunnen aantonen dat het college in werkelijkheid slechts akkoord ging om de
machtiging daartoe aan de gemeenteraad te vragen. De gemeente heeft, overeenkomstig arti-
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3° De enkele grand dat het pensioen, dat

een gemeenteraadslid als oud-schepen
ontvangt, op dezelfde wijze berekend
wordt als het pensioen van de burgemeester, eiser in een geding tegen de gemeente
betreffende het bedrag van zijn pensioen,
wettigt de beslissing van de appelrechter
niet dat dat gemeenteraadslid een rechtstreeks belang had bij de beslissing van
de gemeenteraad al dan niet hager beroep in te stellen tegen de beslissing van
de eerste rechter over dat bedrag (2). (Art.
92, eerste lid, 1°, Gemeentewet.)
(GEMEENTE SCHOTEN T. IMLER)
ARREST

(A.R. nrs. C.95.0294.N en C.95.0373.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het verzoekschrift van verweerder tot inleiding van de procedure inzake valsheidsincident voor het
Hof;
Overwegende dat de zaak
C.95.0373.N een incident is in de zaak
kel910 Ger.W, binnen de bij artikel909 van dit
wetboek bepaalde termijn verklaard zich van dit
stuk niet te willen bedienen, zodat het, volgens
het voorschrift van eerstvermelde bepaling, uit
het geding diende gehouden te worden. Het Hof
heeft evenwel, bij de controle van de regelmatigheid van de beslissing over het cassatiegeding,
zoals bepaald bij artikel 270, tweede lid, van de
Gemeentewet, acht kunnen slaan op een machtiging van de gemeenteraad van 31 augustus
1995 en deze, hoewel dagtekenend van na de
voorziening, impliciet, als geldig aangenomen.
Deze beslissing ligt in de lijn van het arrest van
het Hof van 28 november 1996, A.R. nr.
S.96.0036.F, A C., 1996, nr. 463). De stelling van
de verweerder, ontwikkeld in een "anticipatieve pleitnota", na de terugtrekking van het stuk
en luidens dewelke de voorziening dus onbestaande was, zodat de gemeenteraad later geen
regulariserende machtiging kon verlenen, werd
niet aanvaard. Gelet op voormelde rechtspraak
van het Hofwerd dan ook door het O.M. geen
middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening ambtshalve opgeworpen (in de onderstelling dat zulk middel in de memorie van antwoord, zonder de anticipatieve pleitnota, zijn doel
niet kon treffen).
(2) Zie Cass., 15 dec. 1978 (A. C., 1978-79, 454).
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C.95.0294.N; dat de zaken dienen te
worden gevoegd;

I. Wat de valsheidsvordering betreft:
Overwegende dat verweerster bij
akte neergelegd ter griffie binnen de
termijn van vijftien dagen bepaald bij
artikel 909 van het Gerechtelijk Wethoek en ondertekend door verweerster
en haar advocaat in het Hof van Cassatie, verklaart zich niet van het van
valsheid betichte stuk te willen bedienen;
Dat het stuk derhalve uit het geding moet worden gehouden;
II. Wat de voorziening betreft:
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : verweerder
"meent te kunnen aantonen" dat het
college van burgemeester en schepenen van eiseres niet heeft beslist de
voorziening in te stellen :
Overwegende dat de omstandigheid dat verweerder "meent te kunnen aantonen" dat op de zitting van 5
juli 1995 het college van burgemeester en schepenen niet heeft beslist de
voorziening in te stellen, niet volstaat
om een middel van niet-ontvankelijkheid te schragen;
Dat voor het overige het middel van
niet-ontvankelijkheid afgeleid is uit
het voornemen het bewij s te leveren
dat het college van burgemeester en
schepenen niet heeft beslist de voorziening in te stellen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 (voorheen artikel 97) en 159 (voorheen artikel
107) van de gecoordineerde Grondwet van
17 februari 1994, voor zoveel als nodig, 97
en 107 van de Grondwet v66r de coordinatie, artikel 23 van het Gerechtelijk Wethoek en artikel 92 § 1 van de Gemeentewet, zoals gewijzigd en aangevuld bij wet
van 11 juli 1994,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep, ingesteld door eiseres tegen het
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vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg dd. 18 juni 1993, ontoelaatbaar verklaart en deze beslissing laat steunen op
volgende overwegingen :
"het door het College van Burgemeester en Schepenen ingestelde hoger beroep
is gesteund op de machtiging hiertoe verleend door de Gemeenteraad bij beslissing van 26 augustus 1993;
volgens artikel 92 eerste lid is het elk gemeenteraadslid en de burgemeester verboden tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of een besluit over zaken waar hij
een rechtstreeks belang heeft;
bij de beraadslaging van de Gemeenteraad over het al dan niet verlenen van de
machtiging om in rechte op te treden geen
gemeenteraadsleden aanwezig mogen zijn
die hierbij een belang hebben in de zin van
art. 92, 1 o Grondwet;
niet wordt betwist dat de heer Van Thielen gewezen schepen der gemeente Schoten aan de bespreking en stemming van de
gemeenteraad op 26 augustus 1993 heeft
deelgenomen;
(eiseres) stelt dat aan geen der vier geldende verbodsbepalingen terzake zou voldaan zijn in hoofde van de heer Van Thielen;
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men aan de beraadslaging en stemming om
in rechte te treden en al dan niet hoger beroep in te stellen;
art. 92 Gemeentewet werd geschonden;
deze beslissing van 26-8-1993 werd niet
in overeenstemming met de Gemeentewet getroffen, zodat deze beslissing krachtens art. 107 der Grondwet geen toepassing kan vinden;
het hoger beroep is dan ook ontoelaatbaar en de grond van de zaak vermag niet
onderzocht te worden" (arrest p. 3-5),
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
appelconclusie uitdrukkelijk had aangevoerd dat, nu de betwiste raadsbeslissing
uitsluitend het geschil tussen verweerder
en eiseres m.b.t. de pensioenberekening van
verweerder betrof, bij het nemen van deze
beslissing geen belang in de zin van artikel 92 § 1 Gemeentewet in hoofde van de
oud-schepen Van Thielen aangetoond kon
worden (appelconclusie van eiseres, p. 1-3);
eiseres aldus, impliciet maar zeker, had
aangetoond dat, gezien de "interpartes"gelding van een rechterlijke uitspraak, oudschepen Van Thielen geen "rechtstreeks en
persoonlijk" belang kon hebben bij de beraadslaging en de uiteindelijke beslissing
machtiging te verlenen om hoger beroep in
te stellen tegen het vonnis;
de bestreden beslissing, door louter te
de heer Van Thielen ontvangt een penstellen dat "het geding een rechtstreeks gesioen uitbetaald door (eiseres);
dit pensioen wordt op dezelfde wijze be- volg heeft voor de hoegrootheid van het
pensioen van Van Thielen en het niet inrekend als dit van een burgemeester;
stellen van een hoger beroep een verhode machtiging om al dan niet beroep in ging van zijn pensioen tot gevolg zou hebte stellen is duidelijk een in geld waar- ben, aangezien dit op identieke wijze dient
deerbaar belang, actueel, persoonlijk en te worden berekend als dit van de burgeeveneens een rechtstreeks belang (was) meester", dit omstandig verweer van eisevoor de heer Van Thielen F.;
res onvoldoende heeft beantwoord;
het geding heeft een rechtstreeks gehet Hofvan Beroep, ondanks het specivolg, zoals (verweerder) terecht stelt, voor fieke verweer van eiseres, in deze overwede hoegrootheid van het pensioen van Van ging immers niet verantwoordt waarom de
Thielen en het niet instellen van een ho- identieke berekening van het pensioen
ger beroep zou een verhoging van zijn pen- noodzakelijkerwijze tot gevolg heeft dat het
sioen tot gevolg hebben, aangezien dit op niet instellen van een hoger beroep tegen
identieke wijze diende te worden bere- de beslissing betreffende de pensioenkend als dit van de burgemeester;
berekening van verweerder, tot een verhomen dient zich uiteraard te plaatsen op ging van het pensioen van de heer Van
het ogenblik dat de beslissing in de ge- Thielen zou leiden,
meenteraad diende genomen te worden om
zodat de beslissing, wegens dit gebrek
te zien of art. 92 Gemeentewet werd ge- aan antwoord, niet regelmatig gemotischonden;
veerd is en derhalve artikel149 van de geniet blijkt dat het terzake een collectief coordineerde Grondwet, en voor zoveel als
belang betreft gezien immers niet blijkt dat nodig 97 van de Grondwet v66r de coordinog andere schepenen hierbij betrokken natie, schendt;
zouden zijn;
terwijl, tweede onderdeel, een belang in
het staat derhalve vast dat de heer Van de zin van artikel 92, § 1 Gemeentewet, geThielen F. ten onrechte heeft deelgeno- definieerd wordt als een "actueel, in geld
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waardeerbaar, rechtstreeks en persoonlijk" belang; deze vier voorwaarden cumulatief vervuld dienen te zijn;
een gemeenteraadslid slechts een "rechtstreeks en persoonlijk" belang heeft bij een
bepaalde raadsbeslissing wanneer er uit de
te nemen beslissing noodzakelijk en rechtstreeks een voordeel voortvloeit, dat rechtstreeks in zijn handen terecht komt; dit
voordeel bovendien op het ogenblik van de
beslissing voldoende dient vast te staan en
niet slechts een eventualiteit mag betreffen;
een gemeenteraadslid bijgevolg geen
"rechtstreeks en persoonlijk" belang kan
hebben bij een beslissing hoger beroep in te
stellen tegen een vonnis betreffende de
pensioenberekening van een oud-burgemeester, gezien deze beslissing niet noodzakelijk en rechtstreeks een wijziging van
zijn inkomsten teweeg brengt;
overeenkomstig artikel 23 Gerechtelijk
Wetboek, rechterlijke uitspraken immers
slechts tussen de betrokken procespartijen
gevolgen teweeg brengen, zodat het gemeenteraadslid, om een gelijkaardige wijziging van zijn pensioenberekening teweeg te brengen, minstens zelf een
procedure dient in te stellen;
de appelrechters niet vaststellen dat de
heer Van Thielen bij het nemen van de betwiste raadsbeslissing een gelijkaardige
procedure tot een wijziging van zijn
pensioenberekening had ingeleid noch dat
hij op het ogenblik van deze beslissing dergelijke stappen beoogde;
het belang van oud-schepen Van Thielen bij de beslissing machtiging te verlenen om hoger beroep in te stellen tegen een
vonnis betreffende de pensioenregeling van
een derde (verweerder), bijgevolg noch
"rechtstreeks" noch "actueel" genoemd kan
worden;
het bestreden arrest, door in hoofde van
de heer Van Thielen toch een rechtstreeks
en persoonlijk belang vast te stellen op de
enkele grond dat "het niet instellen van een
hoger beroep een verhoging van zijn pensioen tot gevolg zou hebben", bijgevolg het
wettig begrip "belang" in de zin van artikel 92 § 1 Gemeentewet miskent, en minstens artikel23 van het Gerechtelijk Wethoek schendt;
het enkele feit dat "niet blijkt dat het terzake een collectiefbelang betreft gezien immers niet blijkt dat andere schepenen hierbij betrokken zouden zijn", evenmin
volstaat om een schending van artikel 92
§ 1 van de Gemeentewet vast te stellen,
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daar de vier verbodsbepalingen van artikel92 § 1 cumulatiefvervuld dienen te zijn,
zodat de bestreden beslissing niet wettig een schending van artikel 92 § 1 van de
Gemeentewet kon vaststellen en evenmin op wettige wijze het hoger beroep van
eiseres, op grond van artikel159 van de gecoordineerde Grondwet, ontoelaatbaar heeft
verklaard:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 92, 1 o, van de Gemeentewet, het
elk gemeenteraadslid en de burgemeester verboden is tegenwoordig te
zijn bij een beraadslaging of besluit
over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. oud-schepen Van Thielen aanwezig was bij de beraadslaging betreffende het pensioen van
verweerder als burgemeester; 2. Van
Thielen een pensioen ontvangt dat berek(;l,nd wordt op dezelfde wijze als dat
van een burgemeester;
Dat het oordeelt dat "het nietinstellen van een hoger beroep (door de
Gemeenteraad) een verhoging van zijn
pensioen tot gevolg zou hebben, aangezien dit op identieke wijze diende te
worden berekend als dit van de burgemeester";
Overwegende dat de appelrechters
niet vermochten te beslissen op de enkele grond dat het pensioen van Van
Thielen op een zelfde wijze zou worden berekend als dat van de burgemeester, dat Van Thielen een rechtstreeks belang had bij de beslissing of
al dan niet hoger beroep moest worden ingesteld betreffende het pensioen van verweerder;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven onder de nummers
C.95.0294.N en C.95.0373.N; geeft
akte aan verweerster dat zij zich niet
bedient van het van valsheid betichte
stuk; beveelt dat dit stuk uit het geding wordt gehouden; vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van het vernietigde arrest;
veroordeelt verweerster in de kosten
van de tussenvordering en van de memorie van wederantwoord; houdt de
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
10 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. De Gryse en
Biitzler.
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3e KAMER- 14 december 1998
PENSIOEN- GEWAARBORGD INKOMEN VOOR
BEJAARDEN- BUITENLANDS VOORDEEL CUMULATIE- ONVERSCHULDIGDE BETALING
'IERUGVORDERING VERJARING AANVANGSDATUM.

Wanneer de onverschuldigde betaling van
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, haar oorsprong vindt in de toepassing of de verhoging van een buitenlands
voordeel, begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan het uitbetalend organisme (1). (Art. 21, § 3,
tweede lid, wet 13 juni 1966 betreffende
de rust- en overlevingspensioenen voor
arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.)
(R.VP. T. VERSCHUREN)
ARREST

(A.R. S.98.0002.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1997 gewe(1) Zie Cass., 19 jan. 1981 (A. C., 1980-81, nr.
288).
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zen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schendingvan artikelen 1147,1148,2252,
2257, van het Burgerlijk Wetboek, 21, § 1,
1°, littera c, en§ 3, eerste, tweede, derde en
vierde lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en
vrijwillige verzekerden, gewijzigd bij de
wetten van 27 juli 1971 en 27 december
1973 en bij het Koninklijk Besluit n° 205
van 29 augustus 1983, 11, § 1, 20, § 3, van
de wet van 1 april 1969 betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 53, van
het koninklijk besluit van 29 april 1969
houdende algemeen reglement betreffende
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 47, 48, van de Verordening (E.G.) n°
574172 van de Raad van 21 maart 1972 tot
vaststelling van de wijze van toepassing
van de verordening (E.G.) no 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de gemeenschap verplaatsen. Publicatieblad L74 van 27.3.72,
gewijzigd bij de verordening no 1248/92 van
30 april 1992, en thans vervat is in de bijlage A van het Reglement no 118/97 van 2
december 1996 van de Raad E.G. en van de
algemene rechtsbeginselen van de schorsing van de verjaring door overmacht en
van "contra non valentem agere non currit praescriptio",
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming de administratieve beslissing dd. 7 januari 1994 van eiser vernietigt en voor recht zegt dat eiser niet
rechtsgeldig verweerster kan schorsen van
het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden gedurende de periode van 1 januari 1989 tot en met 31 december 1993 en
dat eiser derhalve de over die periode ten
onrechte uitbetaalde prestaties niet kan terugvorderen, op de gronden dat artikelen
20, §§ 2 en 3, en 23, van de wet van 1 april
1969 betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, verklaren dat artikel 21 van de wet van 13 juni 1996 betreffende de rust- en overlevingspensioenen,
eveneens van toepassing is op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Het oorspronkelijk artikel 21 van de wet van 13
juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen werd ingrijpend gewijzigd bij artikel 3 van het Koninklijk Besluit nr. 205 van 29 augustus 1983, dat in
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werking trad op 1 januari 1984 en enerzijds de oorspronkelijke begrippen arglist
of bedrog verving door de begrippen bedrieglijke handelingen of valse en welbewust onvolledige verklaringen. Anderzijds werd aanvuliend bepaald dat de
vijfjaarlijkse verjaringstermijn ook van toepassing is op sommen die ten onrechte werden uitbetaald wegens het niet afieggen
door de schuldenaar van een verklaring die
is voorgeschreven door'een wets- ofverordenende bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis, zoals thans de
tekst van artikel 21, § 3, gewijzigd zoals
vermeld luidt. Verweerster betoogt terecht
dat de terugvordering in casu gebaseerd is
op de toekenning van een buitenlands voordeel en dat zij derhalve ressorteert onder
het toepassingsgebied van artikel21, § 3,
tweede lid, zodat in principe het terugvorderingsrecht verjaart door verloop van
zes maanden te rekenen vanaf de datum
van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent ofverhoogt. Het derde lid van
artikel21, § 3, bepaalt dat de in de leden
1 en 2 vastgestelde termijn tot vijf jaar
wordt opgevoerd ondermeer wanneer de
sommen ten onrechte werden uitbetaald
wegens het niet afieggen, door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende
bepaling. In casu bepaalt artikel 11, § 1,
van de wet van 1 april 1969 betreffende het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden : "het
gewaarborgd inkomen wordt toegekend op
aanvraag van betrokkene. Een nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich
volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning of verhoging van
het gewaarborgd inkomen rechtvaardigen. De gerechtigde moet aangifte doen zodra nieuwe gegevens het bedrag van de in
aanmerking te nemen bestaansmiddelen
kunnen doen verhogen". Vermits verweerster sedert 1987 een Nederlands rustpensioen ontvangt, was zij in toepassing
van artikel 11, § 1, van de wet van 1 april
1969, verplicht om van dit inkomen aangifte te doen. Verweerster heeft dit klaarblijkelijk niet gedaan zodat de termijnen
van leden 1 en 2 van artikel21, § 3, van de
wet van 13 juni 1966 moeten verlengd worden tot 5 jaar. Bij de bestreden administratieve beslissing werd verweerster een
schorsing opgelegd van het recht op gewaarborgd inkomen gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied, nl.
5 jaar teruggerekend vanaf de onverschuldigde betaling welke zich situeert in december 1993, doch bij die beslissing werd
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geen rekening gehouden met de bepalingen van artikel21, § 3, tweede lid, van de
wet van 13 juli 1966. Vermits immers niet
betwist wordt dat verweerster reeds sedert 1987 een Nederlands rustpensioen ontvangt, is er uiteraard meer dan vijfjaar
verlopen tussen het ogenblik waarop de
buitenlandse beslissing, die het voordeel
heeft toegekend, werd genomen (ten laatste begin 1987) en de datum waarop eiser besliste om verweerster te schorsen van
het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden met ingang vanaf 1 januari 1989 (9
januari 1994). De terugvordering van de
ten onrechte uitbetaalde prestaties is verjaard. Artikel21, § 3, tweede lid, neemt als
uitgangspunt voor de berekening van de
verjaringstermijn de datum van de buitenlandse beslissing, dit in tegenstelling tot artikel21, § 3, eerste lid, alwaar als uitgangsdatum wordt gebruikt de datum waarop de
ten onrechte uitgekeerde prestaties effectief werden betaald. Een concrete toepassing van artikel 21, § 3, van de wet van 13
juni 1966 leidt tot de vaststelling dat het
recht tot terugvordering van de ten onrechte uitgekeerde prestaties, in het onderhavig geval op de datum van de bestreden administratieve beslissing, reeds
verjaard was. Die administratieve beslissing kan bijgevolg niet behouden blijven en
dient vernietigd,
terwijl, eerste onderdeel, de vijfjarige verjaring van de door eiser gedane onverschuldigde betalingen, tengevolge van het gebrek aan verklaringen van verweerster,
begonnen is te lopen te rekenen vanaf de
datum waarop de uitbetalingen zijn geschied (schending van art. 21, § 1, 1 o, litter a c, en § 3, eerste, derde en vierde lid,
van de wet van 13 juni 1966, 20, § 3, van
de wet van 1 april1969); dat immers de bepaling van het tweede lid, volgens dewelke
wanneer de onverschuldigde uitbetaling
haar oorsprong vindt in de toekenning van
een buitenlands voordeel, de terugvordering verjaart door verloop van 5 jaar te rekenen van de datum van de beslissing die
voornoemde voordelen toekent, niet
toepasselijk is op het geval van verweerster;
dat inderdaad deze bepaling van het tweede
lid van gemeld artikel21, § 3, onder de datum van de beslissing die de buitenlandse
voordelen toekent de datum bedoelt van de
gezamenlijke betekening van de beslissing genomen overeenkomstig artikel 48
van de E.E.G. verordening no 574172, en
dergelijke procedure ter zake niet gevoerd
werd (schending van art. 21, § 1, 1°, littera c, en§ 3, tweede, derde en vierde lid
van de wet van 13 juni 1966, 20, § 3, van
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de wet van 1 april 1969; 47, 48, van de
E.E.G. verordening n° 574/72 van 21 maart
1972),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het tweede lid van
artikel21, § 3, van de wet van 13 juni
1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, voor de terugvordering van de
in § 1 van dit artikel bedoelde prestaties, die ten onrechte werden uitbetaald, een bijzondere aanvangsdatum
van de ve:rjaringstermijn bepaalt wanneer de onverschuldigde betaling haar
oorsprong vindt in de toepassing of de
verhogi ng van een buitenlands voordeel of een voordeel in een andere regeling dan die bedoeld in§ 1; dat luidens deze wetsbepaling de verjaringstermijn begint te lopen "vanaf de
datum van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt";
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt
dat de wetgever met de termen "vanaf
de datum van de beslissing" bedoeld
heeft dat de verjaringstermijn begint
te lopen vanaf de kennisgeving van de
beslissing aan de betrokkene en aan
het uitbetalend organisme;
Overwegende dat artikel20, § 3, van
de wet van 1 april 1969 betreffende
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden voormeld artikel 21 van de wet
van 13 juni 1966 van toepassing verklaart op het gewaarborgd inkomen
voor bej aarden;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de door eiser ingestelde
terugvordering van gewaarborgd inkomen voor bejaarden op grand van
artikel 21, § 3, van de wet van 13 juni
1966 verjaard is omdat "niet betwist
wordt dat verweerster reeds sedert begin 1987 een Nederlands rustpensioen
ontvangt" en meer dan vijfjaar verlopen is tussen het ogenblik waarop de
buitenlandse beslissing, die het voordeel heeft toegekend, werd genomen

(ten laatste begin 1987) en de datum
9 januari 1994 waarop eiser besliste
om verweerster te schorsen van het
recht op gewaarborgd inkomen voor
bejaarden met ingang vanaf 1 januari
1989;
Overwegende dat het arrest, door
aan te nemen dat de verjaringstermijn een aanvang neemt vanaf de datum waarop de buitenlandse beslissing genomen wordt, voormeld artikel
21, § 3, tweede lid, schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 december 1998- 38 kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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1o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- OPZEGGING- GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VLAAMSE GEMEENSCHAP VOORRANGSREGELINGDECREET- NIEUWE REGELING- RECHTSPOSITIE SOMMIGE PERSONEELSLEDEN- DECREET 27 MAART 1991.

2° ONDERWIJS -

GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS- VOORRANGSREGELINGDECREETDECREET 27 MAART 1991-ANCIENNITEIT.
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1 o en 2° Uit het onderling verband tussen artikel 23, § 1 Deer. Vl. Gem. 27 maart
1991, dat een voorrangsregeling instelt gegrond op dienstancienniteit en § 2 van dit
decreet overeenkomstig welke de diensten waaraan een einde is gesteld door
een ontslag, niet in aanmerking komen
voor de dienstancienniteit en de regeling bepaald in artikel21, § 1, f, van hetzelfde decreet die in tijdelijke aanstellingen van telkens een schooljaar voorziet,
volgt dat de diensten bedoeld in artikel
23, § 2, waaraan een einde is gemaakt
door ontslag, diensten zijn die gepresteerd werden tijdens het schooljaar waarvoor de aanstelling werd gedaan, en dat
die diensten niet in aanmerking komen
voor de berekening van de dienstancienniteit bepaald in artikel 23, § 1; diensten die niet tijdens dat schooljaar werden gepresteerd vallen niet onder het
bepaalde van art. 23, § 2 Dec.Vl.Gem. 27
maart 1991 (1). (Art. 21, § 1, f, 23, §§ 1
en 2, en 76, § 3, Decreet van de Vlaamse
Gemeenschap betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychisch-medisch sociale
centra.)
(KATHOLIEK ONDERWIJS WINKSELE V.Z.W.
T. VANRYNE)
ARREST

(A.R. S.98.0028.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 21, § 1, enig lid,
f, 23, § 1, eerste lid, 1o en § 2, 24, § 1, eerste lid en 76, § 3 van het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychomedisch-sociale centra (B.St. 25 mei 1991,
11481 e.v.),
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing van 17 juni 1997, door bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, verweerster gerechtigd verklaart op een
(1) Zie Cass., 4 okt. 1993, A.R. nr. S.93.0011.N
(A.C., 1993, nr. 393).
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schadevergoeding van 555.820,- frank, verhoogd met gerechtelijke intresten en de
kosten, op volgende gronden : "Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
gesubsidieerde psycho-medische sociale centra is in werking getreden op 1 juni 1991.
Artikel21 van het decreet bepaalt dat een
tijdelijke aanstelling in een wervingsambt
voor het geheel of een deel van de opdracht
van rechtswege eindigt uiterlijk op het
einde van het schooljaar of de leergang
waarvoor de aanstelling werd gedaan en
dat deze bepaling eveneens van toepassing is ten aanzien van de personeelsleden die werden aangeworven overeenkomstig de voorheen bestaande rechtspositieregeling. Vermits artikel 21 § 1
bepaalt dat het decreet toepasselijk is op de
lopende contracten en het contract van (verweerster) liep tot 30 juni 1991 is het decreet op (verweerster) van toepassing. Het
artikel 23, § 1, 1a van het decreet bepaalt
dat de personeelsleden voor tijdelijke aanstellingen voorrang hebben, indien zij in het
bezit zijn van het vereiste, het voldoende
geachte of het ermee gelijkwaardig geachte bekwaamheidsbewijs, die bij de
inrichtende macht, waar de betrekking te
begeven is, in het te begeven ambt minstens 240 dagen dienstancienniteit tellen in
het hoofdambt, gespreid over ten minste
twee schooljaren. (Verweerster) die in dienst
was bij (eiseres) sinds 1 oktober 1985 geniet van de voorrang voor een tijdelijke
aanstelling voor het schooljaar 1991-92, vermits zij voldoet aan de voorwaarden gesteld door voormeld artikel 23, § 1, 1 o met
name een dienstancienniteit van minstens
240 dagen gespreid over minstens 2 schooljaren bij die inrichtende macht en in het te
begeven ambt. Inderdaad moet eveneens
artikel 73 (lees : 76) § 3 in acht genomen
worden dat bepaalt dat voor de berekening van de 240 dagen ancienniteit de
diensten vanaf 1 september 1985 in aanmerking mogen genomen worden. Het artikel 23, § 2, van het decreet kan anderzijds ge'interpreteerd worden aan de hand
van het antwoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken op
de gestelde parlementaire vraag nr. 153 van
30 mei 1994 - Vlaamse Raad, met name
dat men enkel zijn prioriteit verliest voor
de diensten gepresteerd tijdens het schooljaar waarin het ontslag gegeven werd. Het
door (eiseres) ingeroepen arrest van het Hof
van Cassatie dd. 19.10.1992 (A.R. 92/025;
bedoeld wordt ogenschijnlijk het arrest van
4 oktober 1993, Arr. C,ass. 1993, 798) is ter
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zake niet dienend omdat het betrekking
heeft op een personeelslid dat slechts 2
schooljaren gewerkt had bij betrokken
inrichtende macht zodat hij voor de berekening van zijn prioriteit op zijn minst niet
meer aan de voorwaarde van ten minste 2
schooljaren voldeed. Het is bijgevolg ten onrechte dat (verweerster) niet werd aangesteld voor het schooljaar 1991-1992" (arrest pp. 2-3),
terwijl niet betwist werd dat verweerster
sedert 1 oktober 1985 bij overeenkomst van
onbepaalde duur als onderwijzeres in dienst
was bij eiseres, en er ontslagen werd met
opzegtermijn ingaand op 1 februari 1991,
om te eindigen op 30 juni 1991; dat verweerster zich op 19 juni 1991 kandidaat
stelde voor een betrekking voor het vol- ·
gende schooljaar, doch niet werd aangesteld,
en terwijl, eerste onderdeel, voor zover het
arbeidshof door de overweging dat "vermits artikel 21, § 1 (van het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychomedische-sociale centra) bepaalt dat het decreet toepasselijk is op de lopende
contracten en het contract van (verweerster) liep tot 30 juni 1991 (,) het decreet op (verweerster) van toepassing (is)"
(arrest p. 2), impliciet zou hebben geoordeeld dat dienvolgens de aanstelling van
verweerster moest geacht worden, spijts de
opzegging ervan, te zijn beeindigd overeenkomstig artikel 21, § 1, enig lid, f) van
het decreet, luidens hetwelk de tijdelijke
aanstelling in esn wervingsambt van
rechtswege eindigt zonder vooropzeg uiterlijk op het einde van het schooljaar of de
leergang waarvoor de aanstelling werd gedaan, en zodoende zou hebben beslist dat
de bij artikel 23, § 2 van het decreet bedoelde uitsluiting van voorrangsgerechtigdheid te dezen niet toepasselijk was, het
arbeidshof zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt; overeenkomstig artikel21, § 1,
enig lid, f van het decreet, zoals gezegd, een
tijdelijke aanstelling in een wervingsambt
van rechtswege en zonder vooropzeg voor
het geheel of een deel van de opdracht eindigt uiterlijk op het einde van het schooljaar of de leergang waarvoor de aanstelling werd gedaan ( ... )en deze bepaling
eveneens van toepassing wordt verklaard
ten aanzien van de personeelsleden die
werden aangeworven overeenkomstig de
voorheen bestaande rechtspositieregeling;
blijkens de voorbereidende werken op deze
wetsbepaling deze laatste precisering in-
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gevoegd werd nadat de Raad van State had
opgemerkt dat deze regeling een ommekeer betekende ten aanzien van de gevestigde rechtspraak volgens welke een aanstelling voor onbepaalde tijd over de
vakantieperiodes heen doorloopt en de
vraag gesteld diende te worden of de
nieuwe bepaling onmiddellijk van toepassing zou zijn, met name op de aanstellingen welke v66r de inwerkingtreding van het
decreet voor onbepaalde tijd zijn gedaan; aldus geenszins de bedoeling voorlag een onder de gelding van de oude rechtspositieregeling doorgevoerd regelmatig ontslag
onwerkzaam te verklaren en te vervangen door een krachtens het nieuwe decreet ingestelde beiHndigingswijze van de
overeenkomst, met instelling van eventuele prioriteitsrechten; het regelmatig, voor
de inwerkingtreding van het decreet van 27
maart 1991, doorgevoerde ontslag derhalve valle gelding dient te behouden, en
geen grondslag kan bieden voor de erkenning van prioriteitsrechten, ongeacht de onmiddellijke toepasselijkheid van dit decreet,
zodat het arbeidshof door ten onrechte
artikel21, § 1, enig lid, f, eerste zin van het
genoemde decreet van 27 maart 1991 toepasselijk te verklaren, deze wetsbepaling
schendt,
en terwijl, tweede onderdeel, voor zover
het arbeidshof zou aanvaard hebben dat de
aanstelling van verweerster ten einde was
gekomen door het ontslag met opzegtermijn, aflopend op 30 juni 1991, dit hofniet
wettig kon oordelen dat verweerster overeenkomstig artikel 23, § 1, eerste lid, 1o van
het genoemde decreet voorrangsgerechtigd
was voor een tijdelijke aanstelling vanaf
1 september 1991 omdat zij 240 dagen
dienstancienniteit bezat in het hoofdambt,
gespreid over ten minste twee schooljaren; bij artikel23, § 1, enig lid, inzonderheid 1 o van het genoemde decreet een
voorrangsregeling wordt ingesteld, gegrond, onder meer, op dienstancienniteit;
overeenkomstig de tweede paragraafvan
deze bepaling diensten waaraan een einde
gemaakt is door een ontslag overeenkomstig, onder meer, artikel 24 van het decreet, dat wil zeggen door opzegging, niet
in aanmerking komen voor de berekening
van de ancienniteit; artikel 76, § 3 van het
decreet bepaalt dat de personeelsleden voor
wie v66r de inwerkingtreding van het decreet weddetoelagen werden uitgekeerd
doch die voor een toepassing van het bepaalde in § 1 niet in aanmerking komen,
als tijdelijke in de zin van het decreet worden beschouwd, met dien verstande dat de
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na 1 september 1985 gepresteerde gesubsidieerde diensten mede in aanmerking komen voor de berekening van de ancienniteit bedoeld onder meer in artikel23; deze
gelijkstelling meebrengt dat de aangehaalde regel van artikel 23, § 2 ook geldt bij
een ontslag dat na 1 september 1985 en
v66r de inwerkingtreding van het decreet
werd gegeven, overeenkomstig de toen geldende regeling; verweerster derhalve, gelet op het regelmatig doorgevoerd antslag, geen beroep kon doen op de
dienstprestaties in de betrekking waarvoor zij werd opgezegd; de prestaties die aldus niet in aanmerking konden worden genom en voor de bepaling van eventuele
prioriteitsrechten voor een nieuwe tijdelijke aanstelling bij eiseres, alle als onderwijzeres bij eiseres geleverde prestaties omvatten en niet slechts de diensten
gepresteerd tijdens het schooljaar waarin
het ontslag gegeven werd,

zodat het arbeidshof niet wettig kon oardel en dat verweerster, gelet op haar vermeende prioriteitsrechten, ten onrechte niet
werd aangesteld voor het schooljaar 19911992 (schending van alle in de aanhefvan
het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat voor de berekening van de
dienstancienniteit van verweerster het
onder de gelding van de oude rechtspositieregeling doorgevoerde regelmatig ontslag onwerkzaam is;
Dat het onderdeel dat van die veronderstelling uitgaat, feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 23, § 1, 1o, van het Decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 27 maart
1991 betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychisch-medisch- sociale centra, voorrang hebben voor de
aanstelling in een wervingsambt, de
personeelsleden, in het bezit van het
vereiste, het voldoende geacht of ermee gelijkwaardig geacht bekwaamheidsbewijs, die bij de inrichtende
macht waarbij de betrekking te begeven is, in het te begeven ambt minstens 240 dagen dienstancienniteit

Nr. 519

hebben in het hoofdambt, gespreid
over ten minste twee schooljaren;
Overwegende dat, krachtens artikel 23, § 2, van het voornoemde decreet, diensten waaraan een einde is
gemaakt door een ontslag overeenkomstig de artikelen 24 of 25 van het
decreet, niet in aanmerking komen
voor de berekening van de dienstancienniteit bedoeld in § 1, 1o, van dit artikel;
Dat artikel 76, § 3, van het voornoemde decreet bepaalt dat de personeelsleden voor wie v66r de inwerkingtreding van het decreet, dit is 1
juni 1991, weddetoelagen werden uitgekeerd maar die voor een toepassing van het bepaalde in § 1 van dit
artikel niet in aanmerking komen, als
tijdelijke in de zin van het voornoemde
decreet worden beschouwd, met dien
verstande dat de na 1 september 1985
gepresteerde gesubsidieerde diensten mede in aanmerking komen voor
de berekening van de ancienniteit bedoeld onder meer in artikel 23;
Dat die gelijkstelling meebrengt dat
de hierboven aangehaalde regel van
artikel 23, § 2, ook geldt bij een antslag dat na 1 september 1985 en v66r
de inwerkingtreding van het voornoemde decreet gegeven werd overeenkomstig de toen geldende regeling;
Dat artikel 21, § 1, f, van het voornoemde decreet bepaalt dat een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt
van rechtswege en zonder vooropzeg
eindigt voor het geheel of voor een deel
van de opdracht uiterlijk op het einde
van het schooljaar of de leergang
waarvoor de aanstelling werd gedaan,
onverminderd de toepassing van de reglementering inzake reaffectatie en
wedertewerkstelling en dat deze bepaling eveneens van toepassing is ten
aanzien van de personeelsleden die
werden aangeworven overeenkomstig de voorheen bestaande rechtsposi tieregeling;
Overwegende dat uit het onderlinge
verband tussen artikel 23, §§ 1 en 2,
en de regeling, bepaald in artikel21,
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§ 1, f, die in tijdelijke aanstellingen
van telkens een schooljaar voorziet,
volgt dat de diensten, bedoeld in artikel 23, § 2, waaraan een einde is gemaakt door ontslag, de diensten zijn
die gepresteerd werden tijdens het
schooljaar waarvoor de aanstelling
werd gedaan, en dat die diensten niet
in aanmerking komen voor de berekening van de dienstancienniteit, bepaald in artikel 23, § 1;
Dat diensten die niet tijdens dat
schooljaar werden gepresteerd, niet
vallen onder het bepaalde van artikel 23, § 2;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 december 1998 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van mevr. De Raeve, advocaat-generaalAdvocaat : mr. Biitzler.
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1° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI - TOEZICHT- CONTROLEKAART- VOORLEGGINGBEWARING- INBREUK- GEVOLG.
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de maand in het bezit moet zijn van de
controlekaart om voor die maand uitkeringen te genieten, zijn controlekaart niet
kan voorleggen wanneer dit door een
daartoe bevoegd persoon wordt gevorderd, geniet in die maand geen uitkeringen. (Art. 71, eerste lid, 1° en 5°,
Werkloosheidsbesluit 1991.)

2° en 3° De arbeidsrechtbank die bevoegd
is kennis te nemen van een geschil nopens de beslissing van de we"rkloosheidsdirecteur 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; alles wat onder de
beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, valt onder de controle van de
arbeidsrechtbank, behoudens wanneer een
wetsbepaling aan de directeur een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent (1). (Art. 33,
tweede lid, Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
art. 154, eerste lid, !" en 2°,
Werkloosheidsbesluit 1991.)
4 o Wanneer geen bijzondere wetsbepaling
uitdrukkelijk aan de directeur een discretionaire bevoegdheid toekent, mag de
rechter zonder het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten te
schenden de door de reglementering op te
leggen sanctiemaatregel, binnen de door
de wet gestelde grenzen, verminderen (2).
(Art. 33, tweede lid, Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
van de machten; art. 154, eerste lid, 1o en
2°, Werkloosheidsbesluit.)
(R.VA. T. VAN HOLLEBEKE)

2° WERKLOOSHEID

-RECHT OP UITKERING - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - GESCHIL- BEVOEGDHEID ARBEIDSRECHTBANK

3° WERKLOOSHEID- RECHT

OP UITKERING ADMINISTRATIEVE SANCTIE SANCTIEBESLISSING- DIRECTEUR- DISCRETIONAIRE BEVOEGDIIEID -AFWEZIGHEIDGEVOLG.

ARREST

(A.R. S.98.0036.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1997 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :

4o MACHTEN -

SCHEIDING DER MACHTEN
-BEGRIP- WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING - DIRECTEUR - DISCRETIONAIRE
MACHT- AFWEZIGHEID.

1o De werkloze die in de loop van een dag,
tijdens de periode waarin hij elke dag van

(1) Zie Cass., 10 juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F
(A. C., 1996, nr. 227), met concl. advocaat-generaal

J.F. Leclercq, in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 227.
(2) Zie Cass., 2 feb. 1998, A.R. nr. S.97.0099.N
(A.C., 1998, nr. 57).
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schending van artikel 71, eerste lid, in
het bijzonder 1°, 3°, 4°, 5°, 161 (voor zijn
wijziging door artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 30 september 1994, B.S., 14
oktober 1994) en 169 eerste en derde lid
van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, hierna genoemd "het
Werkloosheidsbesluit",
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis terzake, de door
eiser op grand van de artikelen 44 en 45
van het Werkloosheidsbesluit opgelegde
uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor de volledige maand oktober beperkt heeft tot de periode vanaf 27
oktober 1992 tot en met 31 oktober 1992,
en zodoende verweerder slechts veroordeeld heeft tot terugbetaling van 1 F provisioneel uit hoofde van onterecht ontvangen werkloosheidsuitkeringen voor de
periode 27 oktober 1992 tot en met 31 oktober 1992 en zulks op grand van de
hiernavolgende overwegingen : "Ret Hof
stelt vast dat op 27 oktober 1992 werd vastgesteld dat (verweerder) niet in het bezit
was van zijn controlekaart C3 A, waardoor nog niet bewezen is dat hij niet in het
bezit was van die kaart sinds 1 oktober
1992. De eerste rechter heeft terecht de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen herleid vanaf 27 oktober 1992
tot en met 31 oktober 1992" (p. 4 arrest),
terwijl om uitkeringen te kunnen genieten de werknemer 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 bewaren (art. 71 lid 1, 1o
Werkloosheidsbesluit); hij tevens deze
controlekaart moet invullen met onuitwisbare inkt (... ) (artikel 71, lid 1, 3°
Werkloosheidsbesluit), v66r de aanvang van
zijn activiteit bedoeld in artikel 45 hiervan moet melding maken op zijn controlekaart met onuitwisbare inkt (artikel 71, lid
1, 4° Werkloosheidsbesluit) en zijn controlekaart onmiddellijk moet voorleggen bij elke
vordering door een daartoe bevoegd persoon (artikel 71, lid 1, 5° Werkloosheidsbesluit); overeenkomstig artikel161 van het
Werkloosheidsbesluit de uitkeringen eenmaal per maand na vervallen termijn worden betaald; krachtens artikel 169, eerste lid van het Werkloosheidsbesluit elke
onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald; artikel169, derde lid van
het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat de terugvordering wordt beperkt tot die dagen
of peri odes waarvan een werkloze, die de
artikelen 44, 48 of 50 overtreden heeft, kan
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bewijzen dat hij aileen arbeid heeft verricht of een zelfstandige heeft geholpen op
die welbepaalde dagen of gedurende die periodes; artikel 169 van het Werkloosheidsbesluit bijgevolg niet in een beperking van
de terugvordering voorziet voor de werkloze die artikel 71 van het Werkloosheidsbesluit heeft overtreden zodat het principe van artikel 169 eerste lid in dat geval
onverkort geldt; zoals eiser in zijn verzoekschrift tot hager beroep had laten gelden de
werknemer "wil (hij) voor een bepaalde dag
aanspraak maken op uitkeringen, (... ) de
ganse rest van de maand aan de verplichtingen van artikel 71 moet voldoen" (p. 2,
verzoekschrift tot hager beroep); "(het) niet)nakomen van deze verplichtingen (... ) hem
(treft) in zijn recht op uitkeringen, niet enkel voor de dag van de controle maar eveneens voor de gehele voorafgaande periode
van de maand waarop de controlekaart
slaat"; ( ... ) (verweerder) dus in toepassing van artikel 71 (van het Werkloosheidsbesluit) de ganse maand (oktober 92) (dient)
te worden uitgesloten (en) (de) ten onrechte
genoten uitkeringen dienen teruggevorderd te worden; (deze) terugvordering (... )
niet (kan) beperkt worden tot bepaalde dagen, nu het een overtreding van artikel 71
als autonome bepaling betreft en een beperking in dat geval niet is voorzien in artikel169 (van het Werkloosheidsbesluit)" (p.
2, beroepsverzoekschrift); het arrest de door
verweerder begane inbreuken op artikel 71,
eerste lid, in het bijzonder 1o en 5°
Werkloosheidsbesluit vaststelt, met name
dat "(hij) [op de dag van de controle] niet in
het bezit was van zijn controlekaart" (... );
het arrest evenwel oordeelt dat "de eerste rechter terecht de uitsluiting van het
recht op werkloosheidsuitkeringen herleid heeft vanaf 27 oktober 1992 tot en met
31 oktober 1992" op grand van de overweging dat door de vaststelling dat verweerder "niet in het bezit was van zijn controlekaart (op de dag van de controle) (... ) nog
niet bewezen is dat hij niet in het bezit was
van deze kaart sinds 1 oktober 1992" (p. 4,
arrest); het arrest tot dit besluit komt met
bevestiging van het eerste vonnis "in al zijn
beschikkingen" (p. 7 arrest) en zodoende
zich ook de overwegingen van de eerste
rechter eigen heeft gemaakt, welke tot hetzelfde besluit was gekomen op grand van
dezelfde overweging en tevens "(eveneens)
gelet op de goede trouw van artikel 169
laatste alinea van het Werkloosheidsbesluit" (derde blad vonnis); het arrest zodoende de beperkte terugvordering zoals
voorzien bij artikel169, derde lid, van het
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Werkloosheidsbesluit uitbreidt tot overtredingen, in casu van artikel 71, eerste lid, in
het bijzonder 1oen so, waarin de wet niet
heeft voorzien; het arrest, in de mate dat
het te kennen geeft dat eiser enkel voor die
dagen kan terugvorderen waarvan hij het
bewijs heeft geleverd dat verweerder niet
in het bezit was van zijn controlekaart aan
deze bepaling en artikel 169 Werkloosheidsbesluit een voorwaarde toevoegt die zij niet
bevatten,
zodat het arrest door de terugvordering
van in strijd met artikel 71, eerste lid, 1°,
3°, 4° en so Werkloosheidsbesluit ontvangen uitkeringen te beperken tot de dagen
waarop ingevolge de door eiser uitgevoerde
controle, de inbreuken op genoemd artikel 71 werd vastgesteld, aldus artikel 71,
eerste lid, in het bijzonder 1 oen so evenals artikel 161 en 169, van het Werkloosheidsbesluit heeft miskend, daar ingevolge deze bepalingen de uitsluiting van het
recht op werkloosheidsuitkeringen geldt
voor de volledige maand voor de werknemer die niet vanaf de eerste e:ffectieve
werkloosheidsdag van de maand tot de
laatste dag van de maand, in het bezit is
van zijn controlekaart :

Overwegende dat, krachtens artikel 71, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit 1991, om uitkeringen te kunnen genieten, de werknemer
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;
Overwegende dat deze bepaling inhoudt dat de werkloze elke dag van de
maand vanaf de eerste werkloosheidsdag in het bezit moet zijn van de bedoelde kaart om voor die maand uitkeringen te kunnen genieten; dat
derhalve, wanneer de werkloze in de
loop van een dag in die periode zijn
controlekaart niet overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5o, van het
Werkloosheidsbesluit 1991 kan voorleggen wanneer dit door een daartoe
bevoegde persoon wordt gevorderd, de
werkloze in die maand geen werkloosheidsuitkeringen kan genieten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, die vanaf 28 september 1992 aanspraak maakte op
werkloosheidsuitkeringen, op 27 ok-
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tober 1992 aan het werken was, voor
de aanvang van dit werk hiervan geen
melding heeft gemaakt op de controlekaart C3 en deze kaart niet onmiddellijk kon voorleggen toen de R.V.A.controleur dit vroeg; dat het arrest
oordeelt dat de eerste rechter terecht
de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen beperkt heeft van
27 oktober 1992 tot en met 31 oktober 1992 omdat het niet bewezen is
dat verweerder niet in het bezit was
van de controlekaart sinds 1 oktober
1992;
Dat het arrest, door die uitsluiting
aldus te beperken, voormeld artikel 71
van het Werkloosheidsbesluit 1991
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 33 in het bijzonder alinea 2, 37, 40, 144, 14S en 1S9 van
de gecoordineerde Grondwet; artikelen SS6,
S80, 1o en 2°, 702, 807 en 1138, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek; artikel 7 § 11 van de
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (artikel 7 zoals volledig vervangen bij wet van 14 juli 19S1, B.S., 16 december 19S1 en § 11 zoals toegevoegd bij
hoofdartikel 3, artikel 63 § 2, bijvoegsel bij
de wet van 10 oktober 1967, B.S., 31 oktober 1967); artikelen 71 eerste lid, 1o en 3°,
4° en so, 142, 1S4 eerste lid 1oen 2° van het
Koninklijk Besluit van 2S november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering;
het algemeen rechtsbeginsel dat het
"beschikkingsbeginsel" wordt genoemd; voor
zoveel als nodig, het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een uitspraak
te doen over niet-gevorderde zaken zoals
vervat in artikel1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek; van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en
van het algemeen rechtsbeginsel van de
scheiding der machten,
doordat het bestreden arrest met bevestiging van het eerste vonnis in al zijn beschikkingen de door eiser opgelegde administratieve sanctie van uitsluiting van het
recht op werkloosheidsuitkeringen op grond
van artikel1S4 Werkloosheidsbesluit voor
een periode van dertien weken herleidt tot
vier weken en zulks op grond van de
hiernavolgende overwegingen: artikel144
van de gecoordineerde Grondwet bepaalt :
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"geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van
de rechtbanken", in artikel145 wordt bepaald dat geschillen over politieke rechten behoren tot de bevoegdheid van de
rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen en in artikel 159 dat
de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toepassen in zoverre zij
met de wetten overeenstemmen. De bevoegdheid van de rechter wordt niet beperkt. Wat de volstrekte bevoegdheid betreft bepaalt artikel 556 van het
Gerechtelijk Wetboek : "De hoven en rechtbanken nemen kennis van alle vorderingen behalve van die welke de wet aan hun
rechtsmacht onttrekt. Hun respectieve bevoegdheid wordt bepaald door deze titel, onverminderd de bijzondere wettelijke bepalingen". Artikel 580 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt : "De arbeidsrechtbank
neemt kennis : 1 o van geschillen betreffende de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de
betaling van de bijdragen, opgelegd door de
wetgeving inzake sociale zekerheid, gezinsbijslag, werkloosheid, verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie,
bestaanszekerheid, sluiting van ondernemingen en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en
leerlingen worden toegekend; 2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en
hun rechtverkrijgenden welke voortvloeien
uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1 on. Artikel 7, § 11 van de Besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat geschillen over rechten, ontstaan
uit de werkloosheidsregeling, behoren tot
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
Uit deze wettelijke bepalingen blijkt duidelijk dat de arbeidsrechtbank de volledige bevoegdheid heeft om de beslissingen van (eiser) te beoordelen, zonder
restrictie. Zoals de Heer Decrock, Eerste
Advocaat-generaal in zijn schriftelijk advies terecht stelt houdt de grondwettelijke scheiding der machten in dat zowel de
uitvoerende als de rechterlijke macht functioneren binnen het strikte kader van de
hen door de wet toegekende bevoegdheden en kan er dus geen sprake zijn van het
"bereiken van een evenwicht" tussen beide
machten. Door de beperking van de bevoegdheid van de rechter of de louter marginale toetsing door de rechterlijke macht
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wordt er een onevenwicht tussen beide
machten gecreeerd. Het Hofverwijst naar
een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen (4de k.) dd. 8 september 1995, S.R.K.
1996, 391 waarin wordt overwogen : "Deze
rechtsfiguur (marginale toetsing) is niet in
overeenstemming te brengen met de beginselen van het sociaal zekerheidsrecht,
waar de sociaal en economisch zwakke uitkeringsgerechtigde nood heeft aan een zo
breed mogelijke rechtsbescherming nu de
beslissingen van de R.V.A. hem niet zelden treffen in zijn bestaanszekerheid en die
van zijn gezin. Het uitgangspunt is de volheid van rechtsmacht, waar noch in artikel 7 van de Besluitwet van 28 december
1944 noch in artikel107 (oud artikel) of artikel 159 (nieuw artikel) van de Grandwet, de bevoegdheid van de rechter in de
arbeidsgerechten op enigerlei wijze wordt
beperkt" en verder "De directeur van de
R.V .A. heeft niet gemotiveerd waarom hij
nu precies tot een uitsluiting van 13 weken van gei:ntimeerde besloot en de rechter heeft, op grand van de feitelijke gegevens waarover hij beschikt, getoetst aan de
wettelijke norm, de bevoegdheid om de
hoegrootheid van de uitsluiting te beoordelen". De toetsing met valle rechtsmacht
blijkt ook uit een arrest van het Arbitragehof dd. 18 november 1992, nr. 72/92, R.W.
92-93, 675 met betrekking tot de toepassing van de wet van 30 juni 1971 en de administratieve geldboeten waarin werd gesteld : "Wanneer een werkgever een verzoek
bij de arbeidsrechtbank aanbangig maakt,
volgt deze een procedure die de uitoefening van de rechten van de verdediging
waarborgt. Zij oefent op de beslissing van
de ambtenaar een toetsing met valle rechtsmacht uit : niets van wat onder de
beoordelingsbevoegdheid van de ambtenaar valt, ligt buiten de controle van de
rechtbank". De rechter toetst volledig evenwei zonder willekeur. Tenslotte verwijst het
Hof naar een arrest van de Raad van State
dd. 30 juni 1993, R.W. 94-95, p. 567 waarin
wordt gesteld dat "zo wellicht al aangenomen kan worden dat in geval van gebonden bevoegdheid een verwijzing naar de
toegepaste wet en een algemene overweging kan volstaan om te voldoen aan het
vereiste in artikel 2 van de wet van 29 juli
1991, zoals blijkt uit de commentaren verstrekt tijdens de parlementaire voorbereiding van die wet (Gedr. St., Senaat, B.Z.,
1988, nr. 215/3, blz. 14 en 17), te dezen
vastgesteld dient te worden dat met het
van toepassing verklaren van de wet van
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recteur is om, zonder dat de rechter zich in
zijn plaats kan stellen, te oordelen welke de
meest aangewezen sanctie is wanneer de
inbreuken op artikelen 71 Werkloosheidsbesluit werden vastgesteld; de wetgever aldus immers aan de administratie een
beoordelingsvrijheid heeft gelaten die hem
de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over
de wijze waarop hij zijn bevoegdheid uitoefent, met name de bepaling van de meest
opportune administratieve sanctie; binnen de door de wet gestelde grenzen dergelijke beslissingen genomen vanuit een administratieve bevoegdheid niet enkel
wetmatig moeten zijn (. .. )maar ook rechtmatig in de zin dat ze niet aileen aan algemene wetteksten getoetst moeten worden, maar ook aan ongeschreven algemene
rechtsbeginselen en aan principes van behoorlijk bestuur (zoals o.m. het
zorgvuldigheidsevenredigheids- en gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensprincipe
enz ... (p. 3 beroepsverzoekschrift eiser); de
administratie als algemene beleidsvorm de
regel hanteert dat waar de reglementering in een minimum- en een maximumperiode voorziet een gemiddelde uitsluiting of sanctie wordt opgelegd, bij verzwarende respectievelijk verzachtende omstandigheden de duur van de uitsluiting of
sanctie respectievelijk wordt verhoogd of
verlaagd; elke werkloosheidsdirecteur bovendien rekening houdt met de algemene
criteria zoals de streek, de tewerkstellingssector en het ogenblik van de inbreuk, in
die zin dat het bv. minder aanvaardbaar is
(en dus een verzwarende omstandigheid
uitmaakt) om zijn werk te verlaten in een
en terwijl, tweede onderdeel, krachtens streek waar er een hoge werkloosheid is,
artikel142 van het Werkloosheidsbesluit de waarbij hij er in het bijzonder over zal wadirecteur in wiens ambtsgebied de werk- ken dat het gelijkheidsbeginsel niet genemer zijn gewone verblijfplaats heeft, alle schonden is en in gelijkaardige gevallen een
beslissingen over het recht op uitkerin- gelijkaardige sanctie wordt opgelegd; dat
gen neemt; krachtens artikel 154, eerste lid, het begrip verzwarende of verzachtende
van het Werkloosheidsbesluit een werk- omstandigheden niet begrepen mag wore
loze die zich niet gedragen heeft naar de be- den in die zin dat een eerste inbreuk aupalingen van artikel 71, eerste lid, 3° of 4 o tomatisch een minimale uitsluiting implien ook hjj die zich niet gedragen heeft naar ceert, noch het feit dat er geen kwade
de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5° trouw is, doch dat het strijdig zou zijn met
voor zover hij op het ogenblik van de vor- gelijkheidsbeginsel dat wanneer persodering een activiteit verricht bedoeld in ar- nen dezelfde inbreuk hebben begaan, de
tikel 45, wordt uitgesloten van het genot ene lichter zou worden gestraft dan de anvan de werkloosheidsuitkeringen gedu- dere omdat hij personen ten laste heeft,
rende ten minste vier en ten hoogste zes- hoewel heiden zich objectief schuldig hebentwintig weken; die sanctie bijgevolg van ben gemaakt aan dezelfde inbreuk (p. 5,
toepassing is zodra de werkloze, al is het beroepsverzoekschrift); de beoordeling door
maar voor een dag, de in artikel 71 be- de rechter van het door de administratie gedoelde verplichting niet nakomt; zoals ei- voerde beleid geen afbreuk mag doen aan
ser in zijn beroepsverzoekschrift (pp. 2-3) de beleidsoptie van de administratie en derhad laten gelden, uit de bewoordingen van halve beperkt moet blijven tot een margideze bepalingen blijkt dat het aan dedi- nale toetsing, in die zin dat de duur van de

26 juli 1962 zeker geen gebonden bevoegdheid wordt uitgeoefend, doch een duidelijk discretionaire beslissing wordt genamen die, wil zij "afdoende" gemotiveerd
zijn, uitdrukkelijk en nauwkeurig de precieze, concrete gegevens moet vermelden
die ze verantwoorden". De directeur die gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid bij het bepalen van de duur van
de uitsluiting vermeldt de concrete gegevens niet waarop hij zijn sanctiemaat verantwoordt en de rechter is bevoegd om de
duur van de uitsluiting van het genot op
werkloosheidsuitkeringen te beoordelen aan
de hand van de gegevens van de zaak en
alle omstandigheden in aanmerking te nemen om deze duur te bepalen. Het Hof stelt
vast dat aan de hand van de arbeidsovereenkomst, de individuele rekening afgeleverd door de N.V: De Boeck-Lonki de
bijdragebon voor ziekte- en invaliditeitsverzekering blijkt dat (verweerder) vanaf27
oktober 1992 in dienst was bij genoemde
N.V. Uit het attest van de V:D.A.B. blijkt
dat (verweerder) zich op 21 september 1992
bij de V:D.A.B.-Arbeidsbemiddeling heeft
aangemeld tot 26 oktober 1992 met de vermelding dat hij vanaf 27 oktober 1992 aangenomen is bij de firma De Boeck en de inlevering van de C3 A kaart bij het A.C.V:Londerzeel wordt niet betwist. Rekening
houdend met deze omstandigheden heeft de
eerste rechter de sanctie terecht herleid tot
een uitsluiting van het recht op werkloosheidsu~~keringen voor een periode van 4
weken.,
terwijl, eerste onderdeel,
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sanctie door de rechter op grand van zijn
grondwettelijke bevoegdheid kan worden
herleid wanneer deze buitensporig is (p. 7,
beroepsverzoekschrift); de arbeidsrechtbank aldus krachtens artikel 7 § 11 van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders en artikel580 Gerechtelijk Wethoek weliswaar bevoegd is om over het subjectief recht van verweerder op werkloosheidsuitkeringen te oordelen; het arbeidshof
aldus op grand van de artikelen 33,lid 2, 40,
144, 145 en 159 van de Grondwet kon en
moest nagaan of de door eiser getroffen beslissing met de wet, in casu artikel 154
Werkloosheidsbesluit overeenstemde en oak
rechtmatig want conform de hager vermelde beginselen van behoorlijk bestuur getroffen was, dan wel kennelijk onredelijk
was en derhalve verminderd moest worden; het arrest evenwel, zonder aan te geven waarin de door eiser opgelegde sanetie kennelijk onredelijk is, aanneemt "dat
de rechter (... ) bevoegd is om de duur van
de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen te beoordelen aan de hand
van de gegevens van de zaak en alle omstandigheden in aanmerking te nemen om
deze duur te bepalen" (p. 6 arrest); het arrest vervolgens op grand van de vaststellingen dat "(verweerder) zich bij de
V.D.A.B.-Arbeidsbemiddeling heeft aangemeld tot 26 oktober 1992 met de vermelding dat hij vanaf 27 oktober 1992 aangenomen is bij de firma De Boeck en de
inlevering van de C 3 A kaart bij het A C.V.Londerzeel (niet) (wordt) betwist" (pp. 6-7
arrest), besluit dat de eerste rechter de
sanctie terecht heeft verminderd, zonder
aan te geven waarom de door het arrest
aangehaalde feitelijke omstandigheden van
aard zijn deze sanctievermindering te verrechtvaardigen; het arrest zodoende zijn eigen appreciatie in de plaats heeft gesteld
van de directeur,
zodat het arrest , door de werkloosheidsdirecteur van eiser aldus te beroven van
zijn beoordelingsvrijheid die de wet hem ingevolge de artikelen 142 en 154, eerste lid,
inzake de bepaling van de sanctiemaat
heeft toegekend, en door zich in de plaats
van deze laatste te stellen en zelf op grand
van eigen, niet in de wet vervatte criteria
de duur van de administratieve sanctie te
bepalen, de artikelen 71, eerste lid, 1°, 3°,
4° en 5° evenals 142 en 154, eerste lid, van
het Werkloosheidsbesluit heeft geschonden,
en zodat het arrest, door de eigen beoordeling van de opportuniteit van de door eiser getroffen beslissing in de plaats te stel-
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len van die van eiser, en de opgelegde
sanctie te herleiden tot het wettelijk minimum evenals de in het middel aangehaalde grondwetsbepalingen terzake van de
bevoegdheid van respectievelijk de rechterlijke (artikelen 33, 40, 144, 145 en 159)
en de uitvoerende macht (artikel 37), artikel 556, 580, 1o en 2° van het Gerechtelijk Wetboek, 7 § 11 van de Besluitwet
evenals het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten heeft geschonden:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 154, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit van 25 november
1991, van het genot van de uitkeringen wordt uitgesloten gedurende ten
minste vier weken en ten hoogste zesentwintig weken, de werknemer die
onverschuldigde uitkeringen heeft of
kan ontvangen, doordat hij zich niet
gedragen heeft naar bepalingen van
artikel 71, eerste lid;
Overwegende dat, wanneer dedirecteur van het werkloosheidsbureau
aldus een werkloze van het genot van
de uitkeringen uitsluit en de werkloze deze administratieve sanctie betwist, er een geschil ontstaat tussen eiser en de werkloze over het recht op
uitkering gedurende de periode dat hij
uitgesloten is; dat de berechting van
dit geschil tot de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbahk behoort omdat deze
krachtens artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van
geschillen betreffende de rechten en
verplichtingen van werknemers, welke
voortvloeien uit de wetgeving in zake
werkloosheid;
Overwegende dat de arbeidsrechtbank een toetsing met volle 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; dat het
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dan aan de rechter toekomt de aangevochten beslissing op haar wetmatigheid te toetsen, wat hem toelaat in
de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het
recht van de werkloze; dat slechts
wanneer een wetsbepaling aan dedirecteur een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een te nemen beslissing,
de rechter de directeur zijn beoordelingsvrijheid niet mag ontnemen en
niet in zijn plaats mag treden;
Overwegende dat, nu geen wetsbepaling aan deze bevoegdheidsregeling
afbreuk doet door zulke discretionaire
en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid aan de directeur toe te
kennen 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 dertien
weken uitsluiting te verminderen tot
vier weken uitsluiting, de in het onderdeel aangewezen bepalingen en het
algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen van verweerder op
grond van de artikelen 44 en 45 van
het Werkloosheidsbesluit 1991 beperkt van 27 oktober 1992 tot en met
31 oktober 1992 en op grond hiervan
verweerder veroordeelt tot betaling
van 1 frank ten provisionele titel voor
in deze periode ten onrechte ontvangen werkloosheidsuitkeringen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
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14 december 1998 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Biitzler.
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15 december 1998

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - MISDRIJF
DOOR EEN RECHTER IN HANDELSZAKEN GEPLEEGD BUITEN ZIJN AMBT - VOORRECHT
VAN RECHTSMACHT- TOEPASSELIJKHEID.

2o ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE- GRENZEN.

3° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET
HOF VAN CASSATIE- GRENZEN.

1o Art. 479 Sv., luidens hetwelk alleen het

hof van beroep bevoegd is om kennis te
nemen van misdrijven die door bepaalde
magistraten en ambtenaren buiten hun
ambt zijn gepleegd, geeft een limitatieve
opsomming van degenen die onder de toepassing vallen van de bij dat artikel ingevoerde bijzondere rechtspleging; die bepaling is niet van toepassing op de
rechters in handelszaken (1). (Art. 4 79
Sv.)

2° en 3° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om
redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (2). (Art. 26, § 2, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
(1) In dezelfde zin, wat een rechter in sociale
zaken betreft, Cass., 14 okt. 1975 (A. C., 1976, p.
203); wat een plaatsvervangend rechter betreft,
zie Cass., 7 april1975 (A. C., 1975, p. 852).
(2) Vgl. Cass., 4 feb. 1998, A.R. nr. P.98.0017.F
(A.C., 1998, nr. 65).
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(PETERS E.A.)

ARREST (uertaling)

(A.R. P.98.1276.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik;
Overwegende dat het arrest de hogere beroepen die de eisers ingesteld
hebben tegen een beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, waarbij ze verwezen worden naar de correctionele
rechtbank, "gedeeltelijk ontvankelijk
maar niet gegrond" verklaart;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing over een
geschil inzake bevoegdheid in de zin
van het oude artikel416 en artikel 539
van het Wetboek van Strafvordering:
A. Op de voorziening van W. M. :

Gelet op het uittreksel uit eisers memarie, ...
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 4 79 van
het Wetboek van Strafvordering preciseert welke magistraten of ambtenaren onder de toepassing vallen van
de bij dat artikel ingevoerde bijzondere rechtspleging;
Dat de in die wetsbepaling gegeven opsomming limitatief is, aangezien voornoemde wetsbepaling afwijkt
van het gemeen recht;
Dat die opsomming geen melding
maakt van de rechter in handelszaken, wiens ambt niet samenvalt met
dat van rechter in de rechtbank van
koophandel; dat voornoemd artikel
weliswaar betrekking heeft op de rechters in de rechtbank van koophandel, maar niet op alle leden van voornoemd rechtscollege;
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Dat, als de wetgever de voorrang
van rechtsmacht, die is ingevoerd bij
voornoemde wetsbepaling, welke van
openbare orde is en op beperkende
wijze moet worden uitgelegd, had willen uitbreiden tot de rechter in handelszaken, hij dat in de wet had moeten opnemen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat het
tweede onderdeel niet kan leiden tot
cassatie, aangezien artikel 479 van het
Wetboek van Strafvordering te dezen niet van toepassing is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het tweede onderdee! niet ontvankelijk is om redenen
die eigen zijn aan de cassatieprocedure, zodat het Hof niet verplicht
is de door eiser geformuleerde prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehof;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, ongeacht de memories van de eisers T.V. en G. P., die
op de griffie van het Hof zijn ingekomen op 9 november 1998, d.i. buiten
de termijn bedoeld in artikel 420bis,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, verleent akte van deafstand van de voorzieningen van E. S.
en W. M., in zoverre zij gericht zijn tegen de hen betreffende beschikkingen van het arrest, die geen uitspraak
doen over een geschil inzake bevoegdheid in de zin van het oude artikel416
en artikel 539 van het Wetboek van
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Strafvordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt
elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
15 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Verbist; R. Rasir en A Demoulin, Luik; C. Van
Buggenhout, R. Verstraeten, M. De Rue,
Brussel; M. R. Duquesne, Marche-enFamenne; M. D. Matray, Luik.

Nr. 522
28

KAMER-

15 december 1998

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VERVOLGING WEGENS EEN AAN EEN VEROORDELING
VOORAFGAAND MISDRIJF- EENHEID VAN OPZET- SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN- WIJZIGING VAN DE WET- GEVOLGEN.

2° MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- VERVOLGING WEGENS EEN AAN
EEN VEROORDELING VOORAFGAAND MISDRIJF
- EENHEID VAN OPZET- SAMENLOOP VAN
MISDRIJVEN- WIJZIGING VAN DE WET- GEVOLGEN.

1 o en 2° Wanneer een beklaagde vervolgd
wordt wegens misdrijven die gepleegd zijn
voor een vroegere veroordeling en voor de
wijziging van art. 65 Sw. door art. 45 wet
11 juli 1994, moet de rechter, als hi} oordeelt dat de misdrijven, waarvoor de
nieuwe vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn met hetzelfde opzet als de misdrijven die tot de vorige veroordeling hebben geleid, de nieuwe vervolgingen niet
ontvankelijk verklaren (1). (Artt. 2, 65
Sw.)
(1) Cass., 16 nov. 1994, A.R. nr. P.94.1206.F
(A. C., 1994, nr. 491) met cone!. adv.-gen. Piret, in
Bull. en Pas., I, 1994, nr. 491; 2 dec. 1997, A.R.
nr. P.97.0760.F (A.C., 1997, nr. 525).
Te dezen heeft het hofvan beroep beslist dat de
vervolgingen ontvankelijk waren, op grond dat,
ook al waren de feiten van de bij het Hof aanhangige zaak gepleegd v66r de inwerkingtre-
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ARREST

(vertaling)

CAR. P.98.1403.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 2 en 65
van het Strafwetboek, laatstgenoemd artikel zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij artikel 45 van de wet van
11 juli 1994;

Overwegende dat het arrest, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, vaststelt dat de aan eiser verweten feiten dagtekenen van
voor die waarover de Correctionele
Rechtbank te Hoei uitspraak heeft gedaan bij vonnis van 17 januari 1996,
en dat zij wegens eenheid van opzet bij
de dader, samen met die feiten een collectief misdrijf vormen;
Overwegende dat, zoals het arrest
erop wijst, de feiten die bij het hofvan
beroep aanhangig zijn gemaakt, zijn
gepleegd tussen april 1993 en januari
1994, d.i. voor de inwerkingtreding, op
31 juli 1994, van de wet van 11 juli
1994, die artikel 65 van het Strafwetboek heeft gewijzigd door strengere
straffen in te voeren dan die welke toepasselijk waren ten tijde van het oude
artikel 65 van voornoemd wetboek;
Overwegende dat het arrest, door
het nieuwe artikel 65 van dat wethoek toe te passen op feiten die dagtekenen van voor de inwerkingtreding van voornoemde wet van 12 juli
1994 en door de strafvordering ontvankelijk te verklaren, het in artikel
2 van het Strafwetboek vastgelegde
beginsel dat de strafwet niet terugwerkt, miskent;
ding van de wijzigingswet, een gedeelte van de
feiten, waarover in het veroordelend eindvonnis uitspraak is gedaan, nil de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn gepleegd.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.
15 december 1998 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal.
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- 'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE
-HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, door
de verdachte v66r de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, noch bij toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering, het hoger beroep van de
verdachte tegen de beschikking van de
raadkamer, waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet
ontvankelijk verklaart (1). (Art. 416 Sv.,
wet 12 maart 1998, art. 37.)
(1) Zie v66r de wijziging van art. 416 Sv. : Cass.
4. feb. 1998, A.R. nr. P.98.0017.F, nr. 65.
Omtrent deze problematiek : DE MEESTER, T, en
TRAEsT, P, ''De regeling van de rechtspleging door
de onderzoeksgerechten en de zuivering van nietigheden tijdens het vooronderzoek. Uiteenzetting van de nieuwe procedures voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling", in
Het uernieuwde strafprocesrecht, CBR Antwerpen, Maklu, 1998, blz. 223.

Nr. 523
(NEUVILLE)
ARREST

(A.R. P.98.1507.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1998
gewezen door het Hof van beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiseres ingediende memorie waarvan een door de
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing waarbij het
hoger beroep van eiseres tegen de beschikking van de raadkamer die haar
naar de correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk wordt verklaard:
Overwegende dat eiseres in een conclusie de raadkamer verzocht te bevelen dat, alvorens tot verwijzing over
te gaan, de onderzoeksrechter een sociaal onderzoek zou laten verrichten
om reden dat ''kennis over de persoonsgebonden en sociale omstandigheden van (eiseres) onontbeerlijk (is)
voor de bodemrechter"; dat dit verzoek in de beroepen beschikking
werd afgewezen op grond van de overweging "dat (eiseres) haar situatie
zal kunnen uitleggen aan de rechtbank met desnoods haar verhaal op
papier te plaatsen", en eiseres werd
verwezen naar de correctionele rechtbank;
Overwegende dat de appelrechters
het hoger beroep van eiseres als onontvankelijk afWijzen op grond van de
overweging dat "de (eiseres) zich terzake niet kan beroepen op artikel 539
Wetboek van Strafvordering, doch
evenmin op artikel131, § 1, Wetboek
van Strafvordering aangezien uit het
vooronderzoek geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid blijkt die
invloed heeft op een handeling van het
onderzoek, noch op de bewijsvoering''
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en dat "de afwezigheid van een maatschappelijk onderzoek op zich geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid uitmaakt, gezien geen enkele
wetsbepaling daarin op afdwingbare
wijze voorziet; dat (eiseres) van demogelijkheid om ten gepaste tijde daartoe een verzoek in te dienen binnen de
termijn gesteld door artikel 127 en artikel61quinquies Wetboek van Strafvordering geen gebruik heeft gemaakt";
Overwegende dat het bestreden arrest, dat aldus geen uitspraak doet
over een geschil inzake bevoegdheid,
noch bij toepassing van de artikelen
135 en 235bis Wetboek van Strafvordering, het hoger beroep van eiseres
tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij zij naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verldaart; dat die beslissing geen der uitzonderingen is bepaald bij artikel 416 Wetboek van
Strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing waarbij de
voorlopige hechtenis van eiseres wordt
gehandhaafd :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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1e KAMER- 17 december 1998

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECIITING BIJ VERSTEK- RECIITSPLEGING OP TEGENSPRAAK- VERSCIDJNENDE
PARTIJ- DRAAGWIJDTE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN

-BUR-

GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECIITING BIJ VERSTEK- RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK- VERSCIDJNENDE
PARTIJ- HEROPENING VAN DE DEBATTENAANVRAAG- GEVOLG.

3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BEHANDELING EN BERECIITING BIJ VERSTEK- RECHTSPLEGING OP
TEGENSPRAAK- VERSCHIJNENDE PARTIJDRAAGWIJDTE.

4° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BEHANDELING EN BERECHTING BIJ VERSTEK- RECHTSPLEGING OP
TEGENSPRAAK- VERSCHIJNENDE PARTIJHEROPENING VAN DE DEBATTEN -AANVRAAG
-GEVOLG.

1o, 2°, 3° en 4o De partij die voldoet aan de
vereisten van de regel van art. 804, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek, valgens welke de rechtspleging op tegenspraak is ten aanzien van de partij die
verschenen is overeenkomstig art. 728 of
729 Ger. W en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, wordt aangezien als een verschijnende partij die, zolang het vonnis niet is uitgesproken, de
heropening van de debatten kan vragen
wanneer zij gedurende het beraad een
nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt (1). (Art. 804, tweede lid,
Ger.W.; art. 772 Ger.W.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

15 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. W. Van
Steenbrugge, Gent.

(1) Raadpl. DE LEVAL, G., De wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek (artt. 16 tot 26 en 31 tot 33) : het in staat
stellen der zaken, in Interuniversitair Centrum
voor Gerechtelijk Recht (Ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht : Eerste commentaar bij de wet van
3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie, Antwerpen, 1992, 118-119; LEMMENS, P., Gerechtelijk Priuaatrecht, Acco, Leuven, 1994, 225.
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(LODEWIJCKX T. GENERALE BANK N.V.)
ARREST

(A.R. C.95.0090.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1994 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 772, 804, inzonderheid tweede lid en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest beslist dat het verzoekschrift tot heropening van de debatten door
eiseres ter griffie ingediend op 25 november 1994 ontoelaatbaar is op grond van de
overwegingen dat "(eis,eres), alhoewel behoorlijk opgeroepen bij gerechtsbrief overeenkomstig artikelen 803 en 804 van het
Gerechtelijk Wetboek, niet ter terechtzitting van het Hof is verschenen noch werd
vertegenwoordigd; dat evenwel uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat (eiseres) op 11 oktober 1994 een conclusie en op
12 oktober 1994 een aanvullende conclusie heeft ingediend; krachtens artikel 804
van het Gerechtelijk Wetboek de rechtspleging- ook ten aanzien van (eiseres)op tegenspraak wordt gevoerd; (... ) dat overeenkomstig artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek een 'verschijnende partij', die
gedurende het beraad een nieuw stuk of
een feit van overwegend belang heeft ontdekt, om de heropening van de de batten
kan verzoeken; dat echter te dezen hierboven reeds werd vastgesteld dat (eiseres) niet ter terechtzitting is verschenen, zodat zij niet als een verschijnende partij in
de zin van artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden aangezien; (. .. ) dat
weliswaar in toepassing van artikel 804
van het Gerechtelijk Wetboek de huidige
rechtspleging ten aanzien van (eiseres) op
tegenspraak wordt gevoerd, wat echter
geenszins tot gevolg heeft dat zij door deze
omstandigheid - bedoeld als sanctie voor
het niet-verschijnen bestaande uit het verval van het recht op verzet - de hoedanigheid van verschijnende partij zou verwerven; (cfr. noot van J.L. onder Vred.
Roeselare, 1 februari 1994, R. W., 199495, 444-445); dat dienvolgens te dezen (eiseres) niet de hoedanigheid bezit van verschijnende partij, zodat zij niet kan worden
toegelaten tot het indienen van een verzoek tot heropening v~ de debatten en het
huidig verzoek dan ook ontoelaatbaar is",

Nr. 524

terwijl artikel 772 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat indien een verschijnende partij gedurende het beraad een
nieuw stuk of feit van overwegend belang
ontdekt, zij, zolang het vonnis niet uitgesproken is, de heropening van de debatten kan vragen; met verschijnende partij in
de zin van deze bepaling, bedoeld wordt de
partij ten aanzien van wie de procedure op
tegenspraak verloopt en geenszins vereist is dat deze partij ook werkelijk ter zitting aanwezig was; artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de
rechtspleging op tegenspraak is ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 729 en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd,
immers geenszins een sanctie inhoudt,
maar daarentegen aan de partijen de mogelijkheid biedt een procedure op tegenspraak te voeren, en daarbij gebruik te rnaken van alle mogelijkheden die de
procedure op tegenspraak biedt; zodoende
de partij die is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 729 en ter griffie of ter
zitting conclusies heeft neergelegd, en ten
aanzien van wie de procedure dus op tegenspraak verloopt, beschouwd moet worden als een verschijnende partij in de zin
van artikel 772 van het Gerechtelijk Wethoek, welke partij onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden de heropening van de
debatten kan vragen;
de appelrechters derhalve niet zonder
schending van de in het middel genoemde
bepalingen.konden beslissen dat het verzoek tot heropening van de debatten van eiseres ontoelaatbaar was om reden dat zij
niet als verschijnende partij in de zin van
artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek
kan worden aangezien, hoewel de rechtspleging ten aanzien van haar toch op tegenspraak verliep (schending van de artikelen 772, 804, inzonderheid tweede lid en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat, krachtens artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek,
de verschijnende partij die tijdens het
beraad een nieuw stuk offeit van overwegend belang ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het vonnis niet is uitgesproken;
Overwegende dat, krachtens artikel 804, eerste lid, van dit wetboek, in
het geval dat een van de partijen niet
verschijnt op de zitting waarop de
zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, tegen haar vonnis bij verstek

Nr. 525

HOF VAN CASSATIE

kan worden gevorderd; dat, krachtens het tweede lid van dit artikel, de
rechtspleging evenwel op tegenspraak
is ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig artikelen 728
of 729 en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd;
Dat daaruit volgt dat de partij die
aan de vereisten van het voormelde artikel 804, tweede lid, voldoet, voor de
rechtspleging wordt aangezien als een
verschijnende partij die toepassing van
artikel 772 van het Gerechtelijk Wethoek kan vragen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat eiseres een verzoekschrift tot
hoger beroep ter griffie van het hofvan
beroep heeft neergelegd op 15 juli 1991
waarin is vermeld wat betreft eiseres "voor wie optreedt als raadsman
Mr. A. Corthouts, advokaat";
Dat het arrest vaststelt dat : 1. eiseres, alhoewel zij behoorlijk werd opgeroepen bij gerechtsbrief overeenkomstig artikel 803 en 804 van het
Gerechtelijk Wetboek, niet ter terechtzitting is verschenen noch werd vertegenwoordigd; 2. eiseres op 11 oktober 1994 een conclusie en op 12
oktober 1994 een aanvullende conclusie heeft ingediend;
Overwegende dat het arrest het verzoek van eiseres tot het heropenen van
het debat "ontoelaatbaar" verklaart op
grond dat de rechtspleging ten aanzien van eiseres weliswaar in toepassing van artikel 804, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek op tegenspraak wordt gevoerd, maar dat eiseres voor de toepassing van artikel 772
van dit wetboek niet de hoedanigheid
heeft van verschijnende partij;
Dat het aldus de artikelen 772 en
804 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 12 december 1994;
beveelt dat van dit arrest melding zal
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worden gemaakt op de kant van de
vernietigde arresten; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep
te Brussel.
17 december 1998- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Nelissen Grade en Van Ommeslaghe.
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17 december 1998

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- VERBOD VAN DWANGUITOEFENING TEGEN
DE PERSOON- DRAAGWIJDTE.

2° AFSTAMMING- VORDERING-

GENETISCH ONDERZOEK- RECHTER- BEVEL TOT
ONDERZOEKSMAATREGEL- WETTELIJKHEID
- VOORWAARDEN.

3° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS- FEITELIJKE VERMOEDENS -AFSTAMMING- GENETISCH ONDERZOEK- WEIGERING- GEVOLG.

4° AFSTAMMING- ONDERZOEK NAAR HET
VADERSCHAP- BEWIJS- VERMOEDENSFEITELIJK VERMOEDEN- BEVEL TOT GENETISCH ONDERZOEK- WEI GERING- GEVOLG.

1o Het verbod van dwanguitoefening te-

gen de per soon of van het binnendringen in het gebied van de persoonlijkheid maakt een algemeen rechtsbeginsel
uit, welk verbod inhoudt dat elke fysische dwanguitoefening op een persoon,
onder meer om hem tot een daad te dwingen of zich a an een lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is;
dit recht op de lichamelijke integriteit is
niet onbeperkt en moet worden uitgelegd in het licht van andere fundamentele rechten, zoals dit bepaald in art. 8
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E. VR.M. (1) (Algemeen rechtsbeginsel
van verbod van dwanguitoefening tegen de persoon; art. 8 E.V.R.M.)
2° Het algemeen rechtsbeginsel van ver-

bod van dwanguitoefening tegen de persoon verbiedt niet het deskundigenonderzoek van een bloedproef of enig ander
onderzoek bepaald bij artikel 331octies
B. W, voor zover de persoon niet gedwongen wordt zich aan dat onderzoek te onderwerpen (2). (Algemeen rechtsbeginsel van verbod van dwanguitoefening
tegen de persoon; art 331octies B.W.)
3° De rechter mag de weigering van de persoon om zich te onderwerpen aan een bevolen bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke methodes beoordelen en mag uit de
weigering zonder rechtmatige reden een
feitelijk vermoeden afleiden (3). (Artt.
331octies B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 1343

B.W.)
4 o Het zich onttrekken aan een genetisch
onderzoek zonder enige rechtmatige reden geldt als feitelijk vermoeden dat samen met andere feitelijke gegevens en omstandigheden van het dossier, het
vermoeden van vaderschap versterkt (4).
(C ... T.V .. H ... , L ... )

ARREST

(A.R. C.96.0182.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1995
(1) Zie: Cass., 7 maart 1975,A.C., 1975,764,
en de voetnoot E.K.
(2) Zie: Cass., 7 maart 1975, A. C., 1975, 764,
en voetnoot E.K.; raadpl. BAETEMAN, G., Overzicht van het Personen- en Gezinsrecht, vierde
druk, (1993), nr. 1026, p. 636; DE PAGE, H., vierde
uitgave, II, 2, 942, nr. 988; HEYVAERT, A., Artikelsgewijze commentaar- Personen- en Familierecht, Kluwer, artikel 331octies B.W.; VAN CoMPERNOLLE, J., "Aspects judiciaires des actions
relatives ale filiation", Ann. D1: Louv., 1987, 336337; VANDEBERGHE, A.; VAN BROECKHOVEN, CHR., en
HEYVAERT, A., ''De genetische vingerafdruk en zijn
betekenis in het nieuwe afstammingsrecht", R. W,
1986-87, 2553; Cass., fr., 1r civ., 21 mei 1997, met
noot Bernard Bossu, Recueil Dalloz, 1998, sommaires commentes, p. 295.
(3) Zie noot 2.
(4) Zie noot 2.
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gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende verbod van dwanguitoefening tegen de persoon en van het
binnendringen in het gebied van de persoonlijkheid en voor zoveel als nodig van artikelen 336 en 337 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat de appelrechters voorafin hun
tussenarrest van 5 april 1995 oordelen dat
uit de stukken voorgebracht door eerste
verweerster, "niet blijkt dat partijen gedurende het wettelijk tijdvak van verwekking gemeenschap hadden, dat uit de stukken hoogstens blijkt dat 1) de heer Boeren
niet de vader is van het kind Sophie, 2) een
bijzonder hartelijke vriendschapsrelatie tussen eerste verweerster en eiser bestond en
3) eiser zich wel als vader wilde voordoen
en gedragen ten opzichte van het kind, doch
dit zijn vaderschap nog niet bewijst;
dat de voorgelegde stukken- nu ze duiden in de richting van een meer dan
vriendschappelijke relatie, een verder bewijsvoering verantwoorden";
de appelrechters op die grondslag een
deskundigenonderzoek bevelen ten einde
het biologisch vaderschap te onderzoeken;
de appelrechters vervolgens in het eindarrest van 20 december 1995 uit de vaststelling dat eiser zonder gegronde reden
zich onttrokken heeft aan het genetisch onderzoek het feitelijk vermoeden afleiden dat
dit, samen met de andere feitelijke gegevens en omstandigheden van het dossier,
het vermoeden van vaderschap van eiser
versterkt en oordelen dat daaruit het vermoeden voortvloeit dat eiser de vader is van
Sophie Van Hulsen en op die grondslag de
vordering strekkende tot vaststelling van
het vaderschap van eiser gegrond verklaren en eiser verder op die grondslag veroordelen tot betaling van onderhoudsgeld
op grand van de volgende overwegingen :
"(. .. ) dat uit het definitief deskundigenverslag neergelegd ter griffie van 26 juni
1995 blijkt dat (eiser) zich zonder opgave
van redenen heeft onttrokken aan het onderzoek;
dat (eiser) in conclusie van 9 oktober
1995 evenmin enige gegronde reden opgeeft maar enkel verwijst naar reden hem
eigen;
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dat het (hofvan beroep) daaruit de passende besluiten kan trekken wat overigens (eiser) in vermelde conclusie beaamt;
(... ) dat het zich onttrekken aan een genetisch onderzoek zonder enige gegronde
reden als een feitelijk vermoeden geldt dat
samen met de andere feitelijke gegevens en
omstandigheden van het dossier het vermoeden van vaderschap van eiser versterkt;
dat die feitelijke gegevens en omstandigheden reeds bij het tussenarrest van 5
april 1995 werden vermeld en eruit werd
afgeleid dat ze een intiemere relatie dan
een louter vriendschappelijke deden vermoeden;
dat onder meer en in concreto uit de brieven van (eiser) gericht aan (eerste verweerster) het geboortekaartje van Sophie
en de felicitaties van vrienden, het uittreksel uit het doopregister waarin (eiser) vermeld werd als de natuurlijke vader, thans
versterkt met het feitelijk vermoeden voortvloeiend uit het zich zonder gegronde redenen onttrekken aan het biogenetisch onderzoek, het vermoeden voortvloeit dat
(eiser) de vader is vanS ... V. .. H ... ;
dat dit vermoeden op geen enkele wijze
ontkracht wordt door (eiser);
dat derhalve de vordering in zover ze
strekt tot de vaststelling van het vaderschap van (eiser) gegrond is"; (bestreden arrest, blz. 2);
terwijl het verbod van dwanguitoefening
tegen de persoon of van het binnendringen in het gebied van de persoonlijkheid
een algemeen rechtsbeginsel uitmaakt welk
verbod inhoudt dat, buiten de door de wet
bepaalde gevallen, elke fysische dwanguitoefening op een persoon, onder meer om
hem tot een daad te dwingen of zich aan
een lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is;
dat dit rechtsbeginsel het deskundigenonderzoek waarvan een persoon het voorwerp uitmaakt, onder andere inzake een
vordering tot erkenning van vaderschap,
niet verbiedt voor zover die persoon niet gedwongen wordt zich aan zulk onderzoek,
onder meer een genetisch onderzoek, te onderwerpen als hij er niet in toestemt en met
dien verstande dat de rechter die het eindvonnis wijst, niet vermag uit die weigering zelf gevolgtrekkingen te maken;
de appelrechters te dezen, nu zij in hun
tussenarrest van 5 april 1995 hadden
geoordeeld dat uit de door eerste verweerster voorgebrachte stukken niet blijkt
dat partijen gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking gemeenschap had-
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den en dat dit zijn vaderschap allemaal nog
niet bewijst, vervolgens niet naar recht vermochten uit de weigering van eiser om zich
aan het deskundigenonderzoek te onderwerpen de gevolgtrekking af te leiden dat
dit het vermoeden van vaderschap versterkt en dat dit vermoeden, gevoegd bij de
andere gegevens, het bewijs oplevert van
het vaderschap van eiser;
de appelrechters derhalve het in het middel aangeduide algemene rechtsbeginsel en
voor zoveel als nodig artikelen 336 en 337
van het Burgerlijk Wetboek schenden :

Overwegende dat het verbod van
dwanguitvoering tegen de persoon en
van het binnendringen in het gebied
van de persoonlijkheid, een algemeen
rechtsbeginsel uitmaakt;
Dat dit verbod inhoudt dat elke fysische dwanguitoefening op een persoon, onder meer om hem tot een daad
te dwingen of zich aan een lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is;
Dat het recht op de lichamelijke integriteit niet onbeperkt is en moet uitgelegd worden in het licht van andere fundamentele rechten, zoals dit
bepaald in artikel 8 E.VR.M.;
Dat dit rechtsbeginsel het deskundigenonderzoek van een bloedproef of
enig ander onderzoek, bepaald bij artikel 33locties van het Burgerlijk Wethoek, niet verbiedt, voor zover de persoon niet gedwongen wordt zich aan
dat onderzoek te onderwerpen;
Overwegende dat de rechter de weic
gering om zich aan dergelijk onderzoek te onderwerpen, mag beoordelen; dat hij uit de weigering zonder
rechtmatige reden een feitelijk vermoeden mag afleiden;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het zich onttrekken aan een
genetisch onderzoek zonder enige
rechtmatige reden als feitelijk vermoeden geldt dat samen met andere
feitelijke gegevens en omstandigheden van het dossier, die het arrest
vaststelt, het vermoeden van vaderschap van eiser versterkt;

HOF VAN CASSATIE

1144

gen of zich aan een lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is;
dit recht op de lichamelijke integriteit is
niet onbeperkt en moet worden uitgelegd in het licht van andere fundamentele rechten, zoals dit bepaald in art. 8
E. V.R.M. (1) (Algemeen rechtsbeginsel
van verbod van dwanguitoefening tegen de persoon; art. 8 E.V.R.M.)

Overwegende dat het arrest zonder schending van het aangewezen algemeen rechtsbeginsel, heeft kunnen beslissen dat eiser de vader is van
het kind van eerste verweerster;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr.
De Raeve, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Verbist en Geinger.
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zo

Het algemeen rechtsbeginsel van verbod van dwanguitoe{ening tegen de
persoon verbiedt niet het deskundigenonderzoek van een bloedproef of enig ander onderzoek bepaald bij artikel331 octies B. W., voor zover de persoon niet
gedwongen wordt zich aan dat onderzoek te onderwerpen (2). (Algemeen
rechtsbeginsel van verbod van dwanguitoefening tegen de persoon; art 331octies B.W.)

3° De rechter mag de weigering van de persoon om zich te onderwerpen aan een bevolen bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke methodes beoordelen en mag uit de
weigering zonder rechtmatige reden een
feitelijk vermoeden afleiden (3). (Artt.
331octies B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 1343
B.W.)

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- VERBOD VAN DWANGUITOEFENING TEGEN
DE PERSOON- DRAAGWIJDTE.

zo

AFSTAMMING- VORDERING- GENETISCH ONDERZOEK- RECHTER- BEVEL TOT
ONDERZOEKSMAATREGEL- WETTELIJKHEID
- VOORWAARDEN.

3° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS- FEITELIJKE VERMOEDENS- AFSTAMMING- GENETISCH ONDERZOEK- WEIGERING- GEVOLG.

4 ° AFSTAMMING- ONDERZOEK NAAR RET
VADERSCHAP- BEWIJS- VERMOEDENSFEITELIJK VERMOEDEN BEVEL TOT
GENETISCH ONDERZOEK- WEIGERING- GEVOLG.

1o Het verbod van dwanguitoefening te-

gen de persoon of van het binnendringen in het gebied van de persoonlijkheid maakt een algemeen rechtsbeginsel
uit, welk verbod inhoudt dat elke fysische dwanguitoefening op een per soon,
onder meer om hem tot een daad te dwin-

4° Het zich onttrekken aan een genetisch

onderzoek zonder enige rechtmatige reden geldt als feitelijk vermoeden dat samen met andere feitelijke gegevens en omstandigheden van het dossier, het
vermoeden van vaderschap versterkt (4).
(1) Zie: Cass., 7 maart 1975,AC., 1975, 764,
en de voetnoot E.K.
(2) Zie: Cass., 7 maart 1975, AC., 1975, 764,
en voetnoot E.K.; raadpl. BAETEMAN, G., Overzicht van het Personen- en Gezinsrecht, vierde
druk, (1993), nr. 1026, p. 636; DE PAGE, H., vierde
uitgaven, II, 942, nr. 988; HEYVAERT, A., Artikelsgewijze commentaar - Personen- en Familierecht, Kluwer, artikel 331octies B.W.; VAN CoMPERNOLLE, J., "Aspects judiciaires des actions
relatives ale filiation", Ann. D1: Louv., 1987, 336337; VANDENBERGHE, A. VAN BROECKHOEN, CHR.. , en
HEYVAERT, A., "De genetische vingerafdruk en zijn
betekenis in het nieuwe afstammingsrecht", R. W,
1986-87, 2553; Cass., fr., 1r civ., 21 mei 1997, met
noot Bernard Bossu, Recueil Dalloz, 1998, Sommaires commentes, p. 295.
(3) Zie noot 2.
(4) Zie noot 2.

Nr. 526

HOF VAN CASSATIE
(L .. T. W. .. )
ARREST

(A.R. C.97.0294.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 331septies en
octies, 1315 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 870, 932 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek, 8, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens
en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.),
ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
van de algemene rechtsbeginselen inzake
de fysische integriteit en het verbod van
uitoefening van dwang op de persoon en 12
van de (gecoordineerde) Grondwet,
doordat het hof van beroep het hoger beroep van eiser ongegrond verklaart en met
bevestiging van het beroepen vonnis vaststelt dat eiser de vader is van eerste verweerster en tevens eiser veroordeelt tot betaling aan verweersters van de gerechtskosten en van een bedrag van 100.000 BEF
schadevergoeding wegens procesrechtsmisbruik op grond van de volgende redengeving:
"2.1. De eerste vraag die moet beantwoord worden, is deze of de weigering zich
te onderwerpen aan het wetenschappelijk onderzoek dat de afstammingsband kan
bewijzen, mogelijk is en zoniet of de weigering een vermoeden in rechte creeert tegen de weigerende partij;
Vooreerst moet opgemerkt worden dat in
de voorbereidende werken van de wet van
31.03.1987 geen uitsluitsel is gegeven; argumenten kunnen eruit geput worden voor
tegenover elkaar staande stellingen, m.n. :
- de rechter moet de passende besluiten trekken uit de weigering : wetsontwerp Van Elslande, memorie van toelichting pag. 17; verslag senaatscommissie I,
pag. 51; verslag kamercommissie, pag. 49;
- de weigering moet ::tls een fundamenteel recht beschouwd worden : parl. st. senaat, 1985/1986, nr. 338, 2, pag. 15. Wanneer in de nieuwe afstammingswet echter
uitdrukkelijk is voorzien in de mogelijkheid voor de rechter om het bloedonderzoek of enig ander wetenschappelijk beproefd onderzoek (zelfs ambtshalve) te
bevelen (art. 331octies B.W.), ook al steltin de voorafgaande procedure - de partij
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(die er zich moet aan onderwerpen en tegen wie het onderzoek als bewijs kan aangevoerd worden) haar medewerking te zullen weigeren, dan moet aangenomen
worden dat aan de effectieve weigering van
medewerking aan de onderzoeksmaatregel,
gevolgen zijn vastgeknoopt;
Er anders over redeneren ontneemt elke
zin aan de invoering van een uitdrukkelijke wetsbepaling (wet van 31.03.1987, art.
331octies BW); immers, voorafgaand de wet
van 31.03.1987 werd aanvaard dat- afgezien de ontstentenis van wettekst - het
bloedonderzoek kon worden bevolen;
Het zou geen zin hebben enig onderzoek te bevelen op grond van de nieuwe uitdrukkelijke wetsbepaling, wanneer de rechter bij voorbaat de weigering tot
medewerking kent en die weigering (gestand blijven), geen rechtsgevolgen zou teweeg brengen;
Aan art. 331octies B.W. elke zin ontzeggen (door de weigering als een recht te aanzien, zonder gevolgen), zou de betekenis van
de afstammingswet van 31.03.1987 (en de
bedoelingen van de wetgever) ernstig beknotten;
Immers, de wetgever heeft precies getracht met de wet van 31.03.1987 de afstamming langs vaderszijde zoveel mogelijk te doen samenvallen met de
biogenetische band;
Voor het bewijs van die biogenetische
band is het genetisch onderzoek, geconsacreerd in art. 331octies B.W., precies het
sluitstuk (het bewijs bij uitstek).
Het recht op fysieke integriteit inroepen als wettige verantwoording voor de
weigering van medewerking aan de
bloedproef/DNA onderzoek, is in feite huichelachtig, gelet op de praktisch te verwaarlozen ingreep op de fysieke integriteit;
Dit klemt des te meer, nu in rechte evenmin kan worden geponeerd dat het verbod vanaantasting van de fysieke integriteit absoluut is;
Aantasting van d.e zysieke integriteit is
verboden, behoudens de bij de wet bepaalde
uitzonderingen (zie de rechtspraak: Cass.,
7 maart 1975, Pas. 1975, I, 692);
Dit moet verstaan worden als dat het
recht op fysieke integriteit - wat een
grondrecht uitmaakt - moet wijken voor
een ander mensenrecht, dat maatschappelijk hoger gewaardeerd is;

\
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De vraag rijst derhalve - in de context
van deze zaak- of het recht op vastlegging van de afstammingsband, hager gewaardeerd moet worden dan het recht op
fysieke integriteit;
Het recht op afstamming is uitdrukkelijk erkend in art. 8 E.VR.M.;
Dit recht blijft inhoudelijk niet beperkt
tot de formele vaststelling van de afstammingsband, doch rechtigt tot opname in de
familie, rechtigt op beleving van die familiale band, reclitigt op de voordelen die inherent zijn aan de afstamming (b.v. onderbaud, erfrecht) en dit zonder enige
discriminatie of onderscheid mogelijk (art.
14 E.VR.M.);
Het is evident dat dit recht op afstamming, met de corrolaria eraan verbonden,
niet kan wijken voor het recht op fysieke
integriteit (begrepen als absoluut), wetende dat de aantasting bij genetisch onderzoek quasi nihil is; immers, een weinig genetisch materiaal (een paar druppels
bloed, een weinig huid of zelfs een haarwortel) volstaat voor een onderzoek dat met wetenschappelijke zekerheid - uitsluitsel geeft wat betreft de afstamming;
Gelet op de manifeste wanverhouding
tussen enerzijds de praktisch te verwaarlozen ingreep voor het genetisch onderzoek en anderzijds het belang van het vaststellen van de afstammingsband, moet
aangenomen worden dat het recht op fysieke integriteit niet opweegt en niet kan
ingeroepen worden om de weigering tot wetenschappelijk onderzoek, te onderbouwen en deze weigering zonder gevolgen te
laten;
Voor procespartijen bestaat de principiele wettelijke verplichting mede te werken aan het bewijs;
Wat de afstamming betreft, is het bewijs wettelijk geregeld, inzonderheid via het
specifieke middel van het genetisch onderzoek (art. 331octies B.W.), dat ambtshalve
kan worden bevolen;
U:lt het een en het ander moet afgeleid
worden dat de partijen in het afstammingsgeschil verplicht zijn zich te onderwerpen aan het gerechtelijk bevolen bloedonderzoek of enig ander wetenschappelijk
beproefd onderzoek;
Ongefundeerde weigering tot medewerking, doet dan oak besluiten dat de weigerende partij m.b.t. de genetische relatie iets
te verbergen heeft;
2.2. De tweede vraag is of de (eiser) zich
al dan niet verantwoord onttrekt aan de
bloedproef;

.)
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Het is evident dat niemand kan verplicht
worden zich te onderwerpen aan een fysiek onderzoek, zo dit onderzoek een (reeel)
gevaar inhoudt voor de betrokken persoon; het is uiteraard aan de betrokkene de
verantwoording te bewijzen;
De verantwoording voor de weigering
wordt door de (eiser) gestaafd met het verslag van Dr. Cassiers van 27.09.1994 (dossier G), Dr. L. Jonckheere d.d. 10.12.1993
(dossier F), Dr. Hautekeete d.d. 25.05.1993
(A/12/b, id. 21.03.1994) gehecht aan brief
van 25.03.1994 van advocaat aan Dr. Deberdt, attest Hautekeete van 29.06.1995,
gehecht aan brief Martens van 03.07.1995
aan Deberdt;
Vooreerst moet opgemerkt worden dat
het "Dr. J. Cassiers-arrest d.d. 27.09.1994
-dossiers G 7" (waarnaar verwezen op pag.
10 van de akte van hager beroep) zich niet
bevindt in het dossier van de (eiser); het
onderkaftje G bevat slechts een stuk;
Afgezien dat in deze procedure tot vervelens toe herhaald is dat het bloedonderzoek zo goed als geen aantasting van de fYsieke integriteit uitmaakt;
Dat een miniem prelevement volstaat opdat de test zou mogelijk zijn, derhalve dat
de impact ervan op de persoon ten zeerste moet gerelativeerd worden, leert een onderzoek van de houding van de (eiser) in de
procedure dat in rechte geen afdoende verantwoording is gegeven om zich - zonder sanctie - te onttrekken aan het deskundigenonderzoek; de ingeroepen attesten
bewijzen niet het omgekeerde;
De houding van de (eiser) die wisselende
motieven aanvoert, bewijst dit ten valle;
Afgezien dat het instellen van een (gewoon, laat staan van een buitengewoon)
rechtsmiddel, voornemen, bij herhaling
aangevoerd in de brieven tot melding der
weigering, de uitvoerbaarheid van het vonnis dat de onderzoeksmaatregel beveelt,
niet opschort - dergelijk vonnis wetshalve uitvoerbaar zijnde bij voorraad -,
moet vastgesteld worden;
Ab initio, op de eerste uitnodiging van
21.11.1991, gehandtekend door de aangestelde deskundige, Anne Leriche Ph. D.,
met het adres zoals vermeld in het vonnis, meldde (eiser) bij brief van 12.12.1991,
met in bijlage attest van Dr. Hautekeete boven in extenso geciteerd (dossier B van
de (eiser))- dat hij zich niet kon verplaatsen;
De duur van het beweerde ge'immobiliseerd zijn, laat staan de reden hiervoor
werden niet gespecifieerd;

''
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Zelfde brief vermeldt verder :
- dat niet blijkt dat de uitnodiging uitgaat van een "geneesheer", meer bepaald
van Dr. Anne Leriche, daar waar de uitnodiging is gehandtekend door Anne Leriche zelf, met toevoeging van haar kwalificatie "Ph. D" (afdoende kwalificatie voor
uitvoering van de bloedproef, wat trouwens niet is betwist, terwijl helemaal niet
is gebleken dat de bloedpunctie niet zou geschieden door een geneesheer/gegradueerde
verpleegster, de verrichtingen plaatsvindende in een academisch ziekenhuis) en
Anne Leriche werd aangesteld bij vonnis
van 07.11.1991, als gerechtelijk deskundige;
- dat de gerechtelijke beslissing in de
uitnodiging niet is aangehaald;
Het manifest gebrek aan ernst van de
(eiser) wordt gei:llustreerd doordat het
schrijven van 12.12.1991 zelf eindigt, met
de woorden "onder voorbehoud van beroep tegen de gerechtelijke beslissing welke
het bloedonderzoek heeft bevolen! ";
Later, op de uitnodiging van 01.02.1993
tegen 08.03.1993, reageerde de advocaat
voor de (eiser) als volgt:
'( ... ) Mijn client voorziet zich in cassatieberoep en zal zich niet aan uw onderzoek
om principiele redenen onderwerpen" (brief
van 11.02.1993, stuk A/5 van het dossier
van de (eiser);
Mgezien het supra reeds gestelde, werd
de voorziening in cassatie niet ingesteld,
terwijl de principiele redenen niet werden verduidelijkt ... en principiele (onuitgedrukte) redenen geen weigering kunnen verantwoorden, derwijze dat dergelijke
weigering moet worden aangezien, als ongefundeerd en derhalve als onverantwoord;
Om ten slotte, op de uitnodiging van
19.05, tegen 01.06.1993, te reageren, als
volgt:
'Zoals mijn client in de hangende procedures liet gelden heeft hij zich steeds verzet ( ... ) tegen het hem onderwerpen aan
datgene wat in het vonnis d.d. 07.11.1991
als deskundigenopdracht wordt omschreven;
Overigens laat zijn ouderdom en gezondheidstoestand hem niet toe dergelijke
expertiseverrichtingen te ondergaan;
Reeds jaren wordt hij door deze hem achtervolgende procedures zodanig gestresseerd en opgejaagd dat hij de deskundigenverrichtingen op zijn persoon niet kan
ondergaan';
Met dit schrijven wordt het geneeskundig attest van Dr. Hautekeete van
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25.05.1993 (boven in extenso aangehaald),
ter verantwoording, meegestuurd;
Dat de aangevoerde motieven weinig ernstig zijn, moge blijken uit de bewering als
zou (eiser) zich steeds verzet hebben tegen een genetisch onderzoek;
Afgezien dat in de inleidende dagvaarding reeds een genetisch onderzoek als bewijs was aangeboden, heeft de (eiser) desbetreffend niet geconcludeerd (besluiten van
06.11.1990);
fu zijn conclusies van 26.09.1991 heeft de
(eiser) zich niet verzet tegen de bloedproef
op grond van persoonlijke redenen, doch gesteld dat het bevelen van de onderzoeksmaatregel afbankelijk was van het voorafgaand aanvoeren van 'ernstige aanwijzingen' van de gegrondheid van de eis;

De kritiek op de deskundigenopdracht
zelve was ongepast en inefficient, nude (eiser) de inhoud van de opdracht zelfs niet
heeft aangevochten, in hoger beroep (ingesteld door hemzelf, bij akte van gerechtsdeurwaarder d.d. 31.12.1991);
Verder moet vastgesteld worden dat de
ouderdom ((eiser) was destijds 63 jaar) op
zich geen verantwoording is voor een kleine
verplaatsing en een minieme ingreep, terwijl evenmin het de (verweersters) kan toegeschreven worden dat (eiser) door procedures is "achtervolgd", nu hij zelf alles in
het werk stelde en stelt om de procedure af
te remmen en niets onverlet liet om ze op
de lange baan te schuiven (tot driemaal toe
stelde hij hoger beroep in, dat telkens ongegrond diende verklaard; bij herhaling
diende hij verplicht tot in staat stelling van
de zaak);
Wanneer om de (eiser), afgezien het voren gestelde, ter wille te zijn de mogelijkheid werd geboden het verantwoord karakter van zijn weigering te bewijzen, via
het deskundigenonderzoek (opdracht gegeven aan Dr. Deberdt), weigerde hij van
meetaf aan ook hieraan zijn medewerking;
Dit alhoewel de opdracht er - wat het
tweede luik betreft - precies op gericht
was, de weigering in hoofde van de (eiser) in concreto te onderzoeken, met de mogelijkheid voor de (eiser) een onderbouw te
geven aan zijn afwijzing van de bloedproef;
Dat de (eiser) ook dit onderzoek niet aankon, zoals beweerd, is een drogreden, nu de
deskundige bereid werd gevonden zich naar
de (eiser) te begeven en het onderzoek te
verrichten in zijn omgeving;
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Volkomen los van de inhoud van het
deskundigenverslag Deberdt, waarvan abstractie kan worden gemaakt, kan bij appreciatie van de handelwijze van (eiser), inzonderheid de wisselende motieven die zijn
aangevoerd voor zijn weigeringen, slechts
geconstateerd worden dat hij zich eenvoudig heeft willen onttrekken aan het bloedonderzoek;
Het is ten andere zo dat zelfs niet moet
worden nagegaan of de opeenvolgende weigeringen telkens onverantwoord waren; het
volstaat vast te stellen dat de weigering
daadwerkelijk heeft bestaan en ongefundeerd was; dit is manifest het geval (supra, o.m. doch op zich afdoende, de weigering vervat in de brief van advocaat
Martens, van 11.02.1993);
De medische attesten die de (eiser) inroept, doen het voren gestelde niet teniet,
gelet op de data erop vermeld en ook al
zouden zij - niettegenstaande hun wisselende inhoud en afgezien de geringe impact van het bloedonderzoek op de persoon - als geloofWaardig moeten worden
aangezien;
2.3. Vervolgens moet nagegaan worden of
het vermoeden dat door die (ongefundeerde)
weigering wordt gecreeerd, mede de andere bewijzen die aangevoerd worden, voldoende zijn als bewijs voor vaststelling van
de afstamming;
De (eiser) roept opnieuw de exceptio plurium in, terwijl hij andermaal aanvoert dat
niet is bewezen dat hij een verhouding zou
hebben gehad met de (tweede verweerster);
2.3.1. De vaststelling van het vaderschap, heeft de wetgever (Wet van
31.03.1987, van toepassing ter zake overeenkomstig art. 107) in de eerste plaats willen koppelen aan het bestaan van een biogenetische band;
Nude verwekking het gevolg kan zijn
van een eenmalig seksueel contact, is het
bewijs van een "verhouding"- wat wijst op
een zekere duurzaamheid - geenszins relevant, laat staan vereist;
De exceptio plurium kan niet langer, ingevolge de wet van 31.03.1987, ingeroepen worden als (afdoend) verweermiddel,
nu het seksueel contact met derden- ook
al zou het er geweest zijn en bewezen zijn,
quod non- de verwekking door de (eiser) niet uitsluit;
2.3.2. Uit het zich onttrekken door de (eiser) aan het bloedonderzoek, ontstaat een
feitelijk vermoeden dat de (eiser) iets verbergen wil, m.n. de genetische band met de
(eerste verweerster);
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Het voren gestelde klemt des te meer, nu
de (verweersters) tevens een aantal andere aanwijzingen aanvoeren;
De (verweersters) leggen een aantal bewijsstukken over, waaruit blijkt dat er omgang heeft bestaan - ten andere niet ontkend - tussen de (eerste verweerster) en
de (eiser);
Het feit dat de draagwijdte door de (eerste verweerster) gegeven aan de overgelegde bewijsstukken, niet ernstig is weerlegd,
Dat exemplatief de (eiser) het verjaardagskaartje (volgens bewering geplaatst op
haar verjaardagstaart en er gebruikelijk
dienstig voor) mede ondertekende- hij erkende ten overstaan van de Voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne
zijn handtekening (oproeping van de (eiser) voor de Voorzitter, in het kader van de
procedure, bij toepassing van art. 336 B.W.);
Dat de (eerste verweerster) in het bezit
is van een gravure in metaal, houdende de
initialen van de (eiser);
Dat zij in het bezit is van een pasfoto van
(eiser) noopt ertoe aan te nemen dat de omgang tussen de betrokkenen niet casueel
was, doch getuigt van een band tussen de
partijen;
Deze aanwijzingen, gevoegd bij het vermoeden geput uit de weigering zich aan de
bloedproef te onderwerpen, doen het hof
van beroep besluiten dat de (eiser) de vader is van (eerste verweerster);
2.6. De gedingkosten;
Op de gronden voormeld moet de oorspronkelijke vordering worden ingewilligd;
Terecht heeft de eerste rechter, na inwilliging van de hoofdeis, de (eiser) verwezen in de gedingkosten; deze dienen
evenwel begroot, zoals hierna bepaald (geen
rechtsplegingsvergoedingen verschuldigd
zijnde voor toepassing 747 Ger. W.; het attest van afWezigheid van' cassatie terzake
een bewijsstuk, geen procedurestuk zijnde;
de verplaatsingskosten voor de expertises niet begrootbaar zijnde, als gerechtskost);
2.7. De tussenvordering tot schadevergoeding, wegens procesrechtsmisbruik;
Tht driemaal toe heeft de (eiser) hoger beroep ingesteld; tot driemaal toe is dit hoger beroep afgewezen;
Dergelijke wijze van procederen, beklemtoond door zijn weigering zijn medewerking te verlenen aan de wettelijke bewijslast I aan de expertise bevolen om de
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gegrondheid zijner weigering te bewijzen, fundeert de inwilliging van de tussenvordering;
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 870 Ger. W. en 1315 B.W.
de bewijslast inzake een vordering tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap berust op de eiser, te deze eerste verweerster,
overeenkomstig art. 331octies, B.W., de
rechtbank die over de vordering uitspraak
moet doen, zelfs ambtshalve, een bloedonderzoek kan gelasten;
uit deze bepaling evenwel niet voortvloeit dat iemand ertoe verplicht kan worden een dergelijk onderzoek te ondergaan
nu overeenkomstig art. 12 van de Grandwet en de algemene rechtsbeginselen inzake de fysieke integriteit en het verbod
van uitoefening van dwang op de persoon
niemand kan verplicht worden een geneeskundig onderzoek, te deze een bloeda:fname,
te ondergaan daar hij de vrijheid heeft om
zelf over zijn lichaam te beschikken, zonder dat hij zijn weigering om zich te onderwerpen aan een dergelijk onderzoek
moet verantwoorden;
daaruit voortvloeit dat ook niemand kan
verplicht worden zich te onderwerpen aan
een onderzoek naar de oorzaak van zijn
weigering om zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen teneinde na te gaan
of zijn weigering al dan niet verantwoord
is;
dergelijke weigering om zich aan enig onderzoek te onderwerpen immers een fundamenteel recht uitmaakt en uit dergelijke weigering, wat ook de reden daartoe
moge zijn, geen enkel rechtsgevolg kan getrokken worden en dergelijke weigering
derhalve evenmin als een element van een
feitelijk vermoeden in aanmerking mag
worden genomen door de rechter;
de appelrechters derhalve door uit de
weigering van eiser om zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen naar het
vaderschap alsook naar de gegrondheid van
zijn weigering, af te leiden dat deze weigering ongefundeerd is en dat dergelijke ongefundeerde weigering tot medewerking
doet besluiten dat eiser met betrekking tot
de genetische relatie iets te verbergen heeft
en door op grond daarvan de vordering van
eerste verweerster gegrond te verklaren, eiser te veroordelen tot de kosten en hem tevens te veroordelen tot schadevergoeding
wegens procesrechtsmisbruik omdat zijn
hoger beroep tot driemaal toe werd verworpen, de regels schenden inzake de bewijslast (art. 870 Ger. W. en 1315 B.W.) en
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tevens hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending art. 331 septies en
(331)octies B.W., 932 en 962 Ger. W., 12 van
de Grondwet en van de in het middel aangeduide rechtsbeginselen) en tevens het
rechtsbegrip vermoeden schenden (art.
1343 B.W.);

en terwijl, tweede onderdeel, krachtens
artikel 8, lid 1, E.V.R.M., eenieder recht
heeft op de eerbiediging van zijn priveleven hetgeen het recht op fysische integriteit omvat;
luidens artikel8, lid 2, E.V.R.M., geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voorzover bij de wet
is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van
's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het
land, de bescherming van de openbare orde
en het voorkomen van strafbare feiten, de
bescherming van de gezondheid of de goede
zeden, ofvoor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
met de "rechten en de vrijheden van anderen" alleen grondrechten worden bedoeld, of minstens fundamentele rechten
die algemeen door de leden van de Raad
van Europa worden erkend, en niet louter individuele rechten ofbelangen, ofrechten of belangen die aileen door de Belgische wetgever als dusdanig zijn erkend;
te dezen de vordering van eerste verweerster strekte tot de erkenning van het
vaderschap en zij aldus louter de bescherming van het individuele belang van eerste verweerster beoogde;
dat verder uit de regel dat de inmenging in het recht op eerbiediging van zijn
priveleven aileen geoorloofd is in zoverre zij
in een democratische samenleving noodzakelijk is verder voortvloeit dat de beperking van het recht op eerbiediging van zijn
priveleven moet gerechtvaardigd worden
door een dwingende sociale noodzaak en
door pertinente en voldoende motieven;
dat dit in het bijzonder inhoudt dat de
beperking het enige middel moet zijn om
het wettige doel te bereiken en dat, wanneer er verschillende middelen bestaan om
het wettige doel te bereiken, moet gekozen worden voor het middel dat de minste beperking van de genoemde fundamentele rechten meebrengt;
bij deze evenredigheidstoetsing tevens rekening moet worden gehouden met de aard
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van het beschermde belang op grond waarvan de inmenging gebeurt en de mate van
aantasting van de genoemde fundamentele rechten;
het individuele belang van eerste verweerster tot erkenning van het vaderschap
geen dergelijke dwingende sociale noodzaak vormt;
dat evenmin vaststaat dat dergelijke inbreuk het enige middel is om het gestelde
wettige doel te bereiken of althans het middel is dat de geringste beperking van de genoemde fundamentele rechten inhoudt, temeer daar overeenkomstig artikel 331
septies, B.W. inzake geschillen betreffende
de afstamming alle bewijsmiddelen toegelaten zijn;
uit deze afweging voortvloeit dat het
recht op erkenning van het vaderschap van
eerste verweerster geen voorrang heeft op
het recht op fysieke integriteit van eiser,
de appelrechters derhalve door te beslissen dat er een wanverhouding bestaat tussen enerzijds de praktisch te verwaarlozen ingreep voor het genetisch onderzoek
en anderzijds het belang van het vaststellen van de afstammingsband zonder na te
gaan door welke dwingende sociale noodzaak deze inmenging werd gerechtvaardigd en/of hetzelfde doel niet met andere,
minder beperkende middelen zou kunnen worden bereikt, artikel 8 E.V.R.M.
schenden:
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soon niet gedwongen wordt zich aan
dat onderzoek te onderwerpen;
Overwegende dat de rechter de weigering om zich aan dergelijk onderzoek te onderwerpen, mag beoordelen; dat hij uit de weigering zonder
rechtmatige reden een feitelijk vermoeden mag afleiden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser met wisselende mo.tieven zich eenvoudigweg heeft willen
onttrekken aan het bloedonderzoek en
dat zijn weigering ongefundeerd was;
Dat het arrest oordeelt dat uit het
zich onttrekken aan een bloedproef een
feitelijk vermoeden ontstaat dat eiser de genetische band met eerste verweerster wil verbergen;
Dat het arrest beslist dat eiser de
vader is van eerste verweerster op
grond van aanwijzigingen die het arrest als bewijsstukken aanneemt, samen met het vermoeden geput uit de
weigering zich aan de bloedproefte onderwerpen;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, anders dan het
onderdeel aanvoert, de appelrechters
die verwijzen naar het recht op een individuele afstamming gewaarborgd
door artikel8 E.V.R.M., onderzoeken
welke dwingende noodzaak de betwiste inmenging verantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het verbod van
dwanguitvoering tegen de persoon en
van het binnendringen in het gebied
van de persoonlijkheid, een algemeen
rechtsbeginsel uitmaakt;
Dat dit verbod inhoudt dat elke fysische dwanguitoefening op een persoon, onder meer om hem tot een daad
te dwingen of zich aan een lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is;
Dat het recht op lichamelijke inteOm die redenen, verwerpt de voorgriteit niet onbeperkt is en moet uitgelegd worden in het licht van an- ziening; veroordeelt eiser in de kosdere fundamentele rechten, zoals dit ten.
bepaald in artikel 8 E.V.R.M.;
17 december 1998 - 1e kamer - VoorDat dit rechtsbeginsel het deskun- zitter
: de h. Verougstraete, afdelingsdigenonderzoek van een bloedproef of voorzitter- Verslaggever: mevr. Bourenig ander onderzoek, bepaald bij ar- geois - Gelijkluidende conclusie van mevr.
tikel331octies van het Burgerlijk Wet- De Raeve, advocaat-generaal - Advocahoek, niet verbiedt, voor zover de per- ten : mrs. Verbist en Gerard.

-·~~---==-=-=-=-==-=:.._-=--=------,. _ _-r:-
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Nr. 527
1e KAMER - 17 december 1998

1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP
GROND VAN BEPAALDE FElTEN- OVERSPELBEGRIP.

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP
GROND VAN BEPAALDE FElTEN- OVERSPELBUITENECHTELIJKE BETREKKINGEN - PERSOON VAN ZELFDE GESLACHT- VASTSTELLING BIJ GERECHTSDEURWAARDER- GEVOLG.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 8 - EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN- INMENGING VAN HET OPENBAAR GEZAG- ECHTSCHEIDING - OVERSPEL - BUITENECHTELIJKE BETREKKINGEN PERSOON VAN
ZELFDE GESLACHT- VASTSTELLING BIJ GERECHTSDEURWAARDER

1 o De regel dat ieder der echtgenoten de

echtscheiding kan vorderen op grand van
overspel gepleegd door de andere echtgenoot, vereist niet noodzakelijk dat een gehuwd persoon geslachtsgemeenschap heeft
met iemand van het andere geslacht die
niet zijn echtgenoot is (1). (Art. 229 B.W.)
2° Overspel tussen personen van hetzelfde
geslacht kan met toepassing van art.
1016bis Ger. W worden vastgesteld. (Art.
229 B.W.; art. 1016bis Ger.W.)
3° De bij artikel1016bis Ger. W. bedoelde
vaststelling van overspel is op zichzelf
geen schending op eerbiediging van het
prive-leven, oak niet wanneer die vaststelling betrekking heeft op het overspel
van een echtgenoot met iemand van het(1) Zie : JESPERS, J., "Binnen zonder kloppen ? De vaststelling van overspel door de gerechtsdeurwaarder: 6 jaar praktijk", in Liber
Amicorum Marcel Briers, Gent, Mys en
Breesch, 1993, p. 239; BAETEMAN, G., Overzicht
van het Personen- en gezinsrecht, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1992, 395, nr. 663;
APs, F., "De vaststelling bij deurwaardersexploot
van homosexuele relaties in het kader van een
echtscheidingsprocedure", R. W., 1995-96, 511, nr.
5; de refertes venneld in Rev. 'D·imestrielle Dr. Familial, 1989, 386, 387.

]---==-==-----=--

zelfde geslacht; dergelijke vaststelling geschiedt immers op grand van een wet en
ter bescherming van de rechten van de
echtgenoot (2). (Art. 1016bis Ger.W.; art.
8, eerste en tweede lid, E.V.R.M.)
(V .. T. J ... )

ARREST

(A.R. C.97.0259.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 19, 20, 24, 26,
28, 1016bis, 1034 van het Gerechtelijk Wetboek,229, 231,1316,1319,1320,1322,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 10,
11, 142, 149 van de gecoordineerde Grandwet van 17 februari 1994, 8, 12 en 14 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955, en 26 van de Bijzondere Wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof,
doordat het Hof van Beroep te Gent bij
het bestreden arrest van 10 februari 1997,
rechtdoende op verweersters hager beroep, het vonnis van de eerste rechter tenietdoet voorzover de echtscheiding werd
uitgesproken ten nadele van verweerster en
wat de kosten aangaat en, opnieuw wijzende, het proces-verbaal van vaststelling van overspel, opgemaakt op 1 mei 1994
door gerechtsdeurwaarder Marc Hove te
Herzele uit de debatten weert en, alvorens over de gegrondheid van de echtscheidingsvordering van eiser te beslissen, hem toelaat door alle wettige middelen en inzonderheid door getuigen een aantal feiten te bewijzen, na te hebben
overwogen : "Alwaar bij de totstandkoming van 'de nieuwe regeling inzake de
vaststelling overspel in de Senaat voorgesteld werd het begrip overspel in de context van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek te vervangen door grove
belediging werd dit voorstel door de commissie afgewezen.
(2) Zie: Cass., 18 dec. 1992, A.R. nr. 8094, nr.
804, en 19 okt. 1995, A.R. nr. C.95.0089.N, nr.
447).
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Overspel veronderstelt in de huidige
stand van zaken nog steeds een geslachtsgemeenschap van een gehuwde persoon
met iemand van het andere geslacht die
niet zijn echtgenoot is. Bovendien werd de
bewijsmogelijkheid van artikel 1016bis door
de wetgever duidelijk ingevoerd als louter alternatief, in het kader van de echtscheiding voor de strafrechtelijke vaststelling van overspel en komt het onaanvaardbaar voor aan die bewijsmogelijkheid
een verschillend voorwerp toe te kennen
terwijl het door de wet gebezigde begrip ongewijzigd is gebleven en zou ingaan tegen de gebruikelijke en algemeen aanvaarde betekenis van dit begrip.
Alwaar vastgesteld wordt dat de opvattingen op seksueel vlak sterk geevolueerd zijn kan enkel een tussenkomst van de
wetgever aan deze problematiek een einde
stellen. Overigens maakt de aanwending
van dit bewijsmiddel voor het vaststellen
van een lesbische verhouding een aantasting uit van het fundamentele recht op bescherming van de privacy in de zin van artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens (E.V.R.M.), hetgeen zeer restrictief moet ge'interpreteerd worden, zodat dit bewijsmiddel niet kan aangewend
worden voor het vaststellen van een beweerde lesbische verhouding.
De omstandigheid ten slotte dat tegen de
beschikking van de voorzitter geen rechtsmiddel werd aangewend, alhoewel dit in
rechte kon, verhindert niet dat de rechter ten gronde de aangebrachte bewijsmiddelen mag en moet beoordelen.
Met de vaststelling van gerechtsdeurwaarder Marc Hove kan in de gegeven omstandigheden geen rekening worden gehouden.
Voor het overige komen de door de (eiser) aangehaalde feiten, waarop diens eis
tot echtscheiding is gesteund nog niet bewezen voor. Ret aangeboden getuigenbewijs is enkel voor het hiernabepaalde toelaatbaar. De overige feiten missen ofwel het
wettig vereiste beledigende karakter of zijn
dermate vaag en algemeen omschreven dat
zij niet door getuigen kunnen worden bewezen",
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
1016bis van het Gerechtelijk Wetboek het
bewijs van overspel als grond tot echtscheiding kan worden geleverd door vaststelling bij gerechtsdeurwaarder,
Ret op regelmatige wijze totstandgekomen proces-verbaal bovendien ook als
bewijs van andere echtscheidingsgronden
dan overspel kan gelden,
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Te dien einde de verzoekende partij tot de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift richt, hetwelk alle
nuttige inlichtingen vermeldt, evenals, op
straffe van nietigheid, de plaatsen waar de
vaststellingen kunnen worden gedaan die
wijzen op overspel,
Over dit verzoekschrift door de voorzitter uitspraak wordt gedaan bij bevelschrift,
waarin hij de plaats of plaatsen waar en de
periode waarbinnen de vaststellingen kunnen gebeuren bepaalt en waarbij hij tevens een gerechtsdeurwaarder aanstelt,
De opdracht van de gerechtsdeurwaarder zodoende haar grondslag vindt in voormelde beschikking, die tevens de grenzen
van die opdracht bepaalt, en gehandhaafd
blijft zolang deze beschikking niet op de
door de wet bepaalde wijze werd aangevochten en tenietgedaan,
De in uitvoering van deze beschikking
door de gerechtsdeurwaarder gedane vaststellingen derhalve zullen moeten worden geacht regelmatig te zijn geschied, behoudens een eventuele miskenning door de
gerechtsdeurwaarder van de wettelijk voorgeschreven formaliteiten, bij de uitvoering van zijn opdracht in acht te nemen, of
overschrijding van de hem toevertrouwde
opdracht, tenzij de beschikking zelfwerd
aangevochten, hetgeen overeenkomstig artikelen 20 en 1034 van het Gerechtelijk
Wetboek slechts kan gebeuren door het instellen van derdenverzet binnen de maand
nadat de beschikking aan de eiser in verzet werd betekend,
In afwezigheid van dergelijk derdenverzet de opdracht van de gerechtsdeurwaarder niet in vraag kan worden gesteld,
Te dezen het litigieuze proces-verbaal van
vaststelling van overspel werd opgesteld
door gerechtsdeurwaarder Marc Hove uit
Herzele in uitvoering van een beschikking, op verzoekschrift verleend in datum van 6 april1994 door de Voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, waarbij voornoemde gerechtsdeurwaarder werd aangesteld om de nodige
vaststellingen te doen die wezen op overspel ten overstaan van verweerster in haar
woonplaats, zulks nadat in het verzoekschrift expliciet sprake was van een overspelige verhouding met de genaamde A J.,
zoals onder meer blijkt uit de beslissing van
de eerste rechter en de besluiten, genomen in hoger beroep door verweerster
(pagina's 3 en 4 bovenaan),

"
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tweede onderdeel, blijkens artikel1016bis
van het Gerechtelijk Wetboek het bewijs
van overspel als grand tot echtscheiding
kan worden geleverd door vaststelling bij
gerechtsdeurwaarder,
De regelmatigheid van de opdracht der
Er sprake is van overspel wanneer een
gerechtsdeurwaarder, in casu de vaststelling van de overspelige relatie die ver- gehuwd persoon geslachtsbetrekkingen
weerster met een andere vrouw onder- heeft met een ander persoon dan de echthield, derhalve niet in vraag kon worden genoot,
gesteld en het proces-verbaal van vaststelDe wetgever noch in artikel 229 van het
ling om redenen, hiermee verband hou- Burgerlijk Wetboek, dat bedoeld feit als
dende, niet uit de debatten kon worden ge- echtscheidingsgrond omschrijft, noch in arweerd,
tikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek enige vereiste stelt met betrekking tot
zodat het bestreden arrest, dat uitdruk- het geslacht van de persoon met wie de gekelijk vaststelt dat tegen de beschikking huwde deze omgang heeft,
van de Voorzitter van de Rechtbank van
Het derhalve volstaat dat er geslachtsEerste Aanleg van 6 april1994 geen rechtsmiddel werd aangewend, niet wettig ver- betrekkingen met een andere persoon dan
mocht te beslissen dat met de vaststellin- de echtgenoot zijn geweest,
gen, verricht door gerechtsdeurwaarder
zodat het bestreden arrest niet wettig
Marc Hove in uitvoering van die beschik- kon beslissen, zonder het begrip "overking, geen rekening mocht worden gehou- spel" te miskennen, dat zulks een geden en het proces-verbaal uit de debatten slachtsgemeenschap van een gehuwde permoest worden geweerd omdat hierbij en- soon met iemand van het andere geslacht,
kel een lesbische verhouding werd vastge-· die niet zijn echtgenoot is, veronderstelt
steld, aldus de regel volgens dewelke een (schending van artikelen 229 van het Burrechterlijke beslissing haar rechtskracht be- gerlijk Wetboek en 1016bis van het Gehoudt zolang zij niet wordt aangevochten rechtelijk Wetboek);
door de bij de wet voorgeschreven rechtsderde onderdeel, in zoverre artikelen 229
middelen, in casu het derdenverzet, en vernietigd, miskennende (schending van ar- van het Burgerlijk Wetboek en 1016bis van
tikelen 19, 20, 24, 26, 28, 1016bis en 1034 het Gerechtelijk Wetboek aldus moeten
van het Gerechtelijk Wetboek), althans worden uitgelegd dat het aldaar geviseerde
hiertoe niet wettig kon besluiten zonder overspel een geslachtsgemeenschap van een
vast te stellen dat de gerechtsdeurwaar- gehuwd persoon met iemand van het ander de hem bij voormelde beschikking toe- dere geslacht veronderstelt, voomoemde bevertrouwde opdracht was te buiten ge- palingen, zoals opgemerkt door eiser in zijn
gaan (schending van artikel1016bis van conclusie, neergelegd ter griffie van het hof
het Gerechtelijk Wetboek), minstens, in zo- van beroep op 13 december 1995, op paverre niet met zekerheid kan worden uit- gina 5 en in de besluiten, neergelegd ter
gemaakt of het hof van beroep de mening griffie op 6 januari 1997, op pagina 4, strijis toegedaan dat de beschikking van 6 april dig zijn met de grondwettelijke beginse1994 de gerechtsdeurwaarder enkel mach- len der gelijkheid en niet-discriminatie, in
tigde een overspelige relatie met een per- de mate dat enkel de buitenechtelijke resoon van een verschillend geslacht vast te laties van gehuwde personen met persostellen, in welk geval het evenwel de be- nen van een ander geslacht als overspel
wijskracht, gehecht aan voormelde beschik- kunnen worden gesanctioneerd en door geking, gewezen op het verzoek van eiser om rechtsdeurwaarder vastgesteld,
de overspelige relatie van verweerster met
Een buitenechtelijke homoseksuele ofleseen vrouw vast te stellen, miskent door bische relatie nochtans evenzeer een inhieraan een met de bewoordingen, zin en breuk op de getrouwheidsplicht uitmaakt
draagwijdte onverenigbare uitlegging te ge- als een buitenechtelijke heteroseksuele reven en derhalve artikelen 1319, 1320 en latie, en derhalve op dezelfde wijze moet
1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt, kunnen worden vastgesteld en als
dan wel elke overspelige relatie, onge- echtscheidingsgrond ingeroepen,
acht het geslacht van de andere persoon,
Het hof van beroep voormelde wetsbeonduidelijk is gemotiveerd en derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed (scherr- palingen derhalve niet kon toepassen, minding van artikel149 van de gecoordineerde stens zonder aan het Arbitragehof desaangaande een prejudiciele vraag over de
Grondwet van 17 februari 1994);

Tegen deze beschlkking door verweerster
geen derdenverzet overeenkomstig artikel 1034 van het Gerechtelijk Wetboek
werd ingesteld,

--- - - - -
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verenigbaarheid van deze wetsbepalingen met de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie te hebben
voorgelegd,
zodat, voorzover moet worden aangenomen dat voornoemde wetsbepalingen in
hogervermelde zin moeten worden uitgelegd, het bestreden arrest de grondwettelijke regels van gelijkheid en nietdiscriminatie miskent (schending van
artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994) en door te
oordelen dat het proces-verbaal van vaststelling overspel uit de debatten moest worden geweerd omdat het een lesbische relatie vaststelde, zonder voorafgaandelijk
aan het Arbitragehof de prejudiciele vraag
aangaande de verenigbaarheid van de artikelen 229 van het Burgerlijk Wetboek en
1016bis van het Gerechtelijk Wetboek met
de grondwettelijke regels van gelijkheid en
niet-discriminatie voor te leggen, het bestreden arrest de regel miskent volgens dewelke het Arbitragehofuitspraak doet ten
prejudiciele titel over vragen aangaande de
schending van artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994 (schending van artikelen 142 van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994 en 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op hetArbitragehof), en bovendien voornoemd middel onbeantwoord laat
en derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 149 van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994);
vierde onderdeel, wellicht eenieder recht
heeft op eerbiediging van zijn prive-leven,
en dit zonder onderscheid op welke grond
ook, zoals geslacht,
De gehuwde persoon die lesbische betrekkingen onderhoudt, evenzeer als de gehuwde persoon die heteroseksuele relaties heeft met een andere persoon dan de
echtgenoot, evenals deze derde het priveleven van laatstgenoemde verstoren, die
dan ook gerechtigd is deze verstoring te
doen vaststellen en als echtscheidingsgrond aan te wenden, voorzover hij daarbij op wettige wijze tewerkgaat, zonder dat
diegene die deze betrekkingen heeft aangegaan zich kan beroepen op een eventuele miskenning van zijn prive-leven,
Te dezen vaststond dat eiser gemachtigd was het overspel van zijn echtgenote
vast te stellen bij deurwaarder, die op regelmatige wijze zijn opdracht uitvoerde,
zodat het bestreden arrest niet wettig
kon beslissen op voornoemde grond het
· proces-verbaal van vaststelling overspel uit
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de debatten te weren (schending van artikelen 8, 12 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en
1016bis van het Gerechtelijk Wetboek);
vijfde onderdeel, artikel 1016bis van het
Gerechtelijk Wetboek wellicht de voorwaarden bepaalt waarin het overspel van de andere echtgenoot door een gerechtsdeurwaarder kan worden vastgesteld,
Noch voormelde bepaling, noch artikel 8
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden evenwel verhinderen dat de op regelmatige wijze verrichte
vaststellingen het bewijs zouden bijbrengen van andere betrekkingen en echtscheidingsgronden dan het overspel in restrictieve zin, met name de geslachtsgemeenschap van een gehuwde persoon met
iemand van het andere geslacht die niet
zijn echtgenoot is,
Te dezen vaststond dat eiser gemachtigd was het overspel van zijn echtgenote
bij deurwaarder te doen vaststellen,
De in uitvoering van deze opdracht gedane vaststellingen derhalve volkomen regelmatig waren en diensvolgens het procesverbaal ook als bewijs van andere
echtscheidingsgronden kon gelden,
zodat, in zoverre het bestreden arrest
oordeelt dat geen bewijswaarde kan worden gehecht aan het proces-verbaal van
vaststelling in zoverre het andere vaststellingen dan zuiver overspel in restrictieve
zin inhoudt, het niet naar recht is verantwoord (schending van artikelen 1316, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1016bis
van het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 14 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955, en voor zoveel als nodig 229
en 231 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek,
ieder der echtgenoten de echtscheiding kan vorderen op grond van overs pel door de andere echtgenoot gepleegd;
Overwegende dat die sanctie voor
het overspel het gevolg is van de bij artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek

1_-:::_-_------ - - - - -

Nr. 528

HOF VAN CASSATIE

bepaalde plicht dat echtgenoten jegens elkaar getrouwheid verschuldigdzijn;
Dat die plicht van getrouwheid ook
onderstelt dat echtgenoten slechts met
elkaar seksuele relaties hebben;
Dat uit dit alles volgt dat voor overspel, in de zin van artikel 229 van het
Burgerlijk Wetboek, niet noodzakelijk vereist is dat een gehuwde persoon geslachtsgemeenschap heeft met
iemand van het andere geslacht, die
niet zijn echtgenoot is;
Overwegende dat, nu toch overspel
tussen personen van hetzelfde geslacht
mogelijk is, dergelijk overspel met toepassing van artikel 1016bis van het
Gerechtelijk Wetboek, kan worden
vastgesteld;
Overwegende dat het arrest dat anders beslist de artikelen 229 van het
Burgerlijk Wetboek en 1016bis van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 8, lid 1, E.V.R.M. eenieder recht
heeft op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en
zijn briefwisseling;
Dat, krachtens artikel 8, lid 2, van
datzelfde verdrag de inmenging van
enig openbaar gezag toegestaan is met
betrekking tot dit recht voor zover de
wet daarin voorziet en in een democratische samenleving nodig is onder
meer voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen;
Overwegende dat de bij artikel
1016bis van het Gerechtelijk Wethoek bedoelde vaststelling van overspel op zich zelf geen inbreuk is op de
bij artikel 8, lid 1, E.V.R.M., ook niet
wanneer die vaststelling betrekking
heeft op het overspel van een echtgenoot met iemand van hetzelfde geslacht; dat dergelijke vaststelling immers geschiedt op grond van een wet
en ter bescherming van de rechten van
de echtgenoot;
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Overwegende dat het arrest dat anders beslist, artikel 8 E.V.R.M.
schendt;
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over eisers eis tot echtscheiding, over het proces-verbaal van
vaststelling van overspel 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; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen.
17 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Geinger.
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BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - ALGEMEEN- EXPLOOT- BETEKENING IN ANDERE DAN IN STRAFZAKEN- BETEKENING NIET AAN DE PERSOON OF DE
WOONPLAATS- AANGETEKENDE BRIEFVERZENDING- DRAAGWIJDTE.

Het verzenden van een aangetekende brief,
voorzien bij artikel 38, § 1, Gerechtelijk
Wetboek, waarbij de datum en het uur
van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of
voor een schriftelijk gevolmachtigde, een
eensluidend afschrift van het exploot afte
haZen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, is een loutere voorzorgsmaatregel die de gevolgen niet heeft van
een betekening. (Art. 38, § 1, Ger.W.)

--_T - "
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(BERGE)
ARREST

(A.R. C.96.0112.N)
.I

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 36, 38, 43, 3°,
45, 860, 861 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiser ongegrond verklaart, het
bestreden vonnis bevestigt en aldus de door
eiser verrichte betekening van het echtscheidingsarrest dd. 10 juni 1986 angeldig verklaart, met ongeldige overschrijving in de registers van de burgerlijke
stand en vervallenverklaring van tweede
verweerder van het voordeel van de aan
hem toegestane echtscheiding tot gevolg, en
eiser veroordeelt tot vrijwaring van tweede
verweerder, aan wie ook voorbehoud voor
latere op te vorderen schadevergoeding
wordt verleend; het bestreden arrest zijn
beslissing op o.m. volgende overwegingen
laat steunen :
"(. .. ) dat wanneer een afschrift van het
exploot onder gesloten omslag werd achtergelaten op een adres waar de geadresseerde niet meer ingeschreven is in de bevolkingsregisters en waar hij niet verblijft,
de betekening niet gedaan is overeenkomstig de artikelen 36 en 38, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en de door artikel 43, 3e,
lid op straffe van nietigheid voorgeschreven vermelding van de woonplaats van de
geadresseerde onregelmatig;
dat die nietigheid slechts kan worden uitgesproken als de geadresseerde aantoont
dat de onregelmatigheid zijn belangen heeft
geschaad;
dat daaromtrent moet worden vastgesteld dat:
- de betekening van een vonnis of arrest da niet op de minuut uitvoerbaar werd
verklaard tot doel heeft officieel door bemiddeling van een gerechtsdeurwaarder
aan de tegenpartij kennis te geven van een
vonnis of arrest om de termijn te doen lopen waarbinnen gebeurlijk een rechtsmiddel kan worden aangewend en gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk te maken;
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-Paula Van Rompaey niet officieel in
kennis werd gesteld van het arrest van
deze kamer van dit hof dd. 10 juni 1986 inzake A.R. 2.662/83 doordat enerzijds het afschrift van het exploot van betekening werd
achtergelaten op een adres waar zij niet
meer was ingeschreven noch verbleef en
anderzijds aan haar voorlopige bewindvoerder geen afschrift van dat arrest maar
van een ander arrest van dezelfde kamer
van dit hof van dezelfde datum werd overhandigd;
- zij door de betekening/overhandiging
niet in kennis werd gesteld van de aanvang van de termijn waarbinnen zij gebeurlijk cassatie tegen dat arrest kon aantekenen, evenmin aangetoond is dat zij
daar op een andere wijze kennis van had en
die termijn kennelijk buiten haar weten
verstreken is zonder dat zij de gelegenheid had desgewenst tijdig cassatieberoep
in te stellen;
- door het verstrijken van die termijn de
echtscheiding te haren laste kon voltrokken worden, waardoor zij elke aanspraak
op een uitkering na echtscheiding verloor
(een gebeurlijk gebrek aan behoeftigheid
ten tijde van de voltrekking van de echtscheiding en sedertdien werd thans niet opgeworpen);
(. .. ) dat uit wat voorafgaat moet worden besloten dat het arrest van deze kamer van dit hof dd. 10 juni 1983 (lees :
1986) inzake A.R. 2662/83 niet regelmatig aan Paula Van Rompaey werd betekend en derhalve geen kracht van gewijsde
had op 14 oktober 1986, datum waarop het
werd overgeschreven in de registers van de
burgerlijke stand van de gemeente Stabroek;
dat de overschrijving in de registers van
de burgerlijke stand van een echtscheidingsvonnis of -arrest dat geen kracht van
gewijsde heeft voortijdig en nietig is, zelfs
zo dat vonnis of arrest nadien in kracht van
gewijsde zou gaan;
dat de eerste rechter terecht de hoofdvordering van Paula Van Rompaey heeft ingewilligd en Leo Frijters' tegenvordering
heeft afgewezen;

terwijl de in artikel 38 Gerechtelijk Wethoek beschreven wijze van betekening in
geval het exploot niet kan worden betekend zoals is vastgesteld in artikel 35, behoudens de achterlating aan de woon- of
verblijfplaats van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag, ook nog voorziet dat de gerechtsdeurwaarder uiterlijk op
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de eerste werkdag die volgt op de aanbieding van het exploot, aan de woon- ofverblijfplaats van de geadresseerde, onder een
ter post aangetekende omslag, een door
hem ondertekende brief zendt; deze brief
krachtens artikel 38, derde lid, de datum en
het uur vermeldt van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of door een schriftelijk gevolmachtigde een eensluidend
afschrift van het exploot afte halen op het
kantoor van de gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de betekening;
deze formaliteit van de aangetekende
brief weliswaar niet de betekening van het
exploot inhoudt, doch deze formaliteit mede
in aanmerking kan worden genomen om uit
te maken of een ongeldige betekening wegens niet nakoming van de in artikel 38,
eerste en tweede lid, gestelde vereisten, al
dan niet de belangen van de geadresseerde
heeft geschaad;
wanneer de betekening niet conform artikel 38 Gerechtelijk Wetboek is verricht
omdat het afschrift van het exploot aan de
verkeerde woon- of verblijfplaats is achtergelaten, en de betekening aldus met miskenning van de artikelen 43, 3° en 45 van
het Gerechtelijk Wetboek is geschied, deze
miskenning krachtens de artikelen 860 en
861 Gerechtelijk Wetboek slechts tot nietigheid kan leiden indien hierdoor de belangen van de geadresseerde van het
betekeningsexploot zijn geschaad;
en terwijl het bestreden arrest in casu
vaststelt dat het exploot van betekening
van het kortgedingarrest dd. 10 juni 1986
(KGD 460/85) evenals van het echtscheidingsarrest van dezelfde datum (A.R. 2662/
83) op de oude en dus verkeerde woonplaats van eerste verweerster werd
achtergelaten en op grond van deze vaststelling besluit dat de betekening onregelmatig is geschied;
het bestreden arrest terecht stelt dat
deze onregelmatigheid slechts tot nietigheid kan leiden indien is aangetoond dat
deze de geadresseerde in haar belangen
heeft geschaad;
het bestreden arrest, om uit te maken of
eerste verweerster door de onregelmatige
betekening in haar belangen werd geschaad, na het doel van de betekening te
hebben omschreven, bij herhaling van de
reeds vastgestelde feitelijke gegevens en de
door verweerster in haar conclusie aangevoerde beweringen stelt dat eerste verweerster "niet officieel in kennis werd gesteld van het arrest van deze kamer van dit
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hof dd. 10 juni 1986 inzake A.R. 2662/83
doordat enerzijds het afschrift van het exploot van betekening werd achtergelaten op
een adres waar zij niet meer was ingeschreven noch verbleef en anderzijds aan
haar voorlopige bewindvoerder geen afschrift van dat arrest maar van een ander arrest van dezelfde kamer van dit hof
van dezelfde datum werd overhandigd";
het arrest verder stelt dat eerste verweerster "niet in kennis werd gesteld van
de aanvang van de termijn waarbinnen zij
gebeurlijk cassatie tegen het arrest kon
aantekenen (. .. ) en die termijn kennelijk
buiten haar weten verstreken is zonder dat
zij de gelegenheid had desgewenst tijdig
cassatieberoep in te stellen";
de schade volgens het bestreden arrest
hierdoor inderdaad, zoals door eerste verweerster aangevoerd, erin bestond dat "door
het verstrijken van die termijn de echtscheiding te haren laste kon voltrokken
worden, waardoor zij elke aanspraak op een
uitkering na echtscheiding verloor (.. .)";
het bestreden arrest aldus de door eerste verweerster aangevoerde belangenschade aanneemt en deze laat steunen op
het enkele feit dat door de achterlating van
het exploot van betekening van het
echtscheidingsarrest op de verkeerde woonplaats en de overhandiging aan de bewindvoerder van een ander arrest dan dit
echtscheidingsarrest, eerste verweerster
geen kennis had van de aanvang van de
termijn om eventueel cassatie tegen het
echtscheidingsarrest aan te tekenen;
en terwijl de kennis van de aanvang van
de cassatietermijn echter niet afhangt van
de kennis van het arrest zelf doch enkel
van het feit van betekening van het arrest conform de op een van de door de wet
vastgestelde wijzen;
wanneer aldus, overeenkomstig artikel
38 van het Gerechtelijk Wetboek bij aangetekend schrijven aan de geadresseerde
van het exploot van betekening van een bepaald arrest kennis wordt gegeven van datum en uur van de aanbieding en van de
mogelijkheid om een afschrift van het exploot van betekening van dat arrest op het
gerechtsdeurwaarderskantoor te komen afhalen, en de geadresseerde aan dit aangetekend schrijven gevolg geeft, deze kennis heeft van het feit van betekening van
dat bepaald arrest op een welbepaalde datum en aldus ook kennis heeft ofheeft kunnen nemen van de cassatietermijn, ook al
werd bij afhaling op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder niet dat arrest maar een
ander arrest afgegeven;
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wanneer bovendien bij afhaling op het
kantoor van de gerechtsdeurwaarder het afgegeven eigenlijke exploot van betekening - d.i. het exploot zonder bijgevoegd
arrest - betrekking heeft op de betekening van het juiste arrest, en enkel het verkeerde arrest eraan is bijgevoegd, eveneens kennis is gegeven van het feit van
betekening van het juiste arrest en dus ook
van de aanvang van de termijn om tegen
dat arrest cassatie aan te tekenen;
en terwijl het bestreden arrest bij het onderzoek van de feitelijke gegevens vaststelt dat eiser "overeenkomstig artikelS8,
§ 1, 1oen 2° aline a (lees 2° en so aline a)
van het Gerechtelijk Wetboek daaromtrent een aangetekende brief naar Paula
Van Rompaey (heeft gestuurd), zowel op het
adres Koningin Astridlaan 69/2 te Mechelen als naar het adres te Duffel waar zij
verbleef" en dat eerste verweerster "dit
aangetekend schrijven op haar verblijfplaats te Duffel (heeft ontvangen), waarna
haar voorlopige bewindvoerder de afschriften van de exploten van betekening op het
kantoor van (eiser) (heeft afgehaald)";
het bestreden arrest ook de bewering van
eerste verweerster aanneemt dat op het
kantoor van eiser "aan haar voorlopige bewindvoerder geen afschrift van (het
echtscheidingsarrest) maar van een ander arrest van dezelfde kamer van dit hof
van dezelfde datum werd overhandigd";
door de vaststelling m.b.t. de aangetekende brief conform artikel S8 Gerechtelijk Wetboek en de eraan gegeven uitvoering door de voorlopige bewindvoerder van
eerste verweerster aldus is komen vast te
staan dat eerste verweerster wel degelijk
kennis heeft gekregen van het feit en de datum van betekening van zowel het kortgedingarrest (A.R. KGD 460/85) als het
echtscheidingsarrest (A.R. 2662/8S) en aldus wel degelijk kennis heeft kunnen nemen van de aanvang van de cassatietermijn; door de vaststelling dat op het
gerechtsdeurwaarderskantoor het verkeerde arrest werd afgegeven, zonder dat
bijkomend wordt vastgesteld dat het exploot zelf dat zou zijn afgegeven het exploot van betekening van dat verkeerde arrest was en niet van het echtscheidingsarrest, bovendien nogmaals wordt bevestigd
dat eerste verweerster wel van het feit en
datum van betekening van het
echtscheidingsarrest in kennis werd gesteld doch niet van de inhoud ervan; minstens laat het arrest door deze laatste vasts telling dat het verkeerde arrest werd
afgegeven niet toe uit te maken of ook het
eigenlijke exploot zonder bijvoegsel het ex-
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ploot betrof van betekening van het verkeerde arrest dan wel van het
echtscheidingsarrest;
het bestreden arrest aldus, na bovenvermelde vaststellingen te hebben gedaan,
onmogelijk kon besluiten dat eerste verweerster niet in kennis werd gesteld van de
aanvang van de termijn waarbinnen zij gebeurlijk cassatie tegen het echtscheidingsarrest kon aantekenen, dit minstens niet
kon besluiten zonder te onderzoeken ofbij
afhaling van het gerechtsdeurwaardersexploot enkel het verkeerde arrest als bijvoegsel aan het eigenlijke juiste exploot
werd afgegeven dan wel of ook het verkeerde exploot van betekening, nl. dat van
het verkeerde arrest en niet van het
echtscheidingsarrest, we rd afgegeven, en
het arrest derhalve niet zonder de artikelen S8, 4S, so, 45, 860, 861 Gerechtelijk
Wetboek te miskennen, kon besluiten dat
de onregelmatige betekening de belangen
van eerste verweerster heeft geschaad; het
bestreden arrest derhalve door tot
belangenschade te besluiten op grond van
de vaststelling van afwezigheid van kennis van de aanvang van de cassatietermijn
en op grond van dat besluit de nietigheid
van de betekening van het echtscheidingsarrest, met alle gevolgen vandien, uit te
spreken, de artikelen S6, S8, 4S, so, 45, 860,
861 en 1042 Gerechtelijk Wetboek schendt;
het bestreden arrest bovendien, door niet
te onderzoeken of enkel het arrest dat als
bijvoegsel op het kantoor van eiser aan de
voorlopige bewindvoerder werd afgegeven het verkeerde was, nl. het kortgedingarrest dat aldus tweemaal zou zijn
afgegeven, dan wel of het eigenlijke exploot van betekening dat werd afgegeven
ook dat was van het kortgedingarrest en
niet van het echtscheidingsarrest, niet toelaat de wettigheid van zijn beslissing te
toetsen,
zodat het arrest evenmin regelmatig is
gemotiveerd en derhalve artikel 149 van de
gecoiirdineerde Grondwet schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 38, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, indien de betekening niet aan de
persoon kan worden gedaan, de betekening bestaat in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebreke aan een
woonplaats, aan de verblijfplaats van
de geadresseerde, van een afschrift
van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de gegevens
bepaald in artikel 44, eerste lid;
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Dat diezelfde wetsbepaling verder
bepaalt:
Uiterlijk op de eerste werkdag die
volgt op de aanbieding van het exploot, richt de gerechtsdeur':':aa_r:der
hetzij aan de woonplaats, hetZIJ, blJ gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, onder een ter post aangetekende omslag,
een door hem ondertekende brief. Deze
briefvermeldt de datum en het uur
van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadr~sse.~rde persoonlijk, ofvoor een sch?fteliJk gevo~g
machtigde een eenslmdend afschnft
van dit exploot afte halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder;
Overwegende dat het verzenden van
een aangetekende brief een loutere
voorzorgsmaatregel is die de ~evol
gen niet heeft van een betekenmg;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. verweerster tot 11 juni
1986 was ingeschreven te Mechelen,
Koningin Astridlaan 69/2 en op voornoemde datum werd ingeschreven te
Duffel, Stationsstraat 22/c; 2. eiser op
20 juni 1986 op het adres te Mechelen afschriften van de exploten heeft
gelaten van de uitgifte in uitvoerbare
vorm van : a. een arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen van 10 juni
1986 uitgesproken tussen verweerder enerzijds en verweerster en de
vennootschap naar Engels recht Ford
Tractor Belgium anderzijds b. een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 29 september
1983 tussen de verweerders uitgesproken en c. een arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen van .10 juni 1986
tussen de verweerders mtgesproken;
3. eiser een aangetekende briefheeft
verzonden zowel naar het adres te Mechelen als naar het adres te Duffel;
4. eiser, bij het overhandigen van de
afschriften van de betekende exploten aan de voorlopige bewindvoerder
van verweerster, tweemaal het arrest van 10 juni 1986 inzake h~t kort
geding heeft aangegeven en met het
arrest van dezelfde datum waarbij het
hoger beroep van verweerster tegen
het vonnis van 29 september 1983, dat
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de vordering tot echtscheiding van verweerder gegrond verklaarde, werd afgewezen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster door de betekening en overhandiging niet in kennis werd gesteld van de aanvang van
de termijn waarin zij gebeurlijk cassatieberoep tegen het arrest van 1.0
juni 1986 betreffende de echtsch~I
ding tussen de verweerders kon mstellen en dat door het verstrijken van
die termijn de echtscheiding lastens
haar kon voltrokken worden waardoor zij elke aa nspraak op een ui~
kering tot onderhoud na echt~chei
ding verloor; dat het arrest bes~1s~ d~t
de betekening van dat arrest mebg 1s;
Overwegende dat het arrest zodoende artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat het middel niet
preciseert waardoor en hoe het arrest de artikelen 36, 38, 43, eerste lid,
3°, 45 en 860 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het arrest te
dezen niet toelaat de wettigheid van
de beslissing te toetsen, in werkelijkheid een onwettigheid aanvoert maar
hiervoor enkel artikel 149 van de
Grondwet als geschonden aanwijst;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 december 1998 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
De Riemaecker, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Simont en Verbist.
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KAMER-

17 december 1998

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLLJKE ZA·
KEN- WETTIGE VERDENKING- VORDERING
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK- BEVOEGD·
HElD VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

zo VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLLJKE ZAKEN- WETTIGE VERDENKING- BEGRIP.

1 o Het openbaar ministerie vermag, we-

gens wettige verdenking, een vordering in
te stellen tot onttrekking van de zaak aan
het gerecht waarbij het zijn ambt uitoefent (1). (Artt. 138, tweede lid, en 648, 2°,
Ger.W.)

zo De toestand waarbij geen enkele rechter van een bepaalde rechtsinstantie zitting wenst te nemen in een zaak, ongeacht de gegrondheid van dergelijke wens,
kan bij de partijen en bij derden wettige verdenking doen ontstaan aangaande
de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van die rechtbank (2). (Art. 648, zo,
Ger.W.)
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG TE GENT IN DE ZAAK VANDEN HAUTE T. CLAEYS)
ARREST

(A.R. C.98.0525.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van 3 december 1998 waarbij het verzoek niet kennelijk onontvankelijk
werd verklaard;
Gelet op de verklaring van de voorzitter van de rechtbank;
Gelet op de conclusie van partijen;
Overwegende dat verzoeker uiteenzet dat voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent een zaak hangende
(1) Cass., 24 juni 1994, AR nr. C.94.0214.N
(AC., 1994, nr. 333); raadpl. Cass., 27 feb. 1998,
AR nr. C.98.00ll.F, en Cass., 17 april1998, A.R
nr. C.98.0153.F (AC., 1998, nrs. 112 en 199).
(2) Raadpl. Cass., 24 juni 1994, A.R nr.
C.94.0214.N (AC., 1994, nr. 333).
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is tussen Frederic Vanden Haute als
eisende partij en Jean-Claude Claeys
als verwerende partij;
Dat deze rechter is in de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent;
Dat Vanden Haute een schade-eis
stelt tegen Claeys omdat deze laatste een beroepsfout zou hebben gemaakt toen hij nog advocaat was,
meer in het bijzonder doordat hij in de
echtscheidingsprocedure van Vanden Haute ongepaste initiatieve nam;
Overwegende dat uit een brief geschreven door de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
op 3 november 1998 blijkt dat geen enkel van de magistraten van de rechtbank zitting wenst te nemen in de
zaak van Vanden Haute; dat deze laatste er evenwel op staat dat de zaak
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent zou worden behandeld;
Overwegende dat het Hofin zijn arrest van 3 december 1998 heeft vastgesteld dat gelet op artikel 138, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek de
openbare orde in gevaar was gebra~ht;
Overwegende dat de toestand waarbij geen enkele rechter van een bepaalde rechtsinstantie zitting wenst te
nemen in een zaak, ongeacht de gegron.~heid v~~ dergelijke wens, bij de
partlJen en biJ derden wettige verdenking kan doen ontstaan aangaande de
strikte objectiviteit en onpartijdigheid van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent;
Dat de zaak moet verwezen worden naar een andere rechtbank die aldus de rechtbank wordt die de wet aan
de partijen toewijst;
Dat het verzoek tot onttrekking gegrond is;
Om die redenen, beveelt de onttrekking van de zaak 97/1064/A aan de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent;
veroordeelt de Belgische Staat in de
kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 530

17 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstrate,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.
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2° KAMER- 22 december 1998
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER - TOEKOMSTIGE SCHADE- MUNTONTWAARDING -1E
KAPITALISEREN INKOMEN.

De rechters die ter vergoeding van een toekomstige schade wegens het overlijden
van de echtgenoot, een te kapitaliseren inkomen toekennen dat onmiddellijk en in
een keer wordt ontvangen, en het met 10
pet. verhogen als vergoeding voor de
muntontwaarding, die bestaat in het verlies van koopkracht tussen het ogenblik
waarop de schade ontstaat en het ogenblik waarop ze vergoed wordt, kennen een
schadevergoeding toe die hoger ligt dan
de geleden schade en verantwoorden hun
beslissing bijgevolg niet naar recht (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(O.M.O.B. T. DELFOSSE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0583.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 maart 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster Colette Delfosse :
(1) Zie Cass., 2 feb. 1996, A.R. nr. C.95.0092.F,
nr. 70.
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Over het eerste middel : schending van de
artikelen 149 van de Grondwet, 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis met betrekking tot de schade van verweerster, de
"toekomstige materii\le schade", beslist
heeft (cf. bladzijde 4 en 5) : "dat het voortijdig overlijden van wijlen Bernard Denil vanzelfsprekend voor zijn gezin een aanzienlijke materiele schade tot gevolg heeft
gehad; dat wijlen Bernard Denil, geboren
op 21 september 1950, het beroep uitoefende van adviseur, belast met de public relations, in de Facultes Notre-Dame de la
Paix te N amen. Uit het door de burgerlijke partijen voorgelegde dossier blijkt dat
de heer Denil, gelet op de normale evolutie van zijn loopbaan, op 1 juli 1997 zou zijn
benoemd tot directeur; dater dus bij de raming van de schadevergoeding rekening
dient te worden gehouden met die bevordering, daar ze een zeker en vaststaand gegeven was, dat zich wegens de fout van de
beklaagde niet heeft voorgedaan; ... dat,
blijkens het attest van de FUNDP, het inkomen dat voor het tijdvak van 1 juli 1997
tot de leeftijd van 65 jaar in aanmerking
moet worden genomen, overeenkomt met
(12 x 104.995 frank)+ 61.569 frank vakantiegeld en 26.557 frank eindejaarspremie, d.i. 1.348.066 frank; dat daarbij
vanzelfsprekend de verschuldigde vergoedingen van de SIAEE gevoegd moeten worden, d.i. 30.000 frank, wat neerkomt op
1.378.066 frank; dat, gelet op zijn leeftijd
(47 jaar) op 1 juli 1997 en op de waarschijnIijke duur van zijn verdere loopbaan, de toekomstige vergoeding voor het gezin van de
getroffene, gelet op de muntontwaarding,
gekapitaliseerd moet worden door ze te verhogen met 10 pet., waardoor het te kapitaliseren ink omen neerkomt op 1.378.066
frank + 10 pet., of 1.515.873 frank",
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
conclusie voor de Correctionele Rechtbank
te Dinant betoogd heeft dat kapitalisatie
van het (toekomstige) inkomen door de verhoging ervan met een forfaitair percentage van 10 pet. niet nodig was, daar bij
elke kapitalisatieberekening rekening wordt
gehouden met ~llc gegevens aan de hand
waarvan de schade bepaald wordt, zoals de
levensverwachting van de getroffene, maar
ook het bedrag van zijn inkomsten, en de
evolutie ervan in de tijd; het vonnis, nu het
beslist dat de vergoeding, "gelet op de
muntontwaarding", gekapitaliseerd moet
worden door "ze te verhogen met 10 pet.",
niet antwoordt op de hierboven vermelde
conclusie ten betoge dat de evolutie van de
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inkomsten reeds bij de kapitalisatie in aanmerking genomen was, zodat de rechter de
inkomsten niet met 10 pet. kon verhogen
teneinde rekening te houden met een (vermeende) muntontwaarding; de beslissing
waarbij het te kapitaliseren inkomen (met
betrekking tot de materiele schade, die verweerster geleden heeft van 1 juli 1997 tot
de datum waarop de getroffene de leeftijd
van 65 jaar bereikt zou hebben) gebracht
wordt op 1.378.066 frank+ 10 pet., d.i.
1.515.873 frank, bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van
artikel 149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, verweerster in haar
"appelconclusie" (cf. blz. 7, in fine), wat de
berekening betreft van de materiele schade
die zij zallijden van 1 juli 1997 tot 21 september 2015, einddatum van de winstgevende levensduur van wijleri de heer Denil, de rechter alleen verzocht had om ''het
inkomen aan te passen door het te verhogen met een forfaitair percentage", met andere woorden de rechter alleen verzocht
had om de grondslag van de kapitalisatie
te verhogen, teneinde rekening te houden met de waarschijnlijke toekomstige verhoging van het inkomen van de getroffene; het vonnis bijgevolg, nu het beslist dat
het te kapitaliseren inkomen, gelet op de
"muntontwaarding", verhoogd moet worden met 10 pet., uitspraak heeft gedaan
over een door verweerster niet gevorderde
zaak (schending van artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, een vergoeding voor de
muntontwaarding strekt tot vergoeding
voor het verlies aan koopkracht tussen het
ogenblik waarop de schade ontstaat en vergoed moet worden en het ogenblik waarop
de getro:ffene de vergoeding tot herstel van
zijn schade ontvangt; zodra het, zoals te dezen, om een toekomstige schade gaat (de
schade van 1 juli 1997 tot 21 september
2015), en verweerster de vergoeding voor
die schade onmiddellijk en in een keer verkrijgt in de vorm van een kapitaal, er geen
sprake kan zijn van muntontwaarding;
muntontwaarding, zoals reeds is gezegd, inhoudt dater een min of meer lange tijdspanne verloopt tussen het ogenblik waarop
de schade ontstaat en het ogenblik waarop
de benadeelde de hem verschuldigde vergoeding ontvangt, wat uitgesloten is wanneer hem, zoals te dezen, een kapitaal toegekend wordt tot vergoeding van zijn
toekomstige schade; het vonnis bijgevolg,
nu het beslist dat het te kapitaliseren inkomen (voor het tijdvak van 1 juli 1997 tot
21 september 2015), "gelet op de muntontwaarding", met 10 pet. moet worden ver-

Nr. 530

hoogd, aan verweerster een kapitaal
(1.515.873 frank) toekent dat de materiele schade die verweerster gedurende die
tijdspanne werkelijk geleden heeft, te hoven gaat; die beslissing bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek schendt :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij, met betrekking tot de vergoeding van de materiele schade die verweerster ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot zallijden,
beslissen dat het te kapitaliseren inkomen voor het tijdvak van 1 juli 1997
tot 21 september 2015, "gelet op .de
muntontwaarding", moet worden verhoogd met 10 pet., aan verweerster
een vergoeding toekennen die hoger
ligt dan de geleden schade en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste en het tweede onderdeel van het
eerste middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vemietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het, bij de
uitspraak over de "toekomstige materiele schade" van de verweerster Colette Delfosse, het te kapitaliseren inkomen van 1.378.066 frank voor het
tijdvak van 1 juli 1997 tot 21 september 2015 verhoogt met 10 pet.; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroordeelt eiseres in zeven achtste en
de verweerster Colette Delfosse in het
overige achtste van de kosten van de
voorziening; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te N amen, zitting houdende in
hoger beroep.
22 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende
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Nr. 531

conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal met opdracht- Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 531
2e

KAMER-

22 december 1998

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- VERDACHTEONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMERVERWIJZING
RECHTSMIDDEL
ONDERZOEKSMAATREGEL- ONREGELMATIGHEID- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.
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wezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het hager beroep van eiser tegen
de op 2 oktober 1998 gewezen beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen niet ontvankelijk is;

1o HOGER

2o ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP VAN DE
VERDACHTE - ONDERZOEKSMAATREGELONREGELMATIGHEID- ONTVANKELIJKHEID
- VOORWAARDE.

3o ONDERZOEK IN STRAFZAKENONDERZOEKSGERECHT- RAADKAMER- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE
- ONDERZOEKSMAATREGEL- ONREGELMATIGHEID - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE.

1°, 2° en 3° Ontvankelijk is het hager beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hi} naar
de correctionele rechtbank wordt verwezen, nu de appelrechters, op grand van de
overweging dat uit de aangevoerde midde len geen onregelmatigheid, verzuim of
grand tot nietigheid in een daad van onderzoek of bij het verkrijgen van het bewijs kan worden afgeleid, aldus uitspraak
doen over een geschil betreffende een onregelmatigheid van een onderzoeksmaatregel. (Art. 135, § 2, Sv.)
(COPPINE)
ARREST

Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "noch de omstandigheid dat
(het) verslag is opgemaakt door de psycholoog die voordien haar bijstand had
verleend ten tijde van het eerste op video opgenomen verhoor, noch het zogenaamde gebrek aan onpartijdigheid dat (eiser) daaruit afleidt, een
onregelmatigheid, een verzuim of een
nietigheid opleveren die invloed heeft
ofwel op een daad van onderzoek ofwei op de bewijsverkrijging als bedoeld in de artikelen 131, § 1, en 135,
§ 2, van het Wetboek van Strafvordering; (... ) dat uit de aangevoerde middelen niet kan worden afgeleid dat
voornoemd beslag een onregelmatigheid, een verzuim of een grand tot nietigheid bevat in de zin van de artikelen 131, § 1, en 135, § 2, van het
Wetboek van Strafvordering'';
Dat de appelrechters aldus uitspraak hebben gedaan over een betwisting omtrent de onregelmatigheid die invloed heeft op een
onderzoeksmaatregel;
Dat het arrest derhalve, nu het beslist dat het hager beroep niet ontvankelijk is, artikel 135, § 2, van het
Wetboek van Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;

(vertaling)

(A.R. P.98.1441.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1998 ge-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
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verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel.

Nr. 532
(D'ORAZIO E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1571.F)

22 december 1998 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende
conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal met opdracht- Advocaat : mr. C.
Legein.

Nr. 532
2 8 KAMER - 22 december 1998

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING- RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG- CORRECTIONELE KAMER VOORZITTER EN RECHTERSASSESSOREN ONDERZOEKSRECHTER OPENBAAR MINISTERIE - ONTTREKKING VERZOEKSCHRIFT- ONTVANKELIJKHEIDVOORWAARDE.

Het verzoek tQ.t onttrekking van een zaak
aan een rechtbank van eerste aanleg, dat
geen betrekking heeft op het geheel van de
magistraten waaruit die rechtbank is samengesteld, is kennelijk niet ontvankelijk, nu uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat onderscheiden en
verschillende bezwaren zijn aangevoerd
tegen het openbaar ministerie, de voorzitter en de rechters-assessoren van een
correctionele kamer, alsook tegen een onderzoeksrechter en een magistraat die een
buitenvervolgingstelling in een andere
zaak heeft bevolen (1). (Artt. 542 en 545
Ger.W.)
(1) Cass., 1 april1998, A.R. nr. F.98.278.F, supra, nr. 185, 17 aug. 1998, A.R. nr. P.98.1156.N,
supra, nr. 367; 10 sept. 1997,A.R. nr. P.97.0839.F,
nr. 334; FRANCHIMONT, Manuel de procedure penale, Ed. dujeune Barreau de Liege, 1989, inz. p.
996 e.v.; zie R. DELANGE, Optreden van het Hof
van Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de
rechter en verwijzing van een rechtbank naar een
andere, A. C., 1974, p. 14, J.T., 1974, p. 389 e.v.)

RET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking, dat op 16
december 1998 ter griffie van het Hof
is ingekomen, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd en dat betrekking
heeft op de zaak met nummer
NI.43.27.100370-97 in de notities van
het parket van de procureur des Konings te Nijvel, welke zaak aanhangig is bij de tweede kamer van de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
Overwegende dat de eisers bezwaren aanvoeren, enerzijds tegen het
openbaar ministerie, en, anderzijds tegen de voorzitter en de rechtersassessoren van voornoemde kamer,
alsook tegen twee andere magistraten van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, namelijk een onderzoeksrechter en de magistraat die een
buitenvervolgingstelling heeft bevolen in een andere zaak die, volgens de
eisers, verband houdt met de zaak
NI.43.27 .100370-97;
Dat een dergelijk verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is aangezien
het geen betrekking heeft op alle magistraten van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering;
wijst het verzoek af; veroordeelt iedere eiser in een zesde van de kosten.
22 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mrs. M. Petre, Bergen; J. Ferman,
Brussel; J.M. Dermagne, Dinant; D. Ramboer, Luik; M. Graindorge, Brussel.
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Nr. 533
Nr. 533

2° KAMER - 22 december 1998
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFMAAT DRUGSWET - BIJZONDERE HERHALING STRAFWETBOEK- HERHALING- TOEPASSELIJKHEID.

2° HERHALING- DRUGSWET- BIJZONDERE HERHALING- STRAFWETBOEK- TOEPASSELIJKHEID.

1o en 2° Naar recht verantwoord is de be-

slissing die oordeelt dat de veroordeelde
zich in staat van wettelijke herhaling bevindt, wanneer hij na een veroordeling
wegens een misdrijf omschreven in het
Strafwetboek, een bijzondere wet overtreedt die bepalingen bevat die herhaling van de daarin omschreven misdrijven regelt zonder afbreuk te doen aan de
toepasselijkheid van hoofdstuk V van
boek I Sw. voor het bepalen van de strafmaat (1). (Art. 56 Sw.)
(VANRIE)
ARREST

(A.R. P.98.1445.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1998 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld wegens de telastleggingen A1 tot en met A3 :
Over het middel :
Overwegende dat de appelrechters
eiser wegens de feiten van de telastleggingen A1 tot en met A3, strafbaar
gesteld bij artikel 2, 2°, Drugswet, tel(1) Cass., 4 juni 1974, 1096, en noot E.K.
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kens veroordelen tot een straf en deze
bepalen met uitdrukkelijke inachtneming van de door hen vastgestelde
wettelijke herhaling;
Overwegende dat artikel 6, eerste ·
lid, Drugswet voorziet dat de bepalingen van Boek I van het StrafWetboek,
hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, waarvan bij de vermelde
wet niet wordt afgeweken, toepasselijk zijn op de bij dezelfde wet omschreven misdrijven; dat aldus de bepalingen met betrekking tot de
herhaling, opgenomen in de artikelen 54 tot en met 57 StrafWetboek, toepasselijk zijn op de misdrijven omschreven in de Drugswet, voor zover
hiervan niet wordt afgeweken in die
laatste wet;
Overwegende dat artikel 5 Drugswet voorziet dat in geval van herhaling binnen de vijfjaar na een veroordeling wegens overtreding van de wet
of van de besluiten ter uitvoering ervan, de correctionele straffen kunnen verdubbeld worden en de criminele straffen kunnen worden verzwaard overeenkomstig artikel 54
StrafWetboek;
Overwegende dat wanneer, zoals te
dezen, na een veroordeling wegens een
misdrijf omschreven in het StrafWetboek, de veroordeelde een misdrijf
pleegt dat bestaat in,de overtreding
van een bijzondere wet, dewelke bepalingen bevat die de herhaling van de
daarin omschreven misdrijven regelt,
zonder de toepasselijkheid van de bepalingen van hoofdstuk V van boek I
StrafWetboek geheel uit te sluiten, de
toepassing van deze laatste bepalingen wettig is als de voorwaarden voor
de bijzondere herhaling niet zijn vervuld;
Overwegende dat de appelrechters
die de strafmaat bepalen rekening
houdend met de omstandigheid dat eiser "zich in staat van wettelijke herhaling (bevindt)", hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de tegen eiser ingestelde
strafvordering wegens het feit B en
over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
22 december 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggeuer : de h. Landers - Gelijkluidende
conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal met opdracht- Aduocaat : mr. P.
Verstraeten, Brussel.

Nr. 534

VOOR DIE VEROORDELING- EENHEID VAN OPZET- GEZAG VAN HET GERECHTERLIJK GEWIJSDE - GEVOLG.

4 o BEWIJS -

STRAFZAKEN- ALGEMEENSTRAFVORDERING- ONWETTIGHEID OF ONREGELMATIGHEID VAN DE BEWIJZEN- GEVOLGEN.

5o STRAFVORDERING- BEWIJZEN- ONWETTIGHEID OF ONREGELMATIGHEID VAN DE
BEWIJZEN- GEVOLGEN.

6° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE - VEREISTE VERMELDINGEN
RECHT VAN VERDEDIGING.

7o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEKLAAGDE- DAGVAARDING- VEREISTE VERMELDINGEN.

go BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID -TERRITORIALE BEVOEGDHEID- BELGISCHE RECHTBANKEN - MISDRIJF- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE.

go MISDRIJF- ALLERLEI-

BELGISCHE
RECHTBANKEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN
BELGIE.

10° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- BELGISCHE RECHTBANKEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID -MISDRIJF - BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN
BELGIE.

Nr. 534
VERENIGDE KAMERS- 23

december 1998

1o MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- EENHEID VAN OPZET- DEFINITIEVE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELINGANDERE MISDRIJVEN DIE ZIJN GEPLEEGD
VOOR DIE VEROORDELING- GEZAG VAN HET
RECHTERLIJK GEWIJSDE - VERVAL VAN DE
STRAFVORDERING- GEVOLG.

11° SAMENHANG- STRAFZAKEN- MISDRIJVEN- BEGRIP.

12° RECHTBANKEN-

STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MISDRIJVEN- SAMENHANG- BEGRIP.

13° MISDRIJF -

SOORTEN- ALGEMEENSAMENHANG- BEGRIP.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG

14° SAMENHANG- STRAFZAKEN- SA-

VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- DEFINITIEVE
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING- ANDERE MISDRIJVEN DIE ZIJN GEPLEEGD VOOR
DIE VEROORDELING- EENHEID VAN OPZETGEZAG VAN HET GERECHTERLIJK GEWIJSDEVERVAL VAN DE STRAFVORDERING- GEVOLG.

MENHANGENDE MISDRIJVEN- BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER - TIJDSTIP WAAROP DE SAMENHANG MOET WORDEN BEOORDEELD- GEVOLG.

3° STRAFVORDERING- VERVAL- DEFINITIEVE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING
-ANDERE MISDRIJVEN DIE ZIJN GEPLEEGD

15° MISDRIJF- SO ORTEN~ ALLERLEISAMENHANGEND MISDRIJF- BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER- TIJDSTIP WAAROP DE SAMENHANG MOET WORDEN BEOORDEELD- GEVOLG.

Nr. 534
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16° RECHTBANKEN -

STRAFZAKENSTRAFVORDERING- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHrERTIJDSTIP WAAROP DE SAMENHANG MOET WORDEN BEOORDEELD- GEVOLG.
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27° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STinTING- DAAD VAN ONDERZOEK- AARD.

28° STRAFVORDERING- VERJARINGSTUITING- DAAD VAN ONDERZOEK- AARD.

17° BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN _:___ BEVOEGDHEID - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN- BEVOEGDHEID VAN DE
RECHrER- TIJDSTIP WAAROP DE SAMENHANG
MOET WORDEN BEOORDEELD.

18° BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN VRIJSPRAAK UIT
HOOFDE VAN EEN MISDRIJF- GEVOLG.

19° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN - AARD VAN HET
MISDRIJF - BEPALING - TOEPASSELIJKE
STRAF.

20° MISDRIJF -

SOORTEN- ALGEMEENSTRAFVORDERING- VERJARING- TERMIJNBEPALING -AARD VAN HET MISDRIJF- TOEGEPASTE STRAF.

29° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- DAAD VAN STUITING- DAAD VERRICHT VOOR DE ADIERING
VAN DE ONDERZOEKSRECHrER.

30° STRAFVORDERING- VERJARINGDAAD VAN STUITING- DAAD VERRICHT VOOR
DE ADIERING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER.

31° ONDERZOEKSRECHTER-

ADIERING- ONTDEKKING VAN AANWIJZINGEN VAN
ANDERE STRAFBARE FElTEN- GEVOLG.

32° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN ONDERZOEKSRECHTER- ADIERING- ONTDEKKING VAN AANWIJZINGEN VAN ANDERE
STRAFBARE FElTEN- GEVOLG.

33° ONDERZOEKSRECHTER- NIEUWE
FElTEN- KENNISGEVING AAN DE PROCUREUR
DES KONINGS - GEVOLG.

21 o STRAFVORDERING- VERJARINGTERMIJN-BEPALING-AARDVANHETMISDRIJF- TOEGEPASTE STRAF.

22° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- NIEUWE WETVERLENGING VAN DE TERMIJN- TOEPASSING.

23° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE
TIJD- NIEUWE WET- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERJARING- TERMIJN- VERLENGING- TOEPASSING.

34° OPENBAAR

MINISTERIE

VERVOLGINGSBELEID - ONDERZOEKSRECHTER- NIEUWE FElTEN- KENNISGEVING AAN
DE PROCUREUR DES KONINGS - GEVOLG.

35° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN ONDERZOEKSRECHTER- NIEUWE FElTENKENNISGEVING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - GEVOLG.

36° ONDERZOEKSRECHTER- NIEUWE
FElTEN- KENNISGEVING AAN DE PROCUREUR
DES KONINGS - TERMIJN.

37o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 24 o STRAFVORDERING- VERJARINGTERMIJN- NIEUWE WET- WERKING IN DE
TIJD- VERLENGING VAN DE TERMIJN.

25° OMKOPING VAN AMBTENARENPASSIEVE OMKOPING - ONRECHTMATIGE
HANDELING - OMKOPING DIE GEVOLGEN
HEEFT GEHAD- VOLTOOIING VAN HET MISDRIJF - TIJDSTIP - GEVOLGEN.

26° OMKOPING VAN AMBTENARENACTIEVE OMKOPING- ONRECHTMATIGE HANDELING- OMKOPING DIE GEVOLGEN HEEFT
GEHAD- VOLTOOIING VAN HET MISDRIJFTIJDSTIP - GEVOLGEN.

ONDERZOEKSRECHTER- NIEUWE FElTENKENNISGEVING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - TERMIJN.

38° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHTTOEPASSELIJKE PROCEDURE.

39° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHTIN HET BUITENLAND VERKREGEN BEWIJS REGELMATIGHEID- BEOORDELING DOOR DE
BELGISCHE RECHTER- VOORWAARDEN.

40° BEWIJS -

STR.AFZAKEN - ALLERLEIINTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT-
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IN HET BUITENLAND VERKREGEN BEWIJSREGELMATIGHEID- BEOORDELING DOOR DE
BELGISCHE RECHTER- VOORWAARDEN.

41 o VREEMDE WET- STRAFZAKEN- INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT- IN
HET BUITENLAND VERKREGEN BEWIJS- REGELMATIGHEID- BEOORDELING DOOR DE
BELGISCHE RECHTER- VOORWAARDEN.

42° BENELUX- VERDRAGSBEPALINGENBENELUX-VERDRAG AANGAANDE DE UITLEVERING EN DE RECHTSHULP IN STRAFZAKENONDERZOEKSVERRICHTINGEN EN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN- GRONDGEBIED VAN
DE AANGEZOCHTE STAAT - STUREN VAN
AGENTEN DOOR DE VERZOEKENDE STAATBIJSTAND BIJ DE VERRICHTINGEN - INBESLAGNEMING VAN VOORWERPEN- GEBRUIK
VAN DE VERKREGEN INLICHTINGEN.

43° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- BENELUX-VERDRAG AANGAANDE DE
UITLEVERING EN DE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - GRONDGEBIED VAN DE AANGEZOCHTE
STAAT
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN EN VASTSTELLING VAN
MISDRIJVEN- STUREN VAN AGENTEN DOOR
DE VERZOEKENDE STAAT- BIJSTAND BIJ DE
VERRICHTINGEN- INBESLAGNEMING VAN
VOORWERPEN- GEBRUIK VAN DE VERKREGEN INLICHTINGEN.

44 o VOORLOPIGE HECHTENIS -
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49° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEWIJS- STRAFRECHTER- INNERLIJKE OVERTUIGING- VOORWAARDE.

50° OMKOPING VAN AMBTENARENACTIEVE OMKOPING - BESTANDDELEN VOORAFGAANDE OVEREENKOMST- BEGRIP.

51 o OMKOPING VAN AMBTENARENPASSIEVE OMKOPING- BESTANDDELENVOORAFGAANDE OVEREENKOMST- BEGRIP.

52° OMKOPING VAN AMBTENARENACTIEVE OMKOPING - BESTANDDELEN VOORAFGAANDE OVEREENKOMST- BEWIJS.

53° OMKOPING VAN AMBTENARENPASSIEVE OMKOPING- BESTANDDELENVOORAFGAANDE OVEREENKOMST- BEWIJS.

54 ° BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - OMKOPING VAN AMBTENAREN VOORAFGAANDE OVEREENKOMST- BEWIJS.

55o OMKOPING VAN AMBTENARENBESTANDDELEN- DRIJFVEER VAN DE OMKOPING- BELANG.

56° MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL DRIJFVEER- BELANG.

BEVEL TOT AANHOUDING- VERDACHTE- ONDERVRAGING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- KENNISGEVING VAN DE MOGELIJKHEID
OM EEN AANHOUDINGSBEVEL UIT TE VAARDIGEN- GEVOLG.

57o OMKOPING VAN AMBTENAREN-

45o ONDERZOEKSRECHTER- VOORLO-

58° OMKOPING VAN AMBTENAREN-

PIGE HECHTENIS - AANHOUDINGSBEVEL VERDACHTE- ONDERVRAGING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- KENNISGEVING VAN DE
MOGELIJKHEID OM EEN AANHOUDINGSBEVEL UIT TE VAARDIGEN- GEVOLG.

ACTIEVE OMKOPING- TUSSENPERSONENDEELNEMING.

46° BEWIJS- STRAFZAKEN- VERMOEDENS
- ANDERE ELEMENTEN - SAMENLOOP OVERTUIGING VAN DE STRAFRECHTER VOORWAARDE.

4 7° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEWIJS - VERMOEDENS- OVERTUIGING VAN DE STRAFRECHTER- VOORWAARDE.

48° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID- STRAFRECHTERINNERLIJKE OVERTUIGING- VOORWAARDE.

IDENTITEIT VAN DE GENE DIE DE GIFTEN EN
BELOFTEN AANNEEMT- BELANG.

59° OMKOPING VAN AMBTENARENPASSIEVE OMKOPING-TUSSENPERSONENDEELNEMING.

60° MISDRIJF -

DEELNEMING- OMKOPING VAN AMBTENAREN -ACTIEVE EN PASSIEVE OMKOPING- TUSSENPERSONEN.

61 o OMKOPING VAN AMBTENARENBESTANDDELEN- ONRECHTMATIGE DAADOVERHEIDSOPDRACHT- TOEWIJZING- FAVORITISME T.A.V. EEN INSCHRIJVER

62° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)-
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'IOEWlJZING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT FAVORITlSME T.A.V. EEN lNSCHRlJVER- OMKOPlNG VAN AMBTENAREN- ONRECHTMATIGE DAAD.
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VAN AMBTENAREN- UITSPRAAK ERVAN T.A.V.
DE OMGEKOCHTE.

73o OMKOPING VAN AMBTENAREN63° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- PRIVAAT GESCHRIFT

STRAF- BlJZONDERE VERBEURDVERKLARING
- VOORWERP- OMVANG.

- STRAFBARE VALSHEID- VOORWAARDE.

74o STRAF- ANDERE STRAFFEN- BIJZON64° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - OVEREENKOMST

DERE VERBEURDVERKLARlNG- OMKOPlNG
VAN AMBTENAREN- VOORWERP- OMVANG.

TUSSEN PRIVE-PERSONEN - VElNZlNG
STRAFBARE VALSHEID- VOORWAARDEN.

75o OMKOPING VAN AMBTENAREN65° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- GEBRUIK vAN VALSE
STUKKEN- DUUR VAN HET MlSDRlJF- VOORWAARDEN.

66° MISDRIJF -

SOORTEN- AFLOPEND.
VOORTGEZET. VOORTDUREND MlSDRlJF VOORTGEZET MISDRlJF- GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- DUUR VAN HET MlSDRIJF- VOORWAARDEN.

67° MISDRIJF- DEELNEMING- VALSHEID
EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- DAD EN
VAN DEELNEMING- MEDEDADER OF MEDEPLlCHTIGE- VOORWAARDEN.

68° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- DEELNEMING- DADEN VAN DEELNEMING- MEDEDADER OF MEDEPLlCHTIGE- VOORWAARDEN.

69° OMKOPING VAN AMBTENARENPASSlEVE OMKOPlNG- BESTANDDELENHOEDANIGHEID VAN AMBTENAAR, OPENBAAR
OFFlClER OF MET EEN OPENBARE DIENST BELAST PERSOON - PERSOON NlET BEKLEED
MET EEN VAN DIE HOEDANIGHEDEN- DADEN VAN DEELNEMlNG- STRAFBARE FElTEN.

70° MISDRIJF -

DEELNEMlNG- OMKOPlNG VAN AMBTENAREN- PASSlEVE OMKOPlNG- BESTANDDELEN - HOEDANIGHEID
VAN AMBTENAAR, OPENBAAR OFFICIER OF MET
EEN OPENBARE DIENST BELAST PERSOON PERSOON NlET BEKLEED MET EEN VAN DIE
HOEDANIGHEDEN- DADEN VAN DEELNEMING
- STRAFBARE FElTEN.

71 o OMKOPING VAN AMBTENARENSTRAF- BlJZONDERE VERBEURDVERKLARING
- UITSPRAAK ERVAN T.A.V. DE OMGEKOCHTE.

72° STRAF- ANDERE STRAFFEN - BlJZONDERE VERBEURDVERKLARlNG- OMKOPlNG

STRAF- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARlNG
- EIGENDOM VAN DE VERBEURDVERKLAARDE
ZAKEN.

76° STRAF- ANDERE

STRAFFEN- BlJZONDERE VERBEURDVERKLARING- OMKOPlNG
VAN AMBTENAREN- EIGENDOM VAN DEVERBEURDVERKLAARDE ZAKEN.

77o OMKOPING VAN AMBTENARENSTRAF- BlJZONDERE VERBEURDVERKLARING
- DADERS EN MEDEDADERS VAN HET MlSDRlJF OMKOPlNG- GRAAD VAN DEELNEMlNG
- GEVOLG- BEPERKING VAN DE VERBEURDVERKLARING- OMVANG.

78° STRAF- ANDERE

STRAFFEN- OMKOPlNG VAN AMBTENAREN- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARlNG- DADERS EN MEDEDADERS VAN HET MlSDRlJF OMKOPING- GRAAD
VAN DEELNEMlNG- GEVOLG- BEPERKING
VAN DE VERBEURDVERKLARlNG- OMVANG.

79o MISDRIJF -

DEELNEMING- OMKOPlNG VAN AMBTENAREN- STRAF- BlJZONDERE VERBEURDVERKLARlNG- DADERS EN
MEDEDADERS VAN HET MlSDRlJF OMKOPlNG
- GRAAD VAN DEELNEMlNG- GEVOLG- BEPERKING VAN DE VERBEURDVERKLARINGOMVANG.

1o, 2° en 3° Wanneer de rechter vaststelt dat
reeds vroeger een definitief geworden
strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken, en andere, als misdrijf omschreven feiten die hem zijn voorgelegd, werden gepleegd v66r die beslissing, staat het
aan hem te onderzoeken of de misdrijven waarover reeds uitspraak gedaan is
en die waarover nog uitspraak moet worden gedaan, gepleegd zijn met hetzelfde
misdadig opzet; in dat geval is hij
gebonden door het gezag van het
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rechterlijk gewijsde van de vorige beslis·
sing waardoor de strafvordering vervallen is, zodat hi} niet bevoegd is om te oordelen of de dader al dan niet schuldig is
(1). (Oud art. 65 Sw.)
4 o en 5° De onwettigheid of de onregelmatigheid van de tot staving van de strafvordering aangebrachte bewijzen leiden
niet tot haar niet-ontvankelijkheid maar
kunnen wel de grondslag ervan aantasten; de regels m.b.t. de bewijsvoering vereisen dat de onwettig of onregelmatig bevonden bewijzen uit het debat worden
geweerd samen met de elementen die er
het gevolg van zijn, maar verhinderen
niet dat de rechter uitspraak doet op
grand van andere bewijselementen die,
zonder aangetast te zijn door een gebrek,
aan het vrije deb at tussen partijen onderworpen zijn (2). (Artt. 154, 155, 156,
189 Sv.)
6° en 7° Art. 182 Sv. bepaalt enkel dat de
dagvaarding het feit dat de tenlastelegging uitmaakt en kenmerkt derwijze moet
omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde
(1) Zie Cass., 15 dec. 1998, A.R. nr. P.98.1403.F,
nr. 522; 2 dec. 1997, A.R. nr. P.97.760.N, nr. 525;
REFER, F., Observations Les concours
d'infractions, J.L.M.B., 1989, 813; SPRIET, B., "Het
voortgezet of collectief misdrijf- Omschrijving
en gevolgen", R.W., 1994-1995, 467; STESSENS, G.,
"Over art. 65 Sw., het collectiefmisdrijf en de werking van de strafwet in de tijd", R. Cass., 1995,
33; DERENNE-JACOBS, C., "L'autorite de chose
jugee", in C. U.P. Droit penal, val. VII - 8 maart
1996, 47.
(2) Zie Cass., 9 dec. 1997, A.R. nr. P.95.610.N,
nr. 540; 4 jan. 1994, A.R. nr. 6388, nr. 1, met
concl. J. du Jardin, toen adv.-gen.; DE NAuw, A.,
"Les regles d'exclusion relatives a la preuve en
procedure penale beige", R.D.P., 1990, 705; MANDOUX, P., "Aspects recents de la legalite de la
preuve en droit penal", in Droit Penal des Affaires, Ed. Jenne Barreau, 1991, 31; HuTSEBAUT, F.,
"Het onrechtmatig verkregen bewijs en zijn gevolgen", in Strafrecht voor Rechtspractici, IV,
K.U.L., 1991, 47; TRAEST, P., Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1992, XXIII;
D'HoNT, F., "Noat. Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafi:>roces : is het tij reeds
gekeerd ?", R. W., 1994-1995, 188; KuTY, F., "Observations. La notion de preuve penale admissible, la sanction infligee a une preuve illicite, le
surcro1t de pouvoir, en cas de flagrance et les suites qu'il y a lieu de reserver a une infraction decouverte lors d'une perquisition", J.L.M.B., 1997,
474.
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en het recht van verdediging verzekerd
wordt (3). (Art. 182 Sv.)
8°, go en 10° De Belgische rechtbanken zijn
bevoegd om uitspraak te doen over een
misdrijf waarvan een van de bestanddelen in Belgie is gelokaliseerd (4). (Art. 3
Sw.)
no, 12° en 13° Samenhang is het verband
dat bestaat tussen twee of meer misdrijven en is van zodanige aard dat het vereist dat, met het oog op de goede rechtsbedeling en onder het voorbehoud van de
eerbiediging van het recht van verdediging, de zaken samen en door dezelfde
rechter worden beslist en deze alle aspecten van de feiten, de regelmatigheid van
de bewijzen en de schuld van de vervolgde
personen kan beoordelen (5). (Artt. 226 en
227 Sv.)
14°, 15°, 16°, 17° en 18° Samenhang waardoor de rechter bevoegd is om uitspraak
te doen over een misdrijf dat samenhangt
met een ander misdrijf waarvoor hi} bevoegd is, moet worden beoordeeld op het
ogenblik dat de rechter wordt geadieerd;
die samenhang wordt niet verbroken door
het feit dat de rechter vrijspreekt uit
hoofde van het misdrijf waarvoor hi} bevoegd is; in dat geval blijft hij bevoegd om
uitspraak te doen over het samenhangend misdrijf (6). (Artt. 226 en 227 Sv.)
19°, 20° en 21 o De verjaringstermijn van de
strafvordering hangt af van de aard van
het misdrijf die niet bepaald wordt op
(3) Zie Cass., 13 okt. 1998,A.R. nr. P.98.1066.F,
nr. 443; 13 feb. 1996, A.R. nr. P.94.1436.N, nr. 77;
28 juni 1994, A.R. nr. P.94.503.N, nr. 335; 8 juni
1994, A.R. nr. P.94.165.F, nr. 294.
(4) VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht en Strafprocesrecht, 1998, 116; HENNAU, C., en VERHAEGHEN, J., Droit penal general, nr. 69 e.v.
(5) Zie Cass., ver.k., 5 april 1996, A.R. nr.
A.94.0002.F, nr. 111; D'HoNT, F., "Is er een samenhang in de "samenhang" ?, in Strafi·echt. Wie
is er bang van het strafi·echt ?, onder redactie van
TRAEST, PH., 1998, 41, nr. 67.
(6) Zie Cass., 6 jan. 1998, A.R. nr. P.96.145.N,
nr. 2; 12 feb. 1996, A.R. nr. A.94.2.F, nr. 75; 17 jan.
1996, A.R. nr. P.95.1396.F, nr. 38; 30 maart 1994,
A.R. nr. P.94.032l.F, nr. 159; 8 dec. 1993, A.R. nr.
P.93.1425.F, nr. 509; 9 juni 1992, A.R. nr. 5328, nr.
524; 5 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, p. 1072);
D'HoNT, F., op.cit., p. 51, nr. 102, en p. 54, nr. 113.
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grand van de toepasselijke straf maar wel
op grand van de toegepaste straf (7). (Art.
21 V.T.Sv.)
22°, 23° en 24° Wanneer een wet determijn van de verjaring van de strafvordering verlengt, moet, in de veronderstelling dat de als misdaad omschreven
feiten, gesteld dat ze bewezen waren, wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden slechts zouden leiden tot
correctionele straffen en gelet op de gevolgen van de samenhang die alle feiten verbindt, worden nagegaan, enerzijds, of de feiten krachtens de oude wet
niet verjaard waren op de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, anderzijds, in de veronderstelling dat die feiten op dat ogenblik niet verjaard zouden
zijn, of de feiten niet verjaard zouden zijn
op de dag van het uonnis (8). (Artt. 21 tot
24 V.T.Sv.)
25° Wanneer de passieue omkoping, die betrekking heeft op een onrechtmatige handeling, gevolgen heeft gehad, is het misdrijf slechts uoltooid en neemt de
uerjaring eerst een aanuang op het
ogenblik waarop de onrechtmatige
handeling wordt gesteld (9). (Art. 24 7
Sw.)
26° Uit het feit dat de omkoper gestraft
wordt met dezelfde straffen als hi} die zich
laat omkopen uolgt dat, wanneer laatstgenoemde de onrechtmatige handeling
heeft uerricht waaruoor de omkooppraktijken hebben gediend, het aan de dader ten laste gelegde misdrijf eueneens pas
voltooid is en de uerjaring eerst begint te
lopen op de dag van die onrechtmatige
(7) Zie: Cass., 20 okt. 1998, A.R. nr. P.1236.F,
nr. 450; ver.k., 5 april1996, A.R. nr. A.94.2.F, nr.
111; JACOBs, A., "La prescription en matiere penale", in La prescription, C. U.P., vol. XXIII, 1998,
122.
(8) Zie Cass., 4 maart 1998, A.R. nr. P.1515.F,
nr. 119; 1 okt. 1997, A.R. nr. P.97.555.F, nr. 379;
28 mei 1997, A.R. nr. P.97.566.F, nr. 243; 5 feb.
1977, A.R. nr. P.96.927.F, nr. 64; ver.k., 5 april
1996, A.R. nr. A.94.2.F, nr. 111; 20 sept. 1995, A.R.
nr. P.95.529.F, nr. 391; VERSTRAETEN, R., De afwezigheid van vetjaring van de strafVordering, R.
Cass., 1996, 249.
(9) Zie Cass., 4 maart 1987, A.R. nr. 5654, nr.
399, en concl. E. LIEKENDAEL, toen adv.-gen., in
Bull. en Pas., 1987, I, 399.
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handeling (10). (Artt. 24 7 en 252, eerste lid, Sw.)
27° en 28° Elke handeling uitgaande van
een daartoe bevoegde overheid, die tot doel
heeft bewijzen te uerzamelen of de zaak in
staat van wijzen te stellen, is een daad
van onderzoek die de uerjaring van de
strafvordering stuit (11). (Artt. 22 en 23
V.T.Sv.)
29° en 30° Een daad van onderzoek kan de
verjaring van de strafuordering t.a.u. bepaalde feiten stuiten vooraleer de onderzoeksrechter geuorderd wordt een onderzoek ernaar in te stellen (12). (Art. 22
V.T.Sv.)
31 o en 32° De omstandigheid dat de regelmatig geadieerde onderzoeksrechter, tijdens zijn onderzoek, aanwijzingen van
strafbare feiten ontdekt die buiten zijn beuoegdheid uallen, heeft niet de nietigheid tot geuolg van de daden van gerechtelijke politie waardoor hi} alle nuttige
elementen inzamelt i.u.m. die feiten, uoor
zover hij geen daden uerricht die tot de eigen bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren (13). (Art. 9, achtste lid, opgeheven bij de wet van 12 maart 1998,
thans art. 56, § 1, Sv.)
33°, 34° en 35° Wanneer de onderzoeksrechter nieuwe feiten onderzoekt, mengt
hi} zich niet in het ueruolgingsbeleid van
het openbaar ministerie, aangezien laatstgenoemde steeds uri} oordeelt over het geuolg dat moet worden gegeuen aan de feiten waaruan het kennisneemt (14).
(10) Zie Cass., 25 juni 1976 (A. C., 1976, p.
1207); DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, 1994, nr. 147.
(11) Zie Cass., 16 april 1997, A.R. nr.
P.96.1112.F, nr. 188, ver.k., 5 april1996, A.R. nr.
A.94.2.F, nr'. 111; 6 sep. 1978 (A. C., 1978-79; p. 9).
(12) DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, 1994, nr. 172.
(13) Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. nr.
P.96. 1027.N, nr. 62; 15 maart 1994, A.R. nr.
P.93.0128.N, nr. 124; 31 maart 1992, A.R. nr.
5656, nr. 412; 11 dec. 1990, A.R. nr. 4153, nr. 189;
DE NAUW, A., "Welgekomen verfijningen van de
regels betreffende de adiering van de onderzoeksrechter", R. Cass., 1997, 383.
(14) Zie Cass., 4 juni 1996, A.R. nr.
P.95.1017.N, nr. 212; 30 mei 1995, A.R. nr.
P.93.946.N, nr. 267, en concl. adv.-gen. Goeminne.
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36° en 37° Art. 29 Sv. legt geen bindende
termijn op waarbinnen de onderzoeksrechter aan de procureur des Konings
kennis moet geven van de aanwijzingen
betreffende andere misdrijven die zijn onderzoek aan het licht brengt (15). (Artt.
29, 9, achtste lid, opgeheven bij de wet
van 12 maart 1998, thans art. 56, § 1,
Sv.)
38° De aangezochte staat voert de aan hem
gerichte internationale ambtelijke opdrachten uit volgens zijn eigen wettelijke procedure (16).
39°, 40° en 41 o De Belgische strafrechter
moet de regelmatigheid van het in het
buitenland verkregen bewijs beoordelen
door na te gaan, enerzijds, of de vreemde
wet het gebruikte bewijsmiddel toestaat
en, bovendien, of dat bewijsmiddel niet
strijdig is met de Belgische openbare orde,
die ook wordt bepaald door internationale en supranationale rechtsnormen, anderzijds, of het in het buitenland verkregen bewijs werd bekomen conform het
vreemd recht (17). (Artt. 154, 155, 156 en
189 Sv.)
42° en 43° Art. 26 van het Benelux-Verdrag
aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken biedt de verzoekende
Staat de mogelijkheid om, met het akkoord van de bevoegde ambtenaar van het
openbaar ministerie, agenten te sturen om
de onderzoeksverrichtingen en de vaststelling van de misdrijven bij te wonen op
het grondgebied van de aangezochte
Staat; die agenten mogen in hun land de
aldus verkregen inlichtingen gebruiken,
zelfs indien ze betrekking hebben op in beslag genomen voorwerpen waarvoor het
Verdrag achteraf een rechtspleging tot toe-
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zending van stukken vereist (18). (Art. 26
Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken.)
44° en 45° De omstandigheid dat de onderzoeksrechter de verdachte verwittigt
dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan
worden uitgevaardigd, maakt geen
drukkingsmiddel uit (19). (Art. 16, § 2,
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
46° en 4T De overtuiging van de strafrechter kan gegrond zijn op zekere en precieze vermoedens op voorwaarde dat zij
versterkt zijn door overeenstemmende elementen en niet afgeleid zijn uit andere
vermoedens; de loutere samenloop van gebeurtenissen of data maken slechts vermoedens uit wanneer zij een verband vertonen dat vaststaat (20).
48° en 49° De innerlijke overtuiging van de
strafrechter maakt op zich geen bewijs uit;
die overtuiging kan slechts de resultante
zijn van feitelijke elementen en bewijzen waarop de rechter gesteund heeft om
zijn beslissing te gronden (21).
50° en 51 o Actieve en passieve omkoping,
als bepaald bij de artt. 246, 247 en 252
Sw., onderstellen een voorafgaande overeenkomt waaruit een wilsovereenstemming volgt, enerzijds, van de wil van de
omkoper die erin bestaat aan een ambtenaar, openbaar officier of een persoon,
belast met een openbare dienst, een voordeel aan te bieden opdat deze in de uitoefening van zijn bediening, een rechtmatige of onrechtmatige handeling zou
verrichten of zich zou onthouden van een
(18) THOMAS, F., Intemationale rechtshulp in
strafzaken, A.PR., 1998, 185.

(15) Zie Cass., 27 juni
P.93.306.N, nr. 333.

1995, A.R.

nr.

(16) Zie Cass., 3 nov. 1993, A.R. nr. P.93.0503.F,
nr. 444; 30 april1985, A.R. nr. 9447, nr. 525.
(17) Zie Cass., 25 april1996, A.R. nr. P.95.119.N,
nr. 133; 30 mei 1995, A.R. nr. P.94.1098.N, nr. 265;
30 mei 1995, A.R. nr. P.94.126.N, nr. 262; 12 okt.
1993, A.R. nr. 6420, nr. 404; 26 jan. 1993, A.R. nr.
7 420, nr. 52; 10 april1990, A.R. nr. 4346, nr. 4 79;
TRAEST, P., "De internationalisering van het
bewijsrecht : over telefoontap en de eisen die aan
het in het buitenland verworven bewijs moeten
gesteld worden", R.Cass., 1996, 142; VELU en ERGEC, "Convention europeenne des droits de
l'homme", inR.PD.B., compl. VII (1990), nr. 690.

(19) Zie Cass., 18 dec. 1991, A.R. nr. 9569, nr.
214; VANDERMEERSCH, D., "Le mandat d'arret", in
La detention preventive, o.l.v. DEJEMEPPE, 1992, p.
121, nr. 47.
(20) Zie Cass., 22 okt. 1997, A.R. nr. P.97.958.F,
nr. 421; 26 maart 1991, A.R. nr. 4384, nr. 400; 21
dec. 1990,A.R. nr. F.1850.N, nr. 218; 20jan.1988,
A.R. nr. 6198, nr. 306; 23 jan. 1987, A.R. nr.
F.1336.N, nr. 303.
(21) Zie Cass., 14 feb. 1995, A.R. nr.
P.93.1481.N, nr. 90; 24 jan. 1995, A.R. nr.
P.93.104l.N, nr. 38; 18 juni 1985, A.R. nr. 9287,
nr. 633; VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht en
Strafprocesrecht, 1998, 933; HENNAU, C., en VER·
HAEGEN, J., Droit penal general, nr. 117 e.v.
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handeling die tot zijn ambtsplichten behoort, en anderzijds, die van de omgekochte die erin bestaat aanbiedingen of
beloften aan te nemen (22). (Artt. 246, 247
en 252 Sw.)

61 o en 62° Favoritisme t.a.v. een inschrijver op een overheidsopdracht kan worden aangemerkt als de onrechtmatige
daad van omkoping van ambtenaren (27).
(Artt. 246 en 24 7 Sw.)

52°, 53° en 54° Ingeval van actieve ofpassieve omkoping wordt de voorafgaande
overeenkomst, die meestal mondeling
maar ook stilzwijgend han zijn, door alle
middelen rechtens bewezen en kan ze o.m.
worden afgeleid uit feiten of gedragingen waaruit voorafgaande afspraken en
het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de aanbiedingen, beloften ofgiften en
de verbintenis van de met een openbare
dienst belast persoon blijken en zulks,
zelfs als de te verrichten handeling niet
wordt verwezenlijkt (23). (Artt. 246, 247
en 252 Sw.)

63° Om onder toepassing van de artt. 193
e. v. Sw. te vallen, is het niet noodzakelijk dat het privaat geschrift een wettelijke of procedurele bewijswaarde heeft;
het is voldoende dat het geschrift in het
normale maatschappelijk leven, tot op zekere hoogte, een bewijs kan opleveren van
een handeling of van eenjuridisch feit,
d.w.z. degenen die van het geschrift
kennisnemen, overtuigen van de waarachtigheid van die handeling of van dat
feit (28). (Artt. 193 en 196 Sw.)

55° en 56° Voor het bestaan van het misdrijfvan omkoping van ambtenaren is de
drijfveer zonder belang (24). (Artt. 246,
24 7 en 252 Sw.)
57° Inzake omhoping van ambtenaren is de
identiteit van de degene die de giften en
beloften aanneemt zonder belang (25).
(Artt. 246, 247 en 252 Sw.)
58°, 59° en 60° Inzake omhoping van ambtenaren kunnen de aanbiedingen of beloften, alsook de aanvaarding van de giften, worden gedaan door tussenpersonen
die dan mededaders of medeplichtigen
van de actieve of passieve omkoping zijn
(26). (Artt. 66, 67, 246, 247 en 252 Sw.)
(22) Zie Cass., 9 dec. 1997,A.R. nr. P.95.690.N,
nr. 540; ver.k., 5 april1996, A.R. nr. A.94.2.F, nr.
111; 4 maart 1987, A.R. nr. 5654, nr. 399, en concl.
E. Liekendael, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., I,
1987, nr. 399; 19 april1983, A.R. nr. 7666, nr. 451;
DE NAUW, A., "Omkoping van openbare ambtenaren", in Inleiding tot het bijzonder strafrecht,
1998, 43.
(23) Zie Cass., 4 maart 1987, A.R. nr. 5654, nr.
399, en concl. E. Liekendael, toen adv.-gen., in
Bull. en Pas., I, 1987, nr. 399; 25 juni 1976 (A. C.,
1976, p. 1207).
(24) DETIENNE, J., Droit penal des a!fai1-es, 1989,
p. 45, nr. 67.
(25) Vgl. RIGAUX, M., en TROUSSE, P.E., Les crimes et les delits du Code penal, dl. IV; 1963, 286287.
(26) Zie Cass., ver.k., 5 april 1996, A.R. nr.
A.94.2.F, nr. 111; 30 sept. 1946 (Bull. en Pas.,
1946, I, p. 339); CONSTANT, J., Manuel de droit penal, dl. II-1, 1953, nr. 526.

64° Veinzing in overeenkomsten tussen
prive-personen maakt een strafbare valsheid uit, indien zij in een akte werd gepleegd met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden (29). (Artt. 193 en
196 Sw.)
65° en 66° Het gebruik van een vals stuk
duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de
dader en zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde
niet werd verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke handeling die hem wordt
verweten, zonder dat hij zich ertegen verzet, de gunstige uitwerking die hij ervan verwachtte, blijft hebben (30). (Artt.
196, 197 en 213 Sw.)
(27) MARCHAL, A., "Crimes et delits contre
l'ordre public commis par des fonctionnaires", in
Les Nouelles, droit penal, III, nr. 4364.
(28) Zie Cass., 16 dec. 1997, A.R. nr.
P.96.1490.N, nr. 557; 27 sept. 1988, A.R. nr. 1650,
nr. 53; 20 april 1988, A.R. nr. 6442, nr. 503; 27
maart 1985, A.R. nr. 4158, nr. 457; WILLIO, F.,
"Het begrip 'beschermd geschrift' in art. 193 e.v.
Sw.", R.W, 1995-1996, 793; RIGAUX, M., en
TaoussE, P.E., Les crimes et les delits du Code penal, dl. III, (1957), Les faux en ecritures, nrs. 122
e.v.
(29) Zie Cass., 28 nov. 1978 (A. C., 1978-79, p.
391); 26 feb. 1968 (ibid., 1968, p. 847); 26 sept.
1966 (ibid., 1967, p. 95); 23 okt. 1961 (Bull. en
Pas., 1962, I, p. 207); SoNCK, S., "Noot. Het morele bestanddeel bij valsheid in geschrifte", R. W,
1985-1986, 667.
(30) Zie Cass., 26 okt. 1994, A.R. nr. P.94.551.F,
nr. 452; 4 maart 1986, A.R. nr. 9496, nr. 423; RoGGEN, F., "Faux Fiscal- Faux Penal- UsagePrescription", in Droit Penal des Affaires, Ed.
Jeune Barreau, 1991, 49; DuPONT, L., "Valsheid
in geschriften", in Bijzonder Strafrecht uoor
Rechtspractici, nr. 5, K.U.L., 1990, 137.
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67° en 68° De veroordeling van een beklaagde als dader of medeplichtige van
een valsheid vereist weliswaar niet dat de
daden van deelneming alle bestanddelen van het misdrijf omvatten, maar er
moet worden vastgesteld dat de mededader of medeplichtige wetens en willens
aan de uitvoering van het misdrijf meegewerkt heeft op een van de wijzen van
deelneming, bepaald in de artt. 66, eerste en tweede lid, en 67 Sw. (31) (Artt. 66,
67, 193, 196 en 197 Sw.)
69° en 70° De omstandigheid dat de verdachte op het ogenblik van de passieve
omkoping niet bekleed was met een van
de hoedanigheden, vermeld in art. 247
Sw., pleit hem niet vrij, nu hij door middel van daden van deelneming de door de
omkopingshandelingen beoogde personen, die een van die hoedanigheden bezitten, wetens en willens de hulp heeft geboden, zonder welke het misdrijf niet
gepleegd had kunnen worden (32). (Artt.
66, 67, 246 en 247 Sw.)
71 o en 72° De straf van bijzondere verbeurdverklaring heeft noodzakelijkerwijs betrekking op de door de omkoper geleverde zaken; zij moet worden uitgesproken t.a.v. de omgekochte en de
verbeurdverklaarde zaken mogen niet
worden teruggegeven aan de omkop~r
(33). (Art. 253 Sw.)
73° en 74° De bijzondere verbeurdverklaring, bedoeld in art. 253 Sw., heeft betrekking op het door de omkoper gegevene, of zijn tegenwaarde indien het zich
niet meer in natura in handen van de
omgekochte bevindt en alle gegeven bedragen moeten worden verbeurdverklaard, zelfs indien de omgekochte die bedragen met zijn eigen gelden heeft
vermengd; indien het door de omkoper gegevene bestaat in een geldsom in vreemde
munt die zich niet meer in contanten in
handen van de omgekochte bevindt, moet

de verbeurdverklaring betrekking hebben op de tegenwaarde in Belgische frank
(34). (Art. 253 Sw.)
75° en 76° Voor de toepassing van de straf
van de bijzondere verbeurdverklaring in
geval van omkoping van ambtenaren is
niet vereist dat de persoon tegen wie de
verbeurdverklaring wordt uitgesproken,
eigenaar geworden is van de verbeurdverklaarde zaken (35). (Art. 253 Sw.)
77°, 78° en 79° Thor de toepassing van de
straf van de bijzondere verbeurdverklaring in geval van omkoping van ambtenaren dient er geen onderscheid te worden gemaakt tussen de daders van het
misdrijf omkoping in verhouding tot hun
graad van deelneming, nu zij allen rechtstreeks aan de uitvoering ervan hebben
meegewerkt; het vermogen van een aan
omkoping schuldig bevonden persoon kan
evenwel overeenkomstig de wet slechts
worden verbeurd tot beloop van de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van
de overeenkomst waarmee hi} ingestemd
heeft (36). (Artt. 66 en 253 Sw.)
TITEL I
DAGVAARDING
In zake :
Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
tegen:
1. Coeme, Guy, geboren op 21 augustus
1946 te Bettincourt, wonende Edmond Leburtonlaan 146, te Borgworm;
2. Claes, Willy, Werner, Hubert, geboren op 24 november 1938 te Hasselt, wonende Berkenlaan 62, te Hasselt;
3 ....
4. Dassault, Serge, geboren op 4 april
1925 te Parijs (IVe arr.), wonende boulevard Suchet 6, te Parijs (XVIe arr.);
5. Puelinckx, Alfons, Hendrik, geboren op
26 februari 1937 te Vilvoorde, wonende

(31) Zie Cass., 12 mei 1998, A.R. nr. P.98.485.N,
nr. 246; 24 maart 1998, A.R. nr. P.96.1683.N, nr.
164; 5 juni 1996, A.R. nr. P.96.4.F, nr. 214; ver.k.,
5 april 1986, A.R. nr. A.94.2.F, nr. 111; 19 sept.
1995, A.R. nr. P.94.377.N, nr. 388; GELDERS, M.,
"Noot. Deelneming, motivering, valsheid in gechriften", R.W., 1995-1996, 1209.

(34) Zie Cass., 9 dec. 1997, A.R. nr. P.95.610.N,
nr. 540; 31 jan. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, p.
576); vgl. : Cass., 14 dec. 1994, A.R. nr.
P.94.1033.F, nr. 555; 20 feb. 1980 (AC., 197980, nr. 382).

(32) RrGAUX, M., en TROUSSE, P.E., Les crimes
et les delits du Code penal, dl. rv; 1963, 280.

(35) Zie Cass., 15 april1980 (A. C., 1980, nr.
513).

(33) Vgl. Cass., ver.k., 5 april1996, A.R. nr.
A.94.2.F, nr. 111; MARCHAL, A., en JASPAR, J.P.,
Droit criminel, 1975, dl. I, nr. 1305.

(36) R!GAUX, M., en TROUSSE, P.E., Les crimes
et les delits du Code penal, dl. IV, 1963, 286287.
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Lintkasteelstraat 22, te Grimbergen, al~
waar woonplaats werd gekozen;
6. Bastien, Andre, Victor, Eugene, Leon,
geboren op 12 november 1938 te Fouleng,
wonende Val des Seigneurs 23/b008, te
Sint-Pieters-Woluwe;
7. Mazy, Jean-Louis, Leon, Xavier, Gilles, geboren op 2 november 1955 te Etterbeek, wonende avenue du Vert Bocage 22,
te Waterloo;
8. Hermanus, Auguste, Merry, geboren op
7 febuari 1994 te Brussel, wonende Paul De
Mertenlaan 61/M/H, te Jette, alwaar woonplaats werd gekozen;
9. Pirot, Franc;ois, Joseph, Hubert,
Eugene, geboren op 31 augustus 1942 te
Schaarbeek, wonende rue Louis Pasteur 27
te Fleron, en die woonplaats heeft geko~
zen te Vresse-sur-Semois/Sugny, rue SansSoucis 89;
10. Delanghe, Johan, Erik, Dirk, geboren op 18 februari 1945 te Veurne, wonende Dewittelaan 39/101, te Koksijde, die
woonplaats heeft gekozen te Sint-DenijsWestrem (Gent), Vierschaarlaan 36;
11. Mange, Etienne, Amede, geboren op
30 januari 1946 te Beveren, wonende Vijvermeerspark 15, te Gent, alwaar woonplaats werd gekozen;
12. Wallyn, Luc, Carlos, Richard, geboren op 12 juli 1938 te Gent, wonende
Augustijnenstraat 81/M/H, te Jette, die
woonplaats heeft gekozen te Oostende, Zeedijk 95,
beschuldigd of beklaagd van :
in het gerechtelijk arrondissement Brussel of elders in Belgie,
tussen 1 juli 1988 en 4 augustus 1990,
het laatste feit gepleegd zijnde op 3 augustus 1990 (cf. de hieronder vermelde tenlasteleggingen A, C.2 en D.2),
de feiten de opeenvolgende en voortdurende uiting zijnde van hetzelfde misdadig opzet,
de verjaring van de strafvordering ten
aanzien van aile vervolgde personen regelmatig gestuit zijnde door daden van onderzoek of van vervolging, meer bepaald
door het proces-verbaal nr. 6065 van 3 juni
~994 van de gerechtelijke politie te Luik,
opgemaakt ter uitvoering van de
onderzoeksopdrachten die op 30 mei 1994
waren bevolen door de h. Fischer, raadsheer in het Hof van Cassatie,
als dader of mededader,
ofwel de misdrijven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te
hebben meegewerkt,
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ofwel door enige daad tot de uitvoering
zodanige hulp te hebben verleend dat de
misdrijven zonder hun bijstand niet hadden kunnen worden gepleegd,
ofwel door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, die misdrijven rechtstreeks te hebben uitgelokt,
of, subsidiair, als medeplichtige,
ofwel onderrichtingen te hebben gegeven om de misdrijven te plegen,
ofwel, buiten het geval van artikel 66, §
3, van het Strafwetboek, met hun weten de
dader of de daders te hebben geholpen of
bijgestaan in de daden die de misdaden of
de wanbedrijven hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid.
A. De eerste (COEME), in zijn hoedanigheid van minister van Landsverdediging, de tweede (CLAES). in zijn hoedanigheid van minister van Economische
Zaken, de zesde (BASTIEN), de zevende
(MAZY), de tiende (DELANGHE),
tussen 18 april1989 en 4 augustus 1990,
het laatste feit gepleegd zijnde op 3 augustus 1990 (dag van starting van een geldsam op een bankrekening),
als openbaar officier of ambtenaar, met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden, bij het opmaken of doen opmaken van akten van hun ambt, het wezen of
de omstandigheden ervan te hebben vervalst, door als waar op te nemen, feiten die
het niet waren,
te dezen, wat de overheidsopdracht ECMF16 betreft,
met het bedrieglijk opzet om die
overheidsopdracht onrechtmatig te doen
toewijzen aan de vennootschap ELECTRON! QUE SERGE DASSAULT (E.S.D.),
met name:
A.l. - de voor de A.A.D. (Algemene
Aankoopdienst van de Luchtmacht) bestemde nota VSP/R 890113 d.d. 19 april
1989 van de stafchefvan de Luchtmacht te
hebben doen vervangen door de voor de
A.A.D. bestemde nota VSP/R 890114, van
dezelfde datum, die weliswaar uitdrukkelijk en, om zich erbij aan te sluiten, verwijst naar de algemene bevindingen van de
nota VSP/R 890046 van 14 februari 1989,
die gebaseerd waren op het verslag F16 EW
Program van de evaluatiecommissie van 10
februari 1989 (zie de bevindingen van dat
verslag p. 17), maar verzuimt het door die
commissie erkende substantiele voordeel
van het Litton-systeem te vermelden en die
wijziging van de bevindingen verantwoordt
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door zogezegde "besprekingen achteraf' die
het "mogelijk hadden gemaakt bepaalde
punten van de vergelijking van beide aanbiedingen beter te preciseren en te nuanceren"' terwijl op operationeel, technisch en
logistiek gebied geen enkele bespreking
werd gevoerd sedert 14 februari 1989;
A.2. - het gunningsverslag d.d. 21 april
1989 betreffende de aankoop van elektronische beveiligingssystemen (ECM) voor de
F16 vliegtuigen te hebben doen opmaken
waarin de A.A.D. (Algemene Aankoopdienst
van de Luchtmacht) besloot dat "uit de
waardering van de technisch-operationele
aspecten enerzijds, de raming van de kosten anderzijds, (. .. ) blijkt dat beide aanbiedingen nagenoeg gelijkwaardig zijn en
(meende) beide ter beslissing aan de minister te kunnen voorleggen" en die bevindingen, wat onder meer het technisch onderzoek betreft (zie pp. 3 en 4 van het
verslag), grondt op :
* de aanbevelingen van de groep van
technische deskundigen van de Luchtmacht (van 10 februari 1989) "waaruit
blijkt dat de firma Litton een voordeel bood
op operationeel, technisch en logistiek gebied',
*de nota van de stafchefVSP/R 890114
voor de A.A.D. van 19 april1989 (zie de
hierboven vermelde tenlastelegging A.1), die
bevestigde "dat beide aanbiedingen aanvaardbaar zijn",
maar waarin inzonderheid het substantiele voordeel van het Litton-systeem werd
verzwegen dat nochtans door voornoemde
groep van technische deskundigen van de
Luchtmacht en door de generale stafvan de
Luchtmacht uitdrukkelijk was erkend (zie
het gunningsverslag, p. 4, punt 4, a(2) en
(3));

A.3.- in antwoord op de argumenten
die de Inspectie van Financien had uiteengezet in haar verslag van 24 april1989, de
nota d.d. 27 april1989 aan het Ministerieel Comite voor Economische en Sociale
Coiirdinatie te hebben opgemaakt of doen
opmaken en te hebben ondertekend of doen
ondertekenen, waarin de Minister van
Landsverdediging onder de rubriek III
"Substantieel voordeel van de o:fferte van
Litton vanuit operationeel, technisch en logistiek oogpunt" (zie p. 3) verwijst naar de
nota VSP/R 890114 van 19 april1989 (zie
de hierboven vermelde tenlastelegging A.1)
om eraan te herinneren dat de stafchef van
de Luchtmacht in zijn laatste advies niet
langer spreekt van substantiele voordelen";
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en tot 3 augustus 1990, met hetzelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk om te
schaden, van die valse stukken gebruik te
hebben gemaakt, wetende dat ze vals waren;
B. -de tweede (CLAES), (. .. ). de vijfde
(PUELINCKX), de tiende (DELANGHE),
de elfde (MANGE), de twaalfde (WALLYN)
tussen 17 november 1988 en 7 oktober
1989, het laatste feit gepleegd zijnde op 6
oktober 1989 (dagvan een geldstorting door
de vennootschap AGUSTA SpA op een
bankrekening van de vennootschap
KASMA OVERSEAS),
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid te hebben gepleegd in authentieke en openbare geschriften, in handels- of bankgeschriften of in
private geschriften, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in de voegen, hetzij door
toevoeging of vervalsing van beclingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel
hadden op te nemen en vast te stellen,
te dezen,
in het kader van de overheidsopdracht
Aeromobilite 1,
een op 18 november 1988 tussen de vennootschap AGUSTA SpA en de vennootschap KASMA OVERSEAS gesloten Consultancy appointment-contract te hebben
opgemaakt of doen opmaken en te hebben ondertekend of doen ondertekenen, terwijl van laatstgenoemde vennootschap geen
enkele dusdanige prestatie werd verwacht,
en tot 6 oktober 1989, met hetzelfde bedrieglijk opzet ofhetzelfde oogmerk om te
schaden, van dat valse stuk gebruik te hebben gemaakt, wetende dat het vals was;
C. - (. .. ), de vierde (DASSAULT), de
vijfde (PUELINCKX)
door een belofte, aanbod, gift of geschenk
een ambtenaar, een openbaar officier of een
met een openbare dienst belast persoon,
met name de minister van Landsverdediging COEME en de minister van Economische Zaken CLAES, te hebben omgekocht om een handeling van hun ambt of
van hun bediening te verkrijgen, te weten de toewijzing van een overheidsopdracht in onrechtmatige omstandigheden
door toedoen van de voornoemde ministers,
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te dezen,
C.l.- ( ... ), de vijfde (PUELINCKX)
tussen 1 juli 1988 en 7 oktober 1989, het
laatste feit gepleegd zijnde op 6 oktober
1989 (of de hierboven vermelde tenlastelegging B),
de overheisopdracht Aeromobilite 1 te
hebben toegewezen aan de vennootschap
AGUSTASpA;
C.2. - de vierde (DASSAULT) en de
vijfde (PUELINCKX)
tussen 1 juli 1988 en 4 augustus 1990,
het laatste feit gepleegd zijnde op 3 augustus 1990 (cf. de hierboven vermelde tenlastelegging A),
de overheidsopdracht ECM F16 te hebben. toegewezen aan de vennootschap
ELECTRONIQUE SERGE DASSAULT;
D. -de eerste (COEME) in zijn hoedanigheid van minister van Landsverdediging, de tweede (CLAES) in zijn hoedanigheid van minister van Economische Zaken,
de zesde (BASTIEN), de zevende (MAZY),
de achtste (HERMANUS), de negende (PIROT), de tiende (DELANGHE), de elfde
(MANGE), de twaalfde (WALLYN)
als openbaar officier of ambtenaar of als
een met een openbare dienst belast persoon, ten gevolge van een aangenomen aanbod of belofte, een ontvangen gift of geschenk, in de uitoefening van hun
bediening een onrechtmatige handeling te
hebben verricht,
te dezen,
D.l.- tussen 1 juli 1988 en 7 oktober
1989, het laatste feit gepleegd zijnde op 6
oktober 1989 (cf. de hierboven vermelde
tenlasteleggingen B en C.1),
ten gevolge van een aangenomen aanbod of belofte, of een ontvangen gift of geschenk van de vennootschap AGUSTA SpA
of van haar vertegenwoordigers, de
overheidsopdracht Aeromobilite 1 in onrechtmatige omstandigheden te hebben
doen toewijzen aan de vennootschap
AGUSTASpA,
D.2. - tussen 1 juli 1988 en 4 augustus 1990, het laatste feit gepleegd zijnde op
3 augustus 1990 (cf. de hierboven vermelde
tenlasteleggingen A en C.2),
ten gevolge van een aangenomen aanbod of belofte, of een ontvangen gift of geschenk van Serge DASSAULT of van de
groep DASSAULT, de overheidsopdracht
ECM-F16 in onrechtmatige omstandighe-
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den te hebben doen toewijzen aan de vennootschap Electronique Serge Dassault;
en tegen:
Spitaels, Guy, Gustave, Arthur, Ghislain, geboren op 3 september 1931 te Ath,
wonende place de Bouvignies 94, te Ath
(Bouvignies);
wegens samenhang met de de feiten die
onder meer aan de ministers COEME en
CLAES ten laste worden gelegd in de bierhoven weergegeven dagvaarding van 19 januari 1998 en die in genoemde dagvaarding worden omschreven onder de letter D,
beklaagd van,
in het gerechtelijk arrondissement Brussel of elders in Belgie,
tussen 1 juli 1998 en 4 augustus 1990,
het laatste feit gepleegd zijnde op 3 augustus 1990,
de feiten de opeenvolgende en voortdurende uiting zijnde van hetzelfde misdadig opzet,
de verjaring van de strafVordering ten
aanzien van aile vervolgde personen regelmatig gestuit zijnde door daden van onderzoek of van vervolging, meer bepaald
door het proces-verbaal nr. 6065 van 3 juni
1994 van de gerechtelijke politie te Luik,
opgemaakt ter uitvoering van de
onderzoeksopdrachten die op 30 mei 1994
waren bevolen door de h. Fischer, raadsheer in het Hof van Cas satie,
als mededader,
ofwel de misdrijven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te
hebben meegewerkt, ofwel door enige daad
tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdrijven zonder hun
bijstand niet hadden kunnen worden gepleegd,
ofwel door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, die misdrijven rechtstreeks te hebben uitgelokt,
of, subsidiair, als medeplichtige,
ofwel ondcrrichticgcn te hebbcn gegeven om de misdrijven te plegen,
ofwel, buiten het geval van artikel 66, §
3, van het Strafwetboek, met hun weten de
dader of de daders te hebben geholpen of
bijgestaan in daden die de misdaden of de
wanbedrijven hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid,
( ... )
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D. - als mededader of medeplichtige van
COEME, Guy, minister van Landsverdediging, CLAES, Willy, minister van Economische Zaken, BASTIEN, Andre, MAZY,
Jean-Louis, HERMANUS, Auguste Merry,
PIROT, Francois, DELANGHE, Johan,
BANGE, Etienne, en WALLYN, Luc, allen
nader genoemd in de hierboven weergegeven dagvaarding van 19 januari 1998,
waarvan de tekst hierboven is weergegeven,
als openbaar officier of ambtenaar of een
met een openbare dienst belast persoon, ten
gevolge van een aangenomen aanbod ofbelofte, een ontvangen gift of geschenk, in de
uitoefening van zijn bediening een onrechtmatige handeling te hebben verricht,
te dezen,
D.l.- tussen 1 juli 1998 en 7 oktober
1989, het laatste feit gepleegd zijnde op 6
oktober 1989, ten gevolge van een aangenomen aanbod of belofte, of een ontvangen gift of geschenk van de vennootschap
AGUSTA SpA of van haar vertegenwoordigers, de overheidsopdracht Aeromobilite1 in onrechtmatige omstandigheden te
hebben doen toewijzen aan de vennootschap AGUSTA SpA,
D.2. - tussen 1 juli 1988 en 4 augustus 1990, het laatste feit gepleegd zijnde op
3 augustus 1990, ten gevolge van een aangenomen aanbod of belofte, of een ontvangen gift of geschenk van Serge DASSAULT
of van de groep DASSAULT, de overheidsopdracht ECM-F16 in onrechtmatige omstandigheden te hebben doen toewijzen aan
de vennootschap Electronique Serge Dassault.
ARREST (vertaling)

(A.R. A.94.0001.F)

TITEL II
VOORAFGAANDE
RECHTSPLEGING

Gelet op de processtukken, en met
name:
- de beslissingen van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers van 1 februari 1994 en van 4 december 1997
waarbij de verwijzing van minister
Coeme naar het Hof van Cassatie
wordt bevolen, en gelet op de beslissing van 19 oktober 1995 waarbij de
verwijzing van minister Claes naar dat
Hof bevolen wordt;
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- de beschikkingen van de eerste
voorzitter van het Hof van Cassatie
van 3 februari 1994, 7 april 1995, 24
en 25 oktober 1995, waarbij de hr. Fischer, raadsheer in het Hof van Cassa tie, met het onderzoek wordt belast in samenwerking met onderzoeksrechter V. Ancia;
- de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik van 27 juni 1997;
- de beslissingen van 11 maart
1998 en 25 maart 1998, respectievelijk van de Raad van de Franse Gemeenschap en de Raad van het Waalse
Gewest, waarbij toestemming wordt
verleend om de beklaagde Spitaels te
vervolgen voor het Hofvan Cassatie;
-de dagvaardingen d.d. 19 januari
1998 en 31 maart 1998 van de
procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie;
- de arresten van het Hof van 3
september 1998, 16 september 1998,
24 september 1998, 7 oktober 1998, 14
oktober 1998 en van vandaag;
Gehoord de procureur-generaal en
de eerste advocaat-generaal in hun samenvatting, vorderingen en conclusie;
Gehoord de verklaringen van de getuigen;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beschuldigde
Guy Coeme, uiteengezet door hem zelf
en zijn raadslieden, mrs. P. Vanderveeren, M.G. Tassin en M.A. Beernaert, advocaten bij de balie te Brussel, en gelet op zijn conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beschuldigde
Willy Claes, uiteengezet door hem zelf
en zijn raadslieden, mrs. P. Lambert
en J.P. Cot, advocaten bij de balie te
Brussel, en J. Van den Heuvel, advocaat bij de balie te Antwerpen, en gelet op zijn conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Serge
Dassault, uiteengezet door hem zelf en
door zijn raadslieden, mrs. L. Matray, advocaat bij de balie te Luik, R.
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De Baerdemaeker, advocaat bij de balie te Brussel, en 0. Schnerb, advocaat bij de balie te Parijs, en gelet op
zijn conclusies;

Van Eeckhaut en P. Devers, advocaten bij de balie te Gent, en M. Neve,
advocaat bij de balie te Luik, en gelet op zijn conclusie; -

Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Alfons
Puelinckx, uiteengezet door hem zelf
en door zijn raadslieden, mrs. J.M. Defourny, J.F. Defourny en Fr. Kuty, advocaten bij de balie te Luik, en G. Boliau, advocaat bij de balie te Brussel,
en gelet op zijn conclusie;

Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Luc
Wallyn, uiteengezet door hem zelf en
door zijn raadslieden, mrs. M. De Kock
en F. Antioco, advocaten bij de balie te
Brussel, en gelet op zijn conclusie;

Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Andre
Bastien, uiteengezet door hem zelf en
door zijn raadslieden, mrs. X. Leurquin en L. Godin, advocaten bij de bali_e te Brussel, en gelet op zijn concluSie;

Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde JeanLouis Mazy, uiteengezet door hem zelf
en door zijn raadsman, mr. 0. Klees,
advocaat bij de balie te Brussel, en gelet op zijn conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Auguste Merry Hermanus, uiteengezet
door hem zelf en door zijn raadslieden, mrs. M. Hirsch en A Krywin, advocaten bij de balie te Brussel, en gelet op zijn conclusie:
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Fran~ois Pirot, uiteengezet door hem zelf en
door zijn raadslieden, mrs. J.F. Jeunehomme en A. Masset, advocaten bij
de balie te Luik, en gelet op zijn conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde J ohan Delanghe, uiteengezet door hem
zelf en door zijn raadslieden, mrs. L.J.
Martens, advocaat bij de balie te Gent,
en M. Senelle, advocaat bij de balie te
Brussel, en gelet op zijn conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde
Etienne Mange, uiteengezet door hem
zelf en door zijn raadslieden, mrs. P.

Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Guy
Spitaels, uiteengezet door hem zelf en
door zijn raadslieden, mrs. E. Jakhian en Fr. Koning, advocaten bij de
balie te Brussel, en gelet op zijn conclusie;
TITEL III
MIDDELEN IN RECHTE
HOOFDSTUKI
ONTVANKELIJKHEID
VAN DE VERVOLGINGEN

Afdeling 1
Artikel 65 van het Strafwetboek
Overwegende dat de beschuldigde
Guy Coeme evenals de beklaagden
Jean-Louis Mazy en Merry Hermanus aanvoeren dat, bij toepassing van
het oud artikel 65 van het Strafwetboek en krachtens het gezag van het
rechterlijk gewijsde, de tegen hen ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk zijn wegens de veroordeling die het
Hof tegen hen heeft uitgesproken op 5
april1996;
Overwegende dat, wanneer de rechter vaststelt dat reeds vroeger een definitief geworden strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken, en
andere, als misdrijf omschreven feiten die hem zijn voorgelegd, werden
gepleegd v66r die beslissing, het aan
hem staat te onderzoeken of de misdrijven waarover reeds uitspraak gedaan is en die waarover nog uitspraak
moet worden gedaan, gepleegd zijn
met hetzelfde misdadig opzet; dat hij
in dat geval gebonden is door het gezag van het rechterlijk gewijsde van de
vorige beslissing waardoor de strafvordering vervallen is, zodat hij niet
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bevoegd is om te oordelen of de dader al dan niet schuldig is;
Overwegende dat meerdere, aan een
beschuldigde ofbeklaagde ten laste gelegde misdrijven voortvloeien uit een
zelfde misdadig opzet wanneer zij onderling verbonden zijn door het nastreven en de verwezenlijking van een
enkel doel en aldus, in die betekenis,
een enkel strafbaar feit opleveren;
Overwegende dat de thans ten laste
gelegde feiten, in de veronderstelling
dat zij bewezen zouden zijn, niet voortvloeien uit hetzelfde misdadig opzet als
het opzet dat ten grondslag lag aan de
misdrijven waarvoor de beschuldigde
en de beklaagden reeds zijn veroordeeld bij arrest van 5 april 1996;
Overwegende dat die misdrijven in
essentie tot doel hadden openbare
fondsen op te offeren aan de belangen van een politieke partij door middel van een systeem dat erin bestond
overeenkomsten te verkrijgen betreffende studies, die moesten worden uitgevoerd door een instelling voor opiniepeilingen en waaraan voordelen
voor haar mandatarissen werden gekoppeld;
Dat, indien de feiten die het voorwerp uitmaken van onderhavige zaak
bewezen zouden worden verklaard, zij
zouden zijn gepleegd met een totaal
ander doel, omdat het doel ervan niet
meer zou zijn openbare gelden te gebruiken voor partijpolitieke of persoonlijke doeleinden maar een politieke partij rechtstreeks te financieren
door middel van aanzienlijke onwettige giften, toegestaan of beloofd door
ondernemingen die op de internationale markt actief zijn;
Overwegende dat, aldus, de vervolgingen die zijn ingesteld tegen de beschuldigde Guy Coeme en tegen de beklaagden Merry Hermanus en JeanLouis Mazy, ontvankelijk zijn;
Mdeling 2
De andere excepties
van niet-ontvankelijkheid
I.- Onregelmatigheid van het be-
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wijs en de ontvankelijkheid van de
vervolgingen.
Overwegende dat de beklaagde Puelinckx betoogt dat de tegen hem ingestelde strafVordering niet ontvankelijk is omdat zijn recht van verdediging
en de regels van het eerlijk proces herhaaldelijk zijn geschonden tijdens het
voorbereidend onderzoek; dat hij beweert dat de gepleegde onregelmatigheden zo emstig zijn dat de rechter die
geroepen is uitspraak te doen over de
grond van de zaak, zich geen oordeel
meer kan vormen op grond van de elementen die met die schendingen geen
verband houden, ook al zouden zij op
zich niet wederrechtelijk zijn;
Overwegende dat de onwettigheid of
de onregelmatigheid van de tot staving van de strafvordering aangebrachte bewijzen niet kunnen leiden
tot de niet-ontvankelijkheid ervan
maar wel de grondslag ervan kunnen aantasten; dat de regels met betrekking tot de bewijsvoering vereisen dat de onregelmatig bevonden
bewijzen uit het debat worden geweerd
samen met de elementen die er het gevolg van zijn, maar niet verhinderen
dat de rechter uitspraak doet op grond
van andere bewijselementen die, zonder aangetast te zijn door een gebrek,
aan het vrije debat tussen partijen onderworpen zijn;
II. - Het ontbreken van rechtspraak in twee instanties.
Overwegende dat het Hof, op het
middel volgens hetwelk het ontbreken van rechtspraak in twee instanties een miskenning van het recht van
verdediging inhoudt en een scherrding van art. 6 E.V.R.M. en 14.5 van
het Intemationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten oplevert, het Hof reeds geantwoord heeft
in zijn arrest van 16 september 1998;
Dat aldus dit middel niet meer hoeft
te worden onderzocht;
III. - Exceptie Obscuri Libelli.
Overwegende dat artikel 182 van
het Wetboek van Strafvordering en-
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kel bepaalt dat de dagvaarding het feit
dat de tenlastelegging uitmaakt en
kenmerkt, derwijze moet omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende
duidelijk blijkt voor de beklaagde en
het recht van verdediging verzekerd
wordt;
Dat, te dezen, niemand van de beschuldigden en beklaagden in dwaling kan verkeren omtrent het voorwerp van de hen ten laste gelegde
feiten en dat allen daarover verweer
hebben gevoerd;
HOOFDSTUK II
TERRITORIALE BEVOEGDHEID
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Overwegende immers dat de omschrijving van de tenlastelegging, onder de omgekochte personen gewag
maakt, enerzijds, van twee Belgische
ministers van wie de zetel van hun activiteiten in Brussel gevestigd is, en,
anderzijds, onder handelingen van het
ambt die als omkooppraktijken zijn
aangemerkt, gewag maakt van de in
Belgie genomen beslissing om met de
onderneming van de beklaagde een
contract voor de aankoop van uitrusting ten behoeve van de Belgische
Luchtmacht te sluiten;

Overwegende dat hieruit volgt dat
Overwegende dat Serge Dassault het Hof dus bevoegd is om uitspraak
vervolgd wordt uit hoofde van het feit te doen over het sub C2 aan de bedat hij, als dader ofmededader, in het klaagde ten laste gelegde feit;
gerechtelijk arrondissement Brussel of
HOOFDSTUK III
elders in Belgie, twee Belgische miSAMENHANG
nisters heeft omgekocht om een hanOverwegende dat samenhang, in de
deling van hun ambt te verkrijgen, in
casu de wederrechtelijke toewijzing zin van de artikelen 226 en 227 van
van de overheidsopdracht ECM.F16 het Wetboek van Strafvordering, het
verband is dat bestaat tussen twee of
aan de onderneming E.S.D.;
meer misdrijven en van zodanige aard
Overwegende dat genoemde be- is dat het vereist dat, met het oog op
klaagde de territoriale bevoegdheid de goede rechtsbedeling en onder het
van het Hof afwijst op grond dat geen voorbehoud van de eerbiediging van
enkel materieel feit in verband met het recht van verdediging, de zaken
het hem ten laste gelegde aan hem samen en door dezelfde rechter worpersoonlijk in Belgie kan toegeschre- den beslist en deze aile aspecten van
ven worden;
de feiten, de regelmatigheid van de beOverwegende dat de Belgische wijzen en de schuld van de vervolgde
rechtbanken bevoegd zijn om uit- personen kan beoordelen;
spraak te doen over een misdrijfwaarvan een van de bestanddelen in BelOverwegende dat de feiten die het
gie is gelokaliseerd;
voorwerp uitmaken van de tenlasteOverwegende dat het in artikel 252 leggingen B, Cl en Dl betrekking hebvan het Strafwetboek omschreven mis- ben op de toewijzing van de overdrijf, ongeacht of het rechtstreeks dan heidsopdracht "Aeromobilite 1", die bewel door tussenpersonen is gepleegd, doeld is om de Landmacht uit te rusdezelfde bestanddelen bevat, in casu ten met gevechts- en observatiehet gebruik van omkoping, de hoeda- helikopters; datal die tenlastelegginnigheid van de omgekochte persoon, gen weliswaar los staan van elkaar,
het doel van de omkooppraktijken en maar niettemin betrekking hebben op
de toewijzing van die opdracht; dat,
het moreel bestanddeel;
enerzijds, de feiten in verband met de
Overwegende dat te dezen twee van administratieve procedure die geleid
die bestanddelen, de hoedanigheid van heeft tot de toewijzing ervan, anderde omgekochte en het doel van de zijds, de omstandigheden die paralomkooppraktijken, in Belgie zijn ge- lel van invloed kunnen geweest zijn,
samen moeten worden onderzocht;
lokaliseerd;
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Overwegende dat ook de feiten die
het voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, C2 en D2 betrekking hebben op de toewijzing van
de overheidsopdracht "ECM-F16" die
tot doel heeft de F16-vliegtuigen van
de Luchtmacht uit te rusten met passieve elektronische beveiligingsapparatuur; dat het om dezelfde redenen geboden is dat over die feiten
samen en door dezelfde rechter uitspraak wordt gedaan;
Overwegende dat tussen de feiten
die betrekking hebben op elk van die
twee militaire overheidsopdrachten zo
nauwe banden bestaan dat ze de samenhang rechtvaardigen die het openbaar ministerie in aanmerking genamen heeft om ze samen aan het Hof
voor te leggen;
Dat die twee onderhandse opdrachten werden bekendgemaakt op grond
van beslissingen die door het Ministerieel Comite voor Economische en
Sociale Coordinatie op dezelfde dag
werden genomen; dat de desbetreffende procedure ongeveer op hetzelfde
tijdstip aan de gang was en zowel op
het Ministerie van Landsverdediging
als op het Ministerie van Economische Zaken door dezelfde beleidsmensen werd gevolgd; dat dezelfde
personen betrokken waren bij de door
het openbaar ministerie aangevoerde
omkoophandelingen; dat zij, althans
ten dele, dezelfde middelen hebben gebruikt om die handelingen mogelijk te
maken, te vergemakkelijken of te verbergen;
Dat de feiten betreffende de overheidsopdracht Aeromobilite 1 werden ontdekt naar aanleiding van het
onderzoek naar de drijfveren voor de
moord op de minister van Staat Andre
Cools; dat die in verband met de opdracht ECM-F16 aan het licht zijn gebracht door het onderzoek naar de
eerstgenoemde feiten;
Overwegende dat de omstandigheid dat de beklaagde Serge Dassault
niet betrokken is bij de feiten die betrekking hebben op de toewijzing van
de opdracht Aeromobilite 1 en dat geen
enkele van zijn ondernemingen een
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band heeft met de onderneming
Agusta, niet belet dat er samenhang
bestaat tussen alle feiten die verband
houden met de opdracht betreffende de
elektronische beveiligingsapparatuur,
aangezien die, in globo beschouwd, samenhangend zijn met die welke de opdracht van de helikopters betreffen;
Overwegende dat de samenhang
waardoor de rechter bevoegd is om uitspraak te doen over een misdrijf dat
samenhangt met een ander misdrijf
waarvoor hij bevoegd is, moet beoordeeld worden op het ogenblik dat de
rechter wordt geadieerd; dat die samenhang dus niet wordt verbroken
door het feit dat de rechter vrijspreekt
uit hoofde van het misdrijf waarvoor
hij bevoegd is, zodat hij, in dat geval, bevoegd blijft om uitspraak te
doen over het samenhangend misdrijf;
Dat, ook al zou het Hof de beschuldigden moeten vrijspreken, het niettemin bevoegd blijft om uitspraak te
doen over de aan de beklaagden ten
laste gelegde feiten;
Overwegende dat, overigens, uit de
analyse van de band tussen beide opdrachten waarop de aan de beschuldigden ten laste gelegde feiten betrekking hebben, blijkt dat die feiten nauw
verbonden zijn door intrinsieke samenhang;
Dat, in een dergelijk geval, elke
daad van onderzoek of vervolging die
wordt verricht ten aanzien van een
van de betrokkenen de verjaring stuit
ten aanzien van de anderen;
HOOFDSTUK IV
VERJARING

Overwegende dat het Hof, in het arrest van 16 september 1998, beslist
heeft dat een wet die de termijn van
de verjaring van de strafvordering verlengt, toepasselijk is op alle strafvorderingen die v66r haar inwerkingtreding zijn ontstaan en op die datum nog
niet zijn verjaard krachtens de vroegere wet en dat, aldus, artikel 25 van
de Programmawet van 24 december
1993, dat van kracht is geworden op
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31 december 1993 en waarbij determijn van de verj aring van de strafvordering in geval van wanbedrijven
van drie op vijf jaren wordt gebracht,
te dezen uitwerking moet krijgen indien de strafvordering krachtens artikel21 van de wet van 17 april1878
houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, zoals het van toepassing was v66r die bepaling, niet verjaard was op de dag
van de inwerkingtreding ervan;
Dat hieruit volgt dat de wanbedrijven die op 31 december 1993 nog niet
verjaard waren, behoudens enige
grond tot schorsing van de verjaring,
zullen ve:rjaren na het verstrijken van
een termijn van vijf jaar te rekenen
van de feiten; dat die termijn eventueel kan worden verlengd met een
nieuwe termijn van vijf jaar vanaf een
daad van stuiting die is verricht voor
het verstrijken van de eerste termijn
van vijf jaar;
Overwegende dat met name de beschuldigde Guy Coeme betoogt dat,
aangezien de eerste termijn van drie
jaar, bepaald in artikel21 van de wet
van 17 april 1878, verstreken was op
het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, het onmogelijk is hem te doen herleven om hem te
verlengen, zodat alleen de nieuwe termijn van drie jaar, die liep op het
ogenblik van de inwerkingtreding, op
vijf jaar kan worden gebracht;
Overwegende dat het feit dat een
eerste termijn van drie jaar reeds verstreken was op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet
zonder gevolg is voor de verjaring, nu
ze ten gevolge van een nuttige daad
van stuiting op dat tijdstip nog niet
verkregen was;
Dat het arrest van 16 september
1998 eraan herinnerd heeft dat de toestand die aan verjaring onderworpen is, zonder dat enig recht onherroepelijk is vastgesteld, voortduurt,
zolang de verjaring niet werd bereikt;
Overwegende dat de verjaringstermijn van de Sv. afhangt van de aard
van het misdrijf die niet bepaald wordt
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op grond van de toepasselijke straf
maar wel op grond van de toegepaste
straf;
Overwegende dat, in de veronderstelling dat de als misdaad omschreven feiten, gesteld dat ze bewezen waren, wegens het bestaan van
verzachtende omstandigheden slechts
zouden leiden tot correctionele straffen, er te dezen, gelet op de gevolgen
van de samenhang die alle feiten verbindt, moet worden nagegaan, enerzijds, of de feiten krachtens de oude
wet niet ve:rjaard waren op de dag van
de inwerkingtreding van de nieuwe
wet, anderzijds, in de veronderstelling dat die feiten op dat ogenblik niet
verjaard zouden zijn, of de feiten niet
ve:rjaard zouden zijn op de dag van het
vonnis;
Overwegende dat aan de beschuldigden en beklaagden ten laste gelegd wordt dat ze hebben deelgenomen aan feiten van omkoping die de
onrechtmatige toewijzing van de twee
betwiste opdrachten tot gevolg hebben gehad;
Overwegende dat uit de bewoordingen van artikel 24 7 van het Strafwetboek volgt dat, wanneer de passieve
omkoping, die betrekking heeft op een
onrechtmatige handeling, gevolgen
heeft gehad, het misdrijf slechts voltooid is en de verjaring een aanvang
neemt, op het ogenblik waarop de onrechtmatige handeling wordt gesteld;
Overwegende dat artikel 252, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt
uit het feit dat de omkoper wordt gestraft met dezelfde straffen als hij die
zich liet omkopen,volgt dat wanneer
laatstgenoemde de onrechtmatige handeling heeft verricht waarvoor de
omkooppraktijken hebben gediend, het
aan de dader ten laste gelegde misdrijf eveneens pas voltooid is en de
verjaring eerst begint te lopen op de
dag van die handeling;
Overwegende dat elk van de litigieuze, onderhandse opdrachten is
vastgesteld door de handtekening van
de partijen op het contract;
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Dat het door de Belgische Staat met
de onderneming Agusta gesloten contract werd ondertekend op 19 december 1988 en dat het contract met de
onderneming Electronique Serge Dassault werd ondertekend op 7 juni 1989;
Overwegende dat het Ministerieel
Comite voor Economische en Sociale
Coordinatie weliswaar voor de ondertekening van elk van die contracten
het voorstel van de minister van
Landsverdediging om de opdrachten
aan die inschrijvers toe te wij zen had
goedgekeurd, maar dat de toewijzing
ervan slechts definitief werd door de
ondertekening van die contracten;
Overwegende dat de valsheden die
aan de beschuldigden en beklaagden
sub A1, A2 en A3 worden ten laste gelegd, gesteld dat ze bewezen zijn, niet
langer het nuttige gevolg hebben dat
zij ervan verwachtten op het ogenblik van de ondertekening van het contract met de onderneming E.S.D., te
weten op 7 juni 1989;
Overwegende dat, in de veronderstelling dat het gebruik van het in de
tenlastelegging B bedoelde valse stuk
bewezen is, dat gebruik, zoals uit het
debat blijkt, niet kan hebben voortgeduurd na 13 december 1988, datum
waarop de definitieve consultancy
appointment-overeenkomst werd ondertekend tussen de onderneming
Agusta en de onderneming naar Panamees recht Kasma Overseas;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de feiten ten laste van de beschuldigden en beklaagden, die allen worden
vervolgd in de zaak Dassault, wat ieder van hen betreft, werden gepleegd
tussen 1 juli 1988 en 8 juni 1989 en
dat het laatste feit dagtekent van 7
juni 1989;
Overwegende dat de aan de beschuldigden en beklaagden ten laste gelegde feiten, gesteld dat ze bewezen
zijn, de uitvoering zijn van hetzelfde
misdadig opzet; dat, voor elk van de
betrokkenen, de verjaring van de strafvordering ten aanzien van het geheel
van de feiten die hem betreffen, slechts
begint te lopen vanaf het laatste feit,
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dat, in casu, niet van de andere gescheiden is door een tijdsverloop dat
langer is dan de toepasselijke verjaringstermijn;
Overwegende dat artikel 25 van de
wet van 24 december 1993 van toepassing is op de beschuldigden en beklaagden, aangezien de verjaringstermijn van drie jaar niet verstreken was
op het ogenblik van de inwerkingtreding van die bepaling op 31 december 1993 omdat de verjaring, wat elk
feit betreft, was gestuit door het
proces-verbaal dat op 27 september
1991 door de gerechtelijke politie te
Luik was opgemaakt en dat het verhoor bevat van beklaagde Jean-Louis
Mazy, die op verzoek van onderzoeksrechter Ancia als getuige werd ondervraagd in verband met de moord op de
minister van Staat Andre Cools;
Dat die verklaring elementen bevat die een licht kunnen werpen op de
toewijzing van de opdracht Aeromobilite 1 waarvoor die onderzoeksrechter zich is gaan interesseren als mogelijk aanknopingspunt met de
drijfveren voor de door hem onderzochte moord;
Overwegende dat elke handeling
uitgaande van een daartoe bevoegde
overheid, die tot doel heeft bewijzen te
verzamelen of de zaak in staat van
wijzen te stellen, een daad van onderzoek is die de verjaring van de strafvordering stuit;
Overwegende dat voornoemd verhoor weliswaar is opgetekend vooraleer de procureur des Konings de onderzoeksrechter had gevorderd een
onderzoek in te stellen naar daden van
omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken die het voorwerp van de huidige vervolgingen uitmaken;
Overwegende evenwel dat een daad
de verjaring van de strafvordering ten
aanzien van bepaalde feiten kan stuiten vooraleer de onderzoeksrechter gevorderd wordt een onderzoek ernaar in
te stellen;
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Overwegende dat, enerzijds, de onderzoeksrechter, die regelmatig kennis genomen heeft van feiten die als
moord kunnen worden aangemerkt,
zijn bevoegdheid niet te buiten gaat,
wanneer hij onderzoeksopdrachten
geeft teneinde de drijfveren voor die
handeling te achterhalen;
Overwegende dat, anderzijds, de
omstandigheid dat de onderzoeksrechter bij de kennisneming van de zaak
aanwijzingen van strafbare feiten ontdekt die buiten zijn bevoegdheid vallen, niet de nietigheid tot gevolg heeft
van de daden van gerechtelijke politie waardoor hij, in zijn hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, alle nuttige elementen inzamelt
in verband met die feiten, voor zover
hij geen daden verricht die tot de eigen bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren;
Overwegende dat de onderzoeksrechter, wanneer hij nieuwe feiten onderzoekt, zich niet mengt in het
vervolgingsbeleid van het openbaar
ministerie, aangezien laatstgenoemde
steeds vrij oordeelt over het gevolg dat
moet worden gegeven aan de feiten
waarvan het kennis neemt;
Overwegende, ten slotte, dat artikel 29 van het Wetboek van StrafVordering geen bindende termijn oplegt
waarbinnen de onderzoeksrechter aan
de procureur des Konings kennis moet
geven van de aanwijzingen betreffende andere misdrijven die zijn onderzoek aan het licht brengt;
Overwegende dat bijgevolg de oorspronkelijke veijaringstermijn van vijf
jaar, ten aanzien van alle beschuldigden en beklaagden, is ingegaan op 7
juni 1989;
Overwegende dat die termijn rechtsgeldig werd gestuit door het procesverbaal nr. 6065 van de gerechtelijke
politie te Luik van 3 juni 1994;
Dat hieruit volgt dat de strafVordering voor geen enkel in de dagvaarding bedoeld feit is verjaard, zonder
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dat te dezen het gevolg voor de berekening van de verjaringstermijn moet
worden nagegaan van de grond tot
schorsing die voortaan vermeld staat
in artikel 24, 1°, van de wet van 17
april 1878, zoals vervangen door artikel 3 van de wet van 11 december
1998 tot wijziging, wat de verjaring
van de strafVordering betreft, van de
voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering, welke wet van
kracht is geworden op 16 december
~998 en onmiddellijk van toepassing

IS;

HOOFDSTUKV
FUNDAMENTELE RECHTEN

Mdeling 1
Vermoeden van onschuld
Overwegende dat noch de verklaringen van de bewindslieden op persconferenties, noch de vermeende lekken die te Luik zouden georganiseerd
zijn waardoor het geheim van het onderzoek werd geschonden, noch de
beelden die verspreid werden door de
audio-visuele of geschreven media, bij
het vonnisgerecht een vooringenomenheid tegen de comparanten of een vermoeden van schuld hebben kunnen
wekken tegen ieder van hen;
Mdeling 2
Onpartijdigheid van de rechter
en de gelijkheid van de partijen
Overwegende dat het onderzoek, gevoerd door Paul Maffei, toentertijd
raadsheer in het Hof van Beroep te
Brussel, is uitgelopen op een seponering;
Overwegende dat uit de verklaringen van de procureur-generaal en van
de verdediging blijkt dat het een onderzoek betrof van de schending van
het beroepsgeheim en dus ging over
andere feiten dan die waarvan het Hof
kennisgenomen heeft;
Overwegende dat de persoonlijke
subjectieve onpartijdigheid van de
raadsheer-onderzoeker Francis Fischer niet ter discussie staat; dat Puelinckx echter bezwaren maakt tegen
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het feit dat de ov'erheid die hem aarigewezen heeft, niemand minder is dan
de eerste voorzitter van het Hof;

Afdeling 3
Ret recht om getuigen
te doen horen

Overwegende dat het niet duidelijk is hoe de onpartijdigheid van een
magistraat in twijfel kan worden getrokken, omdat hij, in uitvoering van
de wet, aangewezen wordt door zijn
korpschef; dat er al evenmin redenen zijn om te twijfelen aan de geschiktheid van het bodemgerecht om
in alle vrijheid te oordelen over de
bewijswaarde van de na het onderzoek voorgelegde elementen en om
zelfs, in voorkomend geval, daden van
onderzoek nietig te verklaren die indruisen tegen het bij het zoeken naar
bewijzen in acht te nemen vereiste van
loyauteit;

Overwegende dat art. 6.3.d van het
Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens, luidens hetwelk een ieder, die wegens een
strafbaar feit wordt vervolgd, het recht
he eft om de getuigen a charge te ondervragen of doen ondervragen en het
oproepen en de ondervraging van getuigen a decharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het
geval is met de getuigen a charge, tot
doel heeft de verdediging een valledig gelijke behandeling ten aanzien
van het openbaar ministerie te waarborgen voor de in dat artikel bepaalde
aangelegenheden; dat genoemd recht,
dat slechts toepasselijk is voor het
vonnisgerecht, niet wordt miskend
wanneer, zoals in casu, het parketgeneraal, met de instemming van het
Hof, aangeboden heeft de door de verdediging gewenste getuigen op te roepen, zonder nochtans sommigen onder hen te kunnen dwingen om te
verschijnen; dat trouwens moet worden beklemtoond dat niets de comparanten belette om zelf hun getuigen a
decharge of getuigen met wie zij wensten geconfronteerd te worden te dagvaarden;

Overwegende dat de beklaagde J ahan Delanghe de in de pers uiteengezette meningsverschillen tussen de
Uitvoerende en de Rechterlijke Macht,
waarbij de eerste voorzitter van het
Hof en de procureur-generaal bij dat
Hof gezamenlijke standpunten hebben ingenomen, aanvoert, enerzijds,
om erop te wijzen dat het beginsel van
de gelijkheid van wapens tussen het
openbaar ministerie en de verdediging is miskend, en anderzijds, om de
althans schijnbare onpartijdigheid van
het Hof in twijfel te trekken;
Overwegende dat, enerzijds, de omstandigheid dat de procureur-generaal,
samen met andere leden van de Rechterlijke Macht, en onder meer met de
eerste voorzitter van het Hof, gemeenschappelijke standpunten ingenomen
heeft over kwesties die geen verband
houden met deze zaak, het beginsel
van de gelijkheid van wapens in het
onderzoek niet in het gedrang heeft gebracht;
Dat, anderzijds, de door de beklaagde vermelde standpunten van de Rechterlijke Macht geen enkel verband
houden met het huidig proces en in
het geheel niet, zelfs niet in schijn, afbreuk kunnen doen aan de onpartijdigheid van het Hof, dat over hem
moet oordelen;

HOOFDSTUK VI
REGELMATIGHEID VAN HET BEWIJS

Afdeling 1
Ambtelijke opdrachten
in Zwitserland
Overwegende dat onderzoeksrechter Ancia in een internationale ambtelijke opdracht van 25 april 1994,
aangevuld op 28 juli 1994, een verzoek tot wederzijdse rechtshulp richtte
aan het Zwitsers gerecht teneinde de
bij de A.B.N.-Barik te ZUrich geopende
rekening nr. 280.518 te blokkeren, de
achtergronden ervan mede te delen en
de houder(s) en gevolmachtigden kenbaar te maken: dat de uitvoering van
de gevorderde maatregelen op 3 mei
1994 werd toegestaan bij beschikking,
bevestigd door het Obergericht van het
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kanton Zurich op 23 december 1994;
dat tegen die beslissing door de onderneming Kasma Overseas, en door
Bashi, Puelinckx en Wallyn rechtsmiddelen werden ingesteld bij het Federaal Gerechtshofvan Zwitserland te
Lausanne, dat geen uitspraak hoefde
te doen, daar de betrokkenen afstand
hebben gedaan van hun rechtsmiddelen;
Overwegende dat de beklaagden
Puelinckx en Wallyn erop wijzen dat
rechter Rouiller, voorzitter van het Federaal Gerechtshof, ondanks de door
het Zwitserse recht gewaarborgde anonimiteit en met schending van zijn beroepsgeheim, in zijn brief van 10 februari 1995 aan raadsheer Fischer, de
namen bekendgemaakt heeft van de
personen die een rechtsmiddel instelden;
Overwegende dat de beklaagde Puelinckx verklaart, enerzijds, dat zijn
voorlopige hechtenis het gevolg was
van die onrechtmatig verkregen inlichting, en anderzijds, dat die hechtenis, waarvan de Luikse magistraten wisten dat ze wederrechtelijk was,
tot doel had hem onder druk te zetten, teneinde hem te dwingen zijn beroepsgeheim te schenden door bepaalde inlichtingen te verstrekken over
de activiteiten van een van zijn clienten; dat zijn hechtenis in feite tot doel
had hem te straffen wegens het stilzwijgen waartoe hij uit hoofde van zijn
beroepsgeheim gehouden was; dat aile,
tijdens zijn voorlopige hechtenis afgenomen verhoren, alsook hun onmiddellijke en middellijke gevolgen, als onwettig moeten worden beschouwd en
dus niet ten grondslag kunnen liggen aan de vervolging;
Overwegende dat de aangezochte
Staat de aan hem gerichte internationale ambtelijke opdrachten uitvoert
volgens zijn eigen wettelijke procedure; dat de Belgische strafrechter de
regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijs moet beoordelen door nate gaan, enerzijds, of de
vreemde wet het gebruikte bewijsmiddel toestaat en, bovendien, of dat bewijsmiddel niet strijdig is met de Bel-

·=====-=---===-=----•-

-

-=

1187

gische openbare vrde, ·die ook wordt
bepaald door internationale en supranationale rechtsnormen, anderzijds, of
het in het buitenland verkregen bewijs werd bekomen conform het
vreemde recht;
Overwegende dat de strafrechter
een misdrijf niet bewezen mag verklaren indien het bewijs ervan door
een strafbare daad of op enige andere
onrechtmatige wijze werd verkregen,
hetzij door de met het onderzoek, de
vaststellingen of de vervolgingen belaste overheid, hetzij door de aangever van het misdrijf;
Overwegende dat het aan rechter
Rouiller ten laste gelegde feit, dat geen
verband houdt met de uitvoering van
de ambtelijke opdracht, op generlei
wijze de regelmatigheid van de daden tot uitvoering ervan heeft kunnen aantasten; dat het theoretisch aileen afbreuk heeft kunnen doen aan de
onderzoeksdaden die in Belgie zijn verricht na de voorbarige mededeling van
de identiteit van de partijen die een
administratief beroep hadden ingesteld;
Overwegende dat de bekendmaking
van de identiteit van de verzetdoende
partijen geen daad van onderzoek is
maar een handeling van het ambt van
rechter Rouiller; dat zij enkel gevolgen kan hebben gehad voor de voorlopige hechtenis van de beklaagden
Puelinckx en Wallyn;
Overwegende dat de eventuele onwettigheid van die voorlopige hechtenis te dezen geen gevolgen heeft voor
de beoordeling van de regelmatigheid
van het bewijs;
Overwegende dat de beklaagde Puelinckx ten onrechte klaagt over het feit
dat hij door die voorlopige hechtenis
onder druk werd gezet;
Overwegende dat, enerzijds, Alfons
Puelinckx de naam van Wallyn had
onthuld nog voor zijn ondervraging
door de onderzoeksrechter en nog voor
een aanhoudingsbevel tegen hem werd
uitgevaardigd; dat, anderzijds, Luc
Wallyn geen client was van Alfons
Puelinckx, zodat de onthulling van
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diens identiteit niet beschermd was
door het beroepsgeheim;
Overwegende dat de aan rechter
Rouiller verweten indiscreties niets
met het onderzoek te maken hebben
en dus evenmin de regelmatigheid van
de op 22 februari 1995 door raadsheer Fischer gegeven internationale
ambtelijke opdracht noch die van de
inlichtingen die op grand daarvan konden worden ingezameld, kunnen aantasten;
Afdeling 2
De ambtelijke opdrachten
te Luxemburg
Overwegende dat de beklaagde Puelinckx aanvoert dat de stukken die in
de Luxemburgse banken in beslag
werden genomen ter uitvoering van de
door raadsheer Fischer op 19 februari
1995 gegeven internationale ambtelijke opdracht aan de Belgische autoriteiten werden medegedeeld, terwijl
hij rechtsmiddelen aanwendde en zonder dat de raadkamer van de bevoegde
rechtbank conform artikel 20.2 van het
Benelux-Verdrag inzake uitlevering en
wederzijdse rechtshulp de toestemming had verleend voor de toezending ervan; dat hij eerst eind april
1996 afstand deed van zijn rechtsmiddelen onder druk van de voorwaarden die onderzoeksrechter Prignon aan
zijn voorlopige invrijheidstelling had
verbonden; dat de daden van onderzoek die rechtstreeks of onrechtstreeks
steunen op de in beslag genomen documenten dus onwettig zijn en uit het
debat moeten worden geweerd;
Overwegende dat de onderzoeksrechter bij de rechtbank te Luxemburg, op vraag van de raadsheeronderzoeker, in zijn brief van 24 maart
1995 aan de Luxemburgse gerechtelijke politie, de Belgische onderzoekers de toestemming heeft verleend
om aanwezig te zijn bij de uitvoering
van de door hem bevolen maatregelen behalve voor de handelingen in de
banken zelf;
Overwegende dat uit het procesverbaal van 29 mei 1995 van de
hulpofficier van gerechtelijke politie
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Philippe Bertrand blijkt dat hij zelf en
deskundige Deblinde van de rijkswacht van Luxemburg de toestemming kregen om de bij de A.B.N.Amro-Bank te Luxemburg in beslag
genomen documenten met betrekking
tot de op naam van Puelinckx geopende bankrekeningen te onderzoeken; dat bovendien uit zijn procesverbaal van 6 juli 1995 blijkt dat genoemde onderzoeker de toestemming
heeft gekregen om de verantwoordingstukken te onderzoeken van
de bewerkingen die werden uitgevoerd
op de rekeningen van Puelinckx en
zijn echtgenote bij de bank Mees Pierson Luxemburg International;
Overwegende dat artikel 26 van het
Benelux-Verdrag inzake uitlevering en
wederzijdse rechtshulp de verzoekende
Staat de mogelijkheid biedt om, met
het akkoord van de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie,
agenten te sturen om de onderzoeksverrichtingen en de vaststelling van de
misdrijven bij te wonen op het grondgebied van de aangezochte Staat; dat
die agenten in hun land de aldus verkregen inlichtingen mogen gebruiken, zelfs indien ze betrekking hebben op in beslag genomen voorwerpen
waarvoor het Verdrag achteraf een
rechtspleging tot toezending van stukken vereist;
Overwegende dat derhalve de verhoren van Puelinckx en het verslag
van deskundige Deblinde niet aangetast zijn door enige onregelmatigheid;
Mdeling 3
Gebruik van de voorlopige hechtenis
als drukkingsmiddel
Overwegende dat de beklaagde Puelinckx betoogt dat de onderzoeksrechters Ancia en Prignon hem onder morele druk hebben gezet door
hem te bedreigen met een aanhoudingsbevel en door het behoud van zijn
vrijheid te onderwerpen aan de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij bepaalde documenten zou overleggen,
waardoor zij de bewijslast omkeerden;
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Overwegende dat het feit dat de verwittiging door de onderzoeksrechter
aan de verdachte dat tegen hem een
aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd, geen drukkingsmiddel uitmaakt;
Overwegende dat de beschikking
van onderzoeksrechter Prignon van 4
april 1996 melding maakt van verschillende omstandigheden die de uitvaardiging van een aanhoudingsbevel tegen Puelinckx rechtvaardigen;
dat genoemde onderzoeksrechter evenwei beveelt dat Puelinckx in vrijheid
zal worden gelaten op voorwaarde, onder meer, dat hij uiterlijk op 22 april
1996 een borgsom van vijf miljoen
frank zou storten en, uiterlijk op 23
april1996, de stukken zou overleggen waaruit de oorsprong en de bestemming blijken van bepaalde sommen, die geboekt zijn op de op zijn
naam en die van zijn echtgenote geopende prive-rekening nr. 20995-008;
Overwegende dat de morele dwang
waarover Puelinckx klaagt slechts betrekking heeft op de eis om de voornoemde verantwoordingsstukken over
te leggen zonder de toestemming van
de raadkamer van de rechtbank te
Luxemburg tot toezending van die
stukken af te wachten; dat Puelinckx, tijdens zijn verhoor op 4 april
1996 door de gerechtelijke politie, verklaarde dat hij om fiscale redenen niet
wenste dat de gevraagde inlichtingen via andere dan de wettelijke kanalen zouden worden overgebracht;
Overwegende dat, zo er al dwang
was, die dwang de regelmatigheid van
het bewijs in onderhavige zaak niet
aantast; dat daarenboven, het Hof uit
die stukken geen enkel bezwarend element tegen Puelinckx afleidt;
Overwegende dat beklaagde Puelinckx betoogt dat onderzoeksrechter
Ancia tegen Bashi onaanvaardbare
drukkingsmiddelen heeft aangewend
en dat ten gevolge hiervan alle, door
laatstgenoemde verstrekte inlichtingen werden verkregen;
Dat de belofte om een internationaal aanhoudingsbevel op te heffen of
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de dreiging een ander uit te vaardigen geoorloofde dwangmaatregelen
zijn ten aanzien van personen die zich
aan het gerecht onttrekken;
Overwegende, ten slotte, dat de uit
hoofde van het beroepsgeheim vereiste dwangmaatregelen in beginsel
moeten wijken voor het vereiste van
het recht van verdediging;
TITEL IV
ALGEMENE PRINCIPES
HOOFDSTUKI
BEOORDELING VAN DE BEWIJZEN

Overwegende dat een beschuldigde
of een beklaagde niet regelmatig kan
worden veroordeeld dan wanneer het
bewijs wordt geleverd dat hij de dader is van het misdrijf of de mededader van een strafbaar feit; dat het dus
aan de rechter staat te onderzoeken of
alle constitutieve bestanddelen van het
aangeklaagde misdrijf verenigd zijn;
dat de bewijslast rust op de openbare
aanklager of de burgerlijke partij,
welke regel het uitvloeisel is van het
principe dat elke persoon geacht wordt
onschuldig te zijn tot hij schuldig is
verklaard;
Overwegende dat de overtuiging van
de strafrechter kan stoelen op zekere
en precieze vermoedens op voorwaarde
dat zij versterkt zijn door overeenstemmende elementen en niet afge. leid zijn uit andere vermoedens; dat de
loutere samenloop van gebeurtenissen en data slechts vermoedens uitmaken wanneer zij een verband vertonen dat vaststaat;
Dat de innerlijke overtuiging van de
strafrechter geen bewijs uitmaakt; die
overtuiging slechts de resultante kan
zijn van feitelijke elementen en bewijzen waarop de rechter gesteund
heeft om zijn beslissing te gronden;
HOOFDSTUK II
OMKOPING

Overwegende dat actieve of passieve omkoping als bepaald bij de artikelen 246, 24 7 en 252 van het
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Straf\.vetboek een voorafgaande overeenkomst onderstelt waaruit een wilsovereenstemming volgt, enerzijds, van
de wil van de omkoper die erin bestaat aan een ambtenaar, openbaar officier of een persoon belast met een
openbare dienst een voordeel aan te
bieden opdat deze in de uitoefening
van hun bediening een, rechtmatige of
onrechtmatige, handeling verrichten of
opdat ze zich onthouden van een handeling die tot hun ambtsplichten behoort, en anderzijds, die van de omgekochte die erin bestaat aanbiedingen
of beloften aan te nemen;
Overwegende dat die overeenkomst,
die meestal mondeling maar ook stilzwijgend kan zijn, door aile middelen rechtens bewezen kan worden en
afgeleid kan worden onder meer uit
feiten of gedragingen waaruit voorafgaande afspraken en het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de aanbiedingen, beloften of giften en de
verbintenis van de met een openbare
dienst belast persoon blijken, en zulks
zelfs als de te verrichten handeling
niet wordt verwezenlijkt; dat de drijfveer van de omkoping zonder belang is
zoals evenmin van belang is, de identiteit van de diegene die de giften of
beloften aanneemt;
Overwegende dat de aanbiedingen of
beloften, alsook de aanvaarding van de
giften, kunnen worden gedaan door
tussenpersonen die dan mededaders of
medeplichtigen van de actieve of passieve omkoping zijn;
HOOFDSTUK III
CRIMINELE DEELNEMING

Overwegende dat, wanneer verscheidene personen meewerken aan de uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf, er, voor een enkel misdrijf,
pluraliteit van personen en handelingen bestaat; dat, in de regel, voor de
strafbaarheid van die deelneming drie
voorwaarden moeten vervuld zijn : 1)
de feitelijke kennis van de gepleegde
of te plegen daad, 2) de wil te handelen met het inzicht het misdrijf te plegen en 3) een positieve daad van deel-
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neming zoals die bij de artikelen 66 of
67 van het Strafwetboek omschreven is;
Overwegende dat het onderzoek dus
zal slaan op : 1) het opzoeken van de
dader(s) van de in hoofdzaak strafbare daad, en, in voorkomend geval,
van de medeplichtige(n) aan deze
daad, 2) het opzoeken en beoordelen
van de bewijselementen waaruit blijkt
dat zij op de hoogte waren van de
omkopingsovereenkomst of van het
plegen van valsheid in geschriften en
dat zij hun medewerking eraan wilden verlenen, ei:l 3) de bepaling van de
positieve daden waardoor die hulp
werd geleverd;
TITEL V
ONDERZOEK
VAN DE TELASTELEGGINGEN
HOOFDSTUKI
TOEWIJZING
VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT
AEROMOBILITE 1

Afdeling 1
Het kanaal
van de socialistische partij (S.P.)
I. - Is de opdracht aangetast door
omkoping?
A. - Heeft de onderneming Agusta
een aanbod tot omkoping gedaan?

1.- Het aanbod van de onderneming Agusta en de aanvaarding.
Overwegende dat Alfons Puelinckx, volgens zijn verklaringen, door
tussenkomst van de Syrische zakenman Mamoun Bashi, Guerra, de ondervoorzitter van de onderneming
Agusta, ontmoet heeft en hem daarna
teruggezien heeft; dat Alfons Puelinckx beweert dat, hoewel die ontmoetingen strekten tot vernieuwing van de
agentuurovereenkomst van Bashi of
van een van zijn vennootschappen in
de Arabische emiraten, Guerra hem
niettemin tijdens een van die ontmoetingen gevraagd heeft of hij ervaring
had met overheidsopdrachten in Belgie
en of hij Belgische politici kende; dat
hij het tijdstip van zijn eerste contacten met Guerra eerst in 1987
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situeerde, daarna in 87-88 en ten
slotte in het midden van hetjaar 1988;
Dat hij aanvoert dat hij, ongeveer
een maand na deze ontmoeting, Luc
Wallyn heeft gei'nformeerd over die bemoeiingen, die hem naderhand signaleerde dat hij gei:nteresseerd was in
een contact met de onderneming
Agusta; dat Alfons Puelinckx uitlegt
dat toen Guerra zich in zijn kantoor
bevond, hij hem in telefonisch contact bracht met Luc Wallyn en dat hij
uit de conversatie tussen de twee mannen kon opvangen dat het ging om een
"geschenk"; datAlfons Puelinckx zich
later, nadat Luc Wallyn hem had gevraagd of hij over een structuur beschikte om de fondsen te versluizen,
tot Bashi wendde;
Overwegende dat Luc Wallyn tijdens het onderzoek ter terechtzitting
bevestigd heeft dat Alfons Puelinckx
hem meldde gecontacteerd te zijn geweest door de directieleden van de onderneming Agusta, die hun interesse
voor de opdracht van de helikopters
hadden doen blijken; dat hij hem, bij
een latere ontmoeting, gezegd heeft
dat deze onderneming bereid was een
gift te doen aan de S.P.; dat Luc Wallyn, toen hij zich in het kantoor van
Alfons Puelinckx bevond, door laatstgenoemde telefonisch in contact werd
gebracht met Guerra die het aanbod
bevestigd heeft, waarop Luc Wallyn
zich ertoe verbonden zou hebben het
voorstel door te spelen naar de leiding van zijn partij; dat hij gepreciseerd heeft dat de gift 1 pet. van de opdracht moest bedragen;
Overwegende dat Luc Wallyn eraan toevoegt dat hij, aangezien hijzelf niet meer actief was in de schoot
van de S.P., zonder verwijl de penningmeester van de partij, Etienne
Mange, heeft ger9_adpleegd, die hem,
korte tijd later, zijn akkoord mededeelde en dat zij toen, alle twee, overeengekomen zijn dat de meest voorzichtige oplossing erin bestond een
tussenpersoon te gebruiken, aangezien de aanvaarding van het aanbod
van de onderneming Agusta genant
was voor de partij;
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Overwegende dat Alfons Puelinckx ontkent Luc Wallyn op de
hoogte te hebben gebracht van een
aanbod van een gift van de onderneming Agusta; dat hij aanvoert dat hij
hem enkel inlichtingen heeft gevraagd
over de toewijzing van overheidsopdrachten in Belgie, wat de interesse
van Wallyn gewekt heeft en dat het
slechts op het ogenblik van het eerste contact tussen laatstgenoemde en
Guerra was dat er sprake is geweest
van een gift;
Overwegende dat Luc Wallyn moet
worden geloofd wanneer hij verklaart
dat Alfons Puelinckx hem gezegd heeft
dat Agusta aan de S.P. een gift wilde
doen;
Dat Alfons Puelinckx, in zijn zesde
conclusie, overigens toegeeft het aanbod van de onderneming Agusta aan
Luc Wallyn overgebracht te hebben,
ook al beweert hij dat dit aanbod hem
werd medegedeeld door de tussenpersoon Ayman Bashi op verzoek van
diens broer Mamoun;
Dat Alfons Puelinckx weliswaar op
18 oktober 1996 aan de onderzoekers
verklaard heeft dat het eerst Bashi
was die hem gevraagd had ofhij contacten had met de politieke wereld in
Belgie; dat de gesprekken die hij erkent met Guerra te hebben gehad
nochtans aantonen dat het wel degelijk laatstgenoemde was die hem op de
hoogte bracht van het aanbod van de
onderneming Agusta aan de S.P.;
Overwegende dat Etienne Mange
tijdens het vooronderzoek herhaaldelijk verklaard heeft dat hij, op het
einde van 1988 of begin 1989, Luc
Wallyn ontmoet heeft in de kantoren
van de SEVI, de studiedienst van de
S.P. en dat laatstgenoemde hem op de
hoogte bracht van het voorstel van de
ondernemi!lg Agusta om een gift te
doen aan de S.P.; dat, volgens Etienne
Mange, Luc Wallyn voorgesteld heeft
om dat bod te bespreken met J ohan
Delanghe, die zij ongeveer een week
later ontmoet hebben en dat Luc Wallyn bij die gelegenheid zijn twee gesprekspartners meegedeeld heeft dat
de gift een kleine 100 miljoen frank
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zou bedragen, betaalbaar in drie schijven, waarop Johan Delanghe het idee
geuit heeft dat het verkieslijker was
een eenmalige betaling te verkrijgen;
dat er, steeds volgens Etienne Mange,
overeengekomen werd elkaar terug te
zien na de volgende vergadering van
het uitvoerend comite van de S.P.; dat
Luc Wallyn hun, bij die gelegenheid,
meedeelde dat de onderneming Agusta
zich akkoord had verklaard met een
eenmalige gift van 50 miljoen frank;
dat Etienne Mange verduidelijkt dat
hij zijn gesprekspartners heeft medegedeeld dat Claes, Tobback en Vandenbroucke niet akkoord gingen, maar
dat Wallyn, Delanghe en hijzelf van
mening geweest waren dat het meer
opportuun was de gift te aanvaarden,
gelet op de nakende verkiezingen; dat
hij eraan toevoegt dat J ohan
Delanghe, verre van enige afkeuring te
uiten, hun aangeraden heeft voorzichtig te zijn en een scherm op te trekken tussen de onderneming Agusta en
de S.P.; dat Etienne Mange op die marrier zijn akkoord aan Luc Wallyn heeft
gegeven;
Dat dit akkoord impliceert dat
Etienne Mange het idee onderschreef
om schermen op te trekken tussen de
onderneming Agusta en de S.P. teneinde de discretie van de betalingen te
verzekeren;
Overwegende dat Johan Delanghe,
tijdens zijn eerste verhoren op 27 februari 1995, verklaard heeft dat hij
nooit weet gehad heeft van een gift in
geld, maar tijdens zijn verhoren op 3
en 30 maart en 11 april1995, toegegeven heeft dat Luc Wallyn hem in
1989 toevertrouwd had dat Agusta
hem een gift van tientallen miljoenen voor de S.P. gedaan had; dat hij,
omdat hij verveeld zat met die vertrouwelijke mededeling en omdat hij
geloofde dat Luc Wallyn reeds in het
bezit was van het geld, hem gezegd
had zich te wenden tot Etienne
Mange, die hem eveneens over die gift
gesproken had; dat hij eraan toevoegt
dat hij Luc Wallyn de raad gaf om, indien hij de gift aannam, ervoor te waken dat de giften niet over verschei-
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dene jaren gespreid zouden zijn en
ervoor te zorgen dat het geld niet via
de rekeningen van de S.P. passeerde;
dat hij zich herinnert dat hij met voornoemden een of twee vergaderingen
gehad heeft tijdens welke de door de
onderneming Agusta voorgestelde gift
ter sprake kwam; dat hij eraan toevoegt dat hij tijdens deze discussies de
raad gaf de voorkeur te geven aan een
enkele starting;
Overwegende dat Johan Delanghe,
in tegenstelling tot wat hij beweert,
niet kon geloven dat Luc Wallyn reeds
in het bezit was van het door de onderneming Agusta aangeboden geld,
anders zouden zijn aanbevelingen zinloos geweest zijn;
Dat Luc Wallyn tijdens het onderzoek ter terechtzitting staande heeft
gehouden dat hij zich niet meer herinnerde dat Johan Delanghe aanwezig was bij zijn besprekingen met
Etienne Mange en bij de discussie over
het bedrag van de gift en de betalingsmodaliteiten, ook al sluit hij zulks niet
uit;
Overwegende dat zelfs indien die
uitleg van Luc Wallyn aantoont dat hij
ermee verveeld zit om Johan Delanghe
in de discussies betreffende het aanvaarden van de gift van Agusta te betrekken, zulks niets afdoet aan de uitleg van Etienne Mange die duidelijk
maakt dat Johan Delanghe aan minstens twee vergaderingen actief heeft
deelgenomen;
Dat Johan Delanghe zelf, in zijn verklaringen van 3 en 30 maart en 11
april 1995 toegeeft, zelfs indien hij
daarop later is teruggekomen, dat Luc
Wallyn zich rechtstreeks tot hem heeft
gewend om hem over het aanbod te
spreken;
Overwegende dat aldus bewezen is
dat Alfons Puelinckx Luc Wallyn op de
hoogte heeft gebracht van het aanbod van een gift van de onderneming
Agusta aan de S.P. en dat Luc Wallyn dat aanbod aan Etienne Mange en
aan Johan Delanghe overgebracht
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heeft; dat laatstgenoemde geen enkele afkeuring geuit heeft maar integendeel aanbevolen he eft in een eenmalige betaling te voorzien en
schermen op te trekken tussen de onderneming Agusta en de S.P.; dataldus Luc Wallyn, Etienne Mange, en
Johan Delanghe het aanbod aanvaard
hebben; dat Luc Wallyn Alfons Puelinckx daarvan op de hoogte heeft gebracht en hem daarbij zijn hulp heeft
gevraagd om de afscherming te realiseren;

2.- Het ogenblik van het aanbod.
Overwegende dat Luc Wallyn in zijn
verklaringen van 16 en 17 februari
1995 het onderhoud met Puelinckx,
waarbij deze hem op de hoogte bracht
van het voorstel van de onderneming
Agusta, situeert op het einde van het
jaar 1988 of in het begin van hetjaar
1989, maar korte tijd v66r' de opdracht werd gesloten;
Dat Etienne Mange zegt dat Luc
Wallyn het voorstel van de onderneming Agusta heeft aangekondigd na de
toewijzing van de opdracht; dat
Etienne Mange zich daarbij beroept op
het feit dat hij, op een bijeenkomst met
de nieuwe partijtop in januari 1989,
nadat Frank Vandenbroucke partijvoorzitter was geworden, laatstgenoemde, Louis Tobback en Willy Claes
inlichtte over het aanbod van de onderneming Agusta, die allen het aanbod met klem afgewezen hebben;
Dat Johan Delanghe verklaard heeft
dat hij kennis kreeg van het aanbod
van de gift van de onderneming
Agusta nadat de opdracht was gesloten;
Overwegende dat Etienne Mange op
17 februari 1995 eerst aan de onderzoekers en vervolgens aan onderzoeksrechter Ancia heeft verklaard dat hij
een mogelijke starting door de onderneming Agusta ten voordele van de
S.P., heeft gemeld op een vergadering van het uitvoerend comite van
zijn partij, destijds samengesteld uit
Van Miert, Tobback en Claes, en dat
zij door allen werd afWezen;
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Overwegende dat als Karel Van
Miert deel uitmaakte van het uitvoerend comite waartoe Etienne Mange
zich gewend heeft, die vergadering
noodzakelijkerwijs heeft plaatsgevonden v66r 14 januari 1989, datum
waarop hij door Frank Vandenbroucke
is opgevolgd;
Overwegende dat Etienne Mange
zijn versie op 21 februari 1995 gewijzigd heeft en dan aan de onderzoekers heeft verklaard heeft dat hij zich
vergist had en dat het uitvoerend comite waartoe hij zich gewend had, niet
door Karel Van Miert maar door Frank
Vandenbroucke voorgezeten werd, wat
de mededeling van het aanbod van de
ondememing Agusta situeert na de ondertekening van het contract op 19 december 1988;
Overwegende dat de vermeldingen
in de agenda van Frank Vandenbroucke bewijzen dat hij op 19 januari
1989 een vergadering heeft voorgezeten;
Dat uit de getuigenverklaringen van
Louis Tobback en Frank Vandenbroucke blijkt dat Etienne Mange
heeft deelgenomen aan voornoemde
vergadering, gehouden op het kabinet van minister Claes en in diens
aanwezigheid, en dat Etienne Mange,
nadat hij melding had gemaakt van de
door de onderneming Agusta aangeboden gift, geconfronteerd werd met de
uitdrukkelijke weigering van zijn gesprekspartners; dat de datum van die
vergadering echter niet uitsluit dat het
aanbod vroeger werd aanvaard;
Dat de stelling volgens welke het
aanbod en de aanvaarding ervan door
Etienne Mange pas op het einde van
1988 zouden zijn gebeurd, na de toewijzing van de opdracht, of begin 1989,
immers geen stand houdt in het licht
van het onderzoek van de elementen
van het dossier;
Overwegende dat Luc Wallyn op 23
mei 1996 verklaard heeft dat hij met
Alfons Puelinckx kort voor de zomervakantie van 1988 een eerste onderhoud had betre:ffende de interesse van
de onderneming Agusta voor het
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helikopterdossier en dat laatstgenoemde hem, verscheidene maanden
nadien, liet weten dat "de Italianen
van plan waren een gift aan de S.P. te
doen"; dat Luc Wallyn dat tweede onderhoud situeert na de vakantie van
1988; dat hij tijdens een confrontatie
met Alfons Puelinckx op 29 april 1997
verklaard heeft dat zijn onderhoud
met Guerra, tijdens hetwelk deze hem
inlichtte over zijn aanbod van een gift,
logischerwijze moet dateren van 13 oktober 1988; dat Luc Wallyn, tijdens het
onderzoek ter terechtzitting, op zeer
omstandige wijze uiteengezet heeft dat
het aanbod van de onderneming
Agusta hem op 13 of 18 oktober 1988
werd gedaan en dat hij dat zonder verwijl aan Etienne Mange had gemeld;
dat laatstgenoemde hem relatief snel
geantwoord heeft;
Dat Alfons Puelinckx tijdens het onderzoek ter terechtzitting verklaard
heeft dat hij zich nog onmogelijk met
zekerheid het ogenblik kon herinneren waarop hij het akkoord van Luc
Wallyn kreeg; dat genoemd akkoord
hem logischerwijze zou moeten gegeven zijn korte tijd na het telefonisch
onderhoud tussen Wallyn en Guerra,
dus wellicht op het einde van de
maand oktober of in het begin van de
maand november; dat hij tijdens het
vooronderzoek verklaard had dat het
mogelijk was dat het eerste contact
tussen Wallyn en Guerra plaatsgreep
op 13 oktober 1988;
Overwegende dat het vooronderzoek inderdaad aan het licht bracht
dat er op die welbepaalde datum van
13 oktober 1988 twee telefonische oproepen geweest zijn tussen het kantoor van Alfons Puelinckx en de onderneming Agusta;
Overwegende dat Luc Wallyn gepreciseerd heeft dat hij Alfons Puelinckx op de hoogte heeft gebracht van
het antwoord van Etienne Mange v66r
hij, Wallyn, voor een operatie in het
ziekenhuis werd opgenomen; dat het
aanvullend onderzoek bevolen door de
procureur-generaal bewezen heeft dat
Luc Wallyn van 24 november tot 4 december 1988 in het ziekenhuis was op-
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genomen; dat de bewering luidens
welke hij zich vanaf 4 december 1988
kon verplaatsen, niet uitsluit dat hij
het akkoord van Etienne Mange voor
24 november kon verkrijgen;
Dat blijkt uit de verklaringen van
Luc Wallyn dater ongeveer twee weken verliepen tussen het voorstel van
de onderneming Agusta en het door
Etienne Mange gegeven akkoord, wat
door laatstgenoemde niet wordt ontkend, die toegeeft dat er tussen elk
van de drie vergaderingen waarop het
aanbod werd besproken, slechts enkele dagen verliepen;
Overwegende dat, gelet op die korte
termijn, de aanvaarding van het aanbod eind oktober, of uiterlijk begin november 1988 gebeurde;
Overwegende dat de verklaringen
van Alfons Puelinckx en Luc Wallyn
aangeven dat het ten gevolge van die
instemming was dat met de hulp van
Alfons Puelinckx schermen werden gecreeerd tussen de onderneming en de
SP; dat Alfons Puelinckx verduidelijkt dat Luc Wallyn een discrete structuur wenste, "wat automatisch een offshore-vennootschap betekent" die "op
zijn initiatief in de structuur is opgenomen";
Dat Alfons Puelinckx op 18 november 1988, op vraag van Guerra, een
ontwerp van consultancycontract uitgaande van de onderneming Agusta
parafeerde, welk document op 23 november 1988 door Rafaello Teti werd
medeondertekend en goedgekeurd door
de vennootschap naar Panamees recht
Kasma Overseas bij brief van 13 december 1988;
Dat die vennootschap op 2 december 1988 een rekening opende bij de
A.B.N. te Zurich waarop Bashi, economisch begunstigde, een volmacht
aan Alfons Puelinckx gaf;
Dat het aanbrengen door Alfons
Puelinckx van zijn paraaf op het ontwerp van consultancycontract in aanwezigheid van Guerra de eerste stap
is van het inrichten van de afscherming die door Luc Wallyn, op verzoek
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van Etienne Mange en J ohan Delanghe, was geeist;
Overwegende dat het geheel van die
elementen bewijst dat Alfons Puelinckx slechts een beroep deed op
Bashi en op de vennootschap Kasma
Overseas omdat Luc Wallyn hem, v66r
18 november 1988, om bijstand gevraagd heeft om een structuur op te
zetten die toeliet fonds en naar de S .P.
te versluizen met oprichting van een
scherm tussen de S.P. en de onderneming Agusta;
Dat aldus de tussenkomst van de
vennootschap Kasma Overseas en de
redactie van het ontwerp van consultancycontract noodzakelijkerwijs dateren van na het aan Alfons Puelinckx gegeven akkoord;
Dat het aanbod dus aan de toewijzing van de opdracht voorafgaat;
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economische compensaties van de inschrijvers en dienaangaande advies
moet geven;
Overwegende dat de omstandigheid dat de militaire opdrachten toegewezen worden door de minister van
Landsverdediging na overleg in het
Ministerieel Comite voor Economische en Sociale Coordinatie
(M.C.E.S.C.) niets afdoet aan het belang van de rol van de minister van
Economische Zaken;
Dat, inderdaad, het dossier van de
economische compensaties dat door die
minister wordt voorbereid een van de
doorslaggevende beoordelingselementen is waarop de leden van het
M.C.E.S.C. hun beslissing tot het toewijzen van de opdracht laten steunen;
b) Omstandigheden en bestemmelingen van het aanbod.
Overwegende dat de onderneming
3. - Aard van het aanbod.
Agusta, in de periode tijdens welke zij
Overwegende dat Alfons Pue- haar inschrijving indiende bij het Milinckx aanvoert dat er, in zijn geest, nisterie van Landsverdediging, in een
nooit sprake is geweest van een moeilijke financiele situatie verkeerde;
omkopingsovereenkomst tussen de onDat Roberto d'Alessandro, die Rafaderneming Agusta en zij die beslissingsmacht hadden over de toewij- ello Teti opgevolgd heeft als voorzitzing van de opdracht; dat het in casu ter van de onderneming Agusta, alslechts ging om een bijdrage in de fi- dus verklaard heeft dat hij, toen hij in
nanciering van de Vlaamse socialis- januari 1989 aan het hoofd van de ontis_che partij; dat Johan Delanghe, derneming kwam, een catastrofale siEtienne Mange en Luc Wallyn aan- tuatie vond, onder meer op financieel
voeren dat het aanbod van die onder- vlak;
Dat het dus van essentieel belang
neming slechts een gewone gift aan de
partij was, zonder enig verband met was voor de onderneming Agusta dat
zij de opdracht toegewezen kreeg;
voornoemde opdracht;
Overwegende dat de elementen van
a) Het belang van het Ministerie
van Economische Zaken in de toewij- het strafdossier bewijzen dat de bedoeling van de onderneming Agusta
zing van de opdracht.
erin bestond, door het aanbieden van
Overwegende dat het aanbod werd een gift voor de toewijzing van de opgedaan door de onderneming Agusta dracht, de Belgische politici die over
aan een politieke partij waarvan een die toewijzing konden beslissen, te
van de leiders, Willy Claes, belast was bei:nvloeden;
met de portefeuille van Economische
Overwegende dat Luc Wallyn, onZaken;
dervraagd door de onderzoeksrechOverwegende dat dit departement ter over de drijfveer van het aanbod,
een belangrijke rol vervult in de toe- toegegeven heeft dat het voor hem eviwijzing van de militaire overheidsop- dent was dat het aanbod verbonden
drachten, aangezien het instaat voor was met het verkrijgen van de opde vergelijking van de voorstellen van dracht en dat toen Puelinckx hem in
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contact bracht met Guerra, "het duidelijk was dat men sprak over de opdracht Aeromobilite 1" dat, toen de onderzoeksrechter hem vroeg waarom
het aanbod gedaan werd aan de S.P.,
hij antwoordde dat "de twee ministers die de komende beslissing konden be'invloeden de heren Claes en
Coeme waren"; dat hij op 5 april1996
verduidelijkte dat Alfons Puelinckx
hem "verklaard heeft gecontacteerd te
zijn geweest door de Italianen om een
gift te doen aan de S.P. omdat deze
partij een belangrijke plaats innam in
het beslissingsgebeuren" en "dat hij
zich tot hem wendde omdat (hij) de
enige (was) die hij binnen de S.P.
kende";
Overwegende dat Luc Wallyn, in
zijn ondervraging op 23 mei 1996 door
de onderzoekers over de reden waarom
Guerra contact zocht met de S.P., het
volgende antwoord gaf: "het is omdat deze onderneming begrepen had
dat de minister van Economische Zaken een belangrijke beslisser in dat
dossier was en dat een contact met de
partij waaruit hij voortkwam, de S.P.,
nodig was";
Overwegende dat uit deze uitleg
blijkt dat Luc Wallyn de werkelijke
aard van het hem medegedeelde aanbod zeer goed begrepen had; dat hij
zich precies daarom tot J ohan Delanghe gewend heeft, en, via hem, tot
minister Claes, wiens kabinetschef hij
was, om hem van het aanbod op de
hoogte te brengen;
c) Inhoud van het aanbod.

Overwegende dat de inhoud van het
aanbod eveneens indicatief is voor het
door de onderneming Agusta nagestreefde doel en voor de allerminst
dubbelzinnige perceptie die degenen
aan wie het aanbod werd gedaan, ervan moesten hebben;
Dat de door de ondememing Agusta
aangeboden gift, zoals hij voorgesteld
werd door Guerra in zijn telefoongesprek met Luc Wallyn, inderdaad 1
pet. van het bedrag van de opdracht
vertegenwoordigde, zoals laatstgenoemde aan de onderzoekers verklaard
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heeft en daarbij preciseerde dat hij
met Etienne Mange over dat percentage gesproken had;
Dat die commissie, indien zij een
percentage van de opdracht vertegenwoordigde, dus met de toewijzing ervan aan de onderneming Agusta verbonden was; dat Luc Wallyn zich
daarin niet vergist heeft, aangezien hij,
toen hij door de onderzoekers op 23
mei 1996 ondervraagd werd, antwoordde dat "indien Agusta de opdracht niet had toegewezen had gekregen, de S.P. waarschijnlijk de gift
niet ontvangen zou hebben";
Overwegende dat daaruit volgt dat
de onderneming Agusta het aanbod
van een gift aan de S.P. slechts heeft
gedaan op voorwaarde dat zij de opdracht kreeg, wat impliceert dat het
aanbod gericht was aan hen die, binnen deze partij, de macht had den te
wegen op de beslissing over de toewijzing ervan;
d) De structuur die ten gevolge van
de aanvaarding van het aanbod en de
uitvoering van de betalingen werd opgezet.
Overwegende dat Mamoun Bashi op
7 februari 1989 aan de onderneming
Agusta schreef dat de bedragen die ingevolge het consultancycontract verschuldigd waren, op de rekening van
de vennootschap Kasma bij de A.B.N.
te ZUrich ter attentie van de heer Doswald gestort moesten worden;
Dat de onderneming Agusta op 3
maart 1989 de Banco di Roma opdracht gaf de tegenwaarde van
22.831.981 BEF over te schrijven op de
sub-rekening van de vennootschap
Kasma Overseas bij de A.B.N.-Zurich
en dat die sub-rekening op 8 maart
met dat bedrag gecrediteerd werd;
Dat Luc Wallyn op 10 maart 1989
bij de bank A.B.N.-Zurich een rekening op zijn naam opende, genaamd
"Kater", waarop aan Alfons Puelinckx een volmacht werd gegeven; dat
die rekening op vraag van laatstgenoemde onmiddellijk gecrediteerd
werd met het bedrag van 22.830.000
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BEF van de rekening van de vennootschap Kasma Overseas;
Dat Luc Wallyn op 8 juni 1989, ook
bij de A.B.N.-Ziirich, een tweede rekening opende, genaamd "Kattin";
Dat de vennootschap Kasma, in een
door Puelinckx voor rekening van
Bashi ondertekende brief van 18 september 1989, aan Agusta de betaling
van het saldo van de commissie vroeg,
te weten 28.500.000 BEF, welk bedrag op 6 oktober 1989 op de rekening Kasma bij de A.B.N.-Ziirich werd
overgeschreven; dat dit bedrag op 10
oktober 1989 werd overgemaakt ten
belope van 18.500.000 BEF op de rekening Kater en van 10.000.000 BEF
op de rekening Kattin;
Overwegende dat Etienne Mange erkent een bedrag van 51.000.000 BEF,
voortkomende van de gift van de onderneming Agusta, ontvangen te hebben;
Overwegende dat het voorgaande
aantoont dat, samen met de beslissing over de aanvaarding van het aanbod, ook werd beslist een structuur op
te zetten voor een discrete betaling van
de bedragen die het voorwerp van de
gift waren, zodat niet zou kunnen worden aangetoond dat er enige band tussen de begunstigde, te weten de S.P.,
en de onderneming Agusta bestond;
Dat die voorzorgen niet aileen werden genomen omdat de schenker een
wapenfabrikant was maar vooral omdat men wilde vermijden dat een verband tussen de gift en de toewijzing
van de opdracht aan de onderneming
Agusta zou kunnen worden bewezen;
Dat inderdaad, in de veronderstelling dat het zou gaan om een gewone
gift die geen verband hield met de toewijzing van de opdracht, het niet noodzakelijk was een complexe structuur
met een dubbele afscherming op te zetten, die vooreerst bestond in een offschore-vennootschap waarmee een vals
consultancycontract werd opgesteld
voor het versluizen van de fondsen en
vervolgens, in de opening van rekeningen bij een Zwitserse bank;
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Dat deze structuren, die toelaten de
grootste discretie te verzekeren in het
sluiten van financiele transacties, kenmerkend zijn voor de betaling van
geldsommen die voortvloeien uit omkoping; dat zij aan de partijen de onontbeerlijke instrumenten voor de uitvoering van hun akkoord hebben
verschaft;
Dat de betaling in twee schijven,
respectievelijk op 10 maart en op 6 oktober 1989, bewijst dat de onderneming Agusta deze gift met de goede afloop van de overheidsopdracht wilde
verbinden;
Dat inderdaad, de onderneming
Agusta de eerste schijf van de aan de
S.P. beloofde gift pas heeft betaald na
de verzending van haar eerste verklaring van schuldvordering van 19 december 1988 ten bedrage van twee
miljard driehonderd miljoen frank;
Dat de onderneming Agusta aldus
gewacht heeft met de betaling van de
bedragen van de gift tot de met de Belgische Staat gesloten opdracht ten
minste een begin van uitvoering kreeg;
e) Besluit.

Overwegende dat, gelet op wat voorafgaat, het bewezen is dat de onderneming Agusta een aanbod heeft gedaan om de opdracht toegewezen te
krijgen;
Dat de ondememing Agusta dus aan
de S.P. een omkopingsovereenkomst,
als bedoeld in de artikelen 246 en volgende van het Strafwetboek, heeft
voorgesteld;
B. - Heeft beschuldigde Willy Claes
het omkopingsaanbod aangenomen?
1. - De eerste aanwijzingen.
Overwegende dat Georges Cywie,
reeds op 22 maart 1992, onthulde dat
hij van Baldini, algemeen directeur
van Agusta-Belgie, vernomen had dat
er contacten bestonden bij een advocaat uit de Koningsstraat te Brussel
en ook dat er een prive-bezoek van
Rafaello Teti aan het kabinet van minister Claes, eind december 1988 of
begin januari 1989, had plaatsgehad;
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dat Gadia, belast met het dossier Aeromobilite 1, tijdens zijn verhoor op 25
juli 1994 verklaard heeft dat het destijds evident leek dat het sluiten van
het beoogde contract de betaling van
smeergeld aan een politieke kring veronderstelde; dat Roberto d'Alessandro, opvolger van Teti als voorzitter van Agusta, tijdens zijn verhoor te
Milaan op 9 juli 1994, zijn overtuiging niet onder stoelen of banken heeft
gestoken dat de consultancyvennootschappen Kasma Overseas en Downhole Technology een dekmantel waren voor degenen die op Belgisch
ministerieel niveau, de macht hadden om het contract te sluiten en dat
hij daaraan toevoegde dat de onderneming Agusta, zonder dat optreden,
de opdracht niet zou hebben gekregen;
2.- De bekende feiten.
Overwegende dat, hoewel de verklaringen van Cywie en Baldini met
omzichtigheid benaderd moeten worden, er geen enkele reden bestaat om
te twijfelen aan de juistheid van de feiten waarover zij verslag uitbrengen in
hun brieven die "in tempore non suspecto" gericht waren aan verschillende belangstellenden in de opdracht;
dat, enerzijds, laatstgenoemden konden opkomen tegen de inhoud van die
mededelingen; dat, anderzijds, de geloo:fwaardigheid ervan kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de
precieze feiten waarvan zij gewag rnaken of de toekomstige gebeurtenissen die zij aankondigen, naderhand
juist bleken te zijn;
a) De faxberichten van Georges
Cywie van 28 oktober 1988.
Overwegende dat Cywie op 28 oktober 1988 een fax stuurde aan
Guerra, Rossi, Gadia, d.'Andrea en Baldini met betrekking tot een bezoek van
voorzitter Teti, samen met een delegatie, dat op donderdag 3 november
1988 in Brussel zou plaatsvinden; dat
genoemd bericht gewag maakt van de
inplanting in Belgie van een
distributie- en onderhoudscentrum :
dat het voorts preciseerde dat kabi-
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netschef Delanghe de steller van
de fax langdurig ondervraagd had
over de oprechtheid van de met
S.A.B.C.A. aangegane verbintenis om
een composietmaterialenfabriek in
Limburg in te planten; dat Delanghe
aangedrongen had opdat de voorzitter van Agusta gedurende de geplande
ontmoeting, formeel zijn voornemen
zou bevestigen en dat de voorstellen in
detail zouden worden besproken, aangezien de minister daarvoor bij zonder gevoelig was;
Dat Baldini, tijdens een confrontatie met Cywie op 21 maart 1996, verklaard heeft dat hij zich dat bericht
precies herinnerde, maar ook dat het
inplantingsproject slechts een "hersenschim" was, ook al was het een belangrijk, zo niet essentieel, element
van de onderhandelingen geworden,
om minister Claes te behagen; dat
Agusta echter nooit de bedoeling gehad heeft die belofte waar te maken,
aangezien zij daartoe overigens de
middelen niet had;
Overwegende dat Cywie in een ander faxbericht van 28 oktober 1988
aan Guerra, Rossi, Gadia, d'Andrea,
Jackson en Baldini, dat be trekking
had op de lopende onderhandelingen
met het Centraal Bureau voor de Bestellingen van de Verdediging
(C.B.B.V.), liet weten dat Jacques Jacobs, directeur van het C.B.B.V., hem
medegedeeld had dat hij, uiterlijk op
maandag 7 november de concurrerende ondememing Aerospatiale moest
inlichten over de officiele sluiting van
de offertes en haar een laatste termijn van drie dagen geven;
Overwegende dat hieruit volgt dat
Aerospatiale niet kon beschikken over
dezelfde inlichtingen die nochtans nuttig waren in het kader van de onderhandelingen;
b) Het faxbericht van Cywie aan
Baldini van 15 november 1988.
Overwegende dat Cywie op 15 november 1988 een faxbericht stuurde
aan Baldini en hem daarin vroeg dat
bericht aan de verschillende verant-
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woordelijken, inclusiefTeti, Guerra en
d'Andrea, mee te delen dat dit bericht,
dat ontdekt werd bij een huiszoeking
op de zetel van Agusta-Belgie, onder
meer vermeldt : "(. .. ) 5. Gelet op wat
voorafgaat, en aansluitend op onze
werkvergadering gisteren op het Ministerie van Economische Zaken, werd
tik gisterenavond uitgenodigd op het
Ministerie van Landsverdediging,
want mijn gesprekspartners hebben
van de kabinetschef (van Willy Claes)
bevestiging gekregen dat Agusta, in
strijd met wat was voorzien, had bevestigd dat het distributiecentrum voor
reserveonderdelen op de Brusselse
luchthaven zou worden ingeplant. 6.
Er is dus een manipulatie op een niveau waarop ik geen vat heb. Daarenboven heb ik meerdere aanwijzingen gekregen dat uw onderneming
contacten in Belgie onderhoudt via een
ander kanaal dat als hinderlijk wordt
ervaren en enkel tot verwarring leidt
(. .. )";

Overwegende dat de bewoordingen
van dat bericht ondubbelzinnig zijn;
dat zij bewijzen dat Delanghe, die aan
Agusta nuttige inlichtingen verstrekte,
parallelle onderhandelingen voerde;
dat het feit dat Cywie op dat vlak
slechts gissingen kon uiten omtrent de
identiteit van de verdoken onderhandelaars, het bestaan van die onderhandelingen niet ontkracht;
c) De afsluiting van de economische offertes.
Overwegende dat de C.B.B.V., bij
briefvan 14 november 1988, de twee
mededingende ondernemingen meedeelde dat de afsluiting van de economische onderhandelingen was vastgesteld op 18 november 1988 om 18
uur, welke datum, volgens Jacques Jacobs, in overleg met Delanghe was bepaald; dat die datum ook het eindpunt was van het aftellen dat door
minister Coeme gewenst was, aangezien hij het principe van de toewijzing van de opdracht wenste voor te
leggen aan het Ministerieel Comite
voor Economische en Sociale Coordinatie op 25 november 1988;
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Overwegende dat Aerospatiale dus
haar economische offerte op 18 november 1988, bij Pascale Modave, secretaresse van Jacques Jacobs indiende;
Dat de door Guerra geleide delegatie van Agusta met de offerte van die
onderneming daarentegen op het
C.B.B.V. ontvangen werd; dat die delegatie tussen 17 en 17.30 uur aankwam omdat, volgens Cywie, aldus
met Jacques Jacobs was overeengekomen om elk hoger bod te vermijden; dat Jacques Jacobs bevestigt dat
Cywie hem liet weten dat de Italiaanse delegatie een belangrijk aanvullend element zou aanbrengen en
dat zij de aanwezigheid van Johan Delanghe wenste;
Overwegende dat laatstgenoemde
verklaart dat Jacques Jacobs hem pas
op het einde van die dag aankondigde
dat de Italianen hun "joker" zouden
uitspelen, die in werkelijkheid bestand uit drie investeringsprojecten,
het eerste in Bierset, het tweede in Zaventem en het derde in de sector van
de composietmaterialen in verband
waarmee gewag werd gemaakt van
een associatie met Bekaert; dat Delanghe aanvoert dat hij na discussie
van Guerra nog een akkoord voor een
strafbeding van 10 pet. bekwam en
daarenboven nog het aval van EFIM,
Italiaanse Staatsholding, had geeist,
welke voorwaarde de afgevaardigden van Agusta niet konden aanvaarden zonder daarover hun directie te
raadplegen; dat hij, die discussies beu,
Guerra gevraagd heeft met hem buiten te gaan om een oplossing te vinden;
Overwegende dat niet wordt betwist
dat die vergadering op het Ministerie van Economische Zaken omstreeks
23 uur werd beeindigd;
Overwegende dat het geheel van die
elementen het favoritisme aantoont
dat Agusta ten aanzien van Aerospatiale genoot; dat in dat opzicht, de omstandigheid dat Delanghe zich in de
onderhandelingen "erg hard" zou opgesteld hebben, daaraan niets verandert; dat trouwens blijkt dat het aval
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van EFIM, gegeven op 5 decem~er
1988, in bijzonder vage bewoordmgen gesteld is;
d) De ontmoeting tussen minister
Claes en Guerra.
Overwegende dat minister Claes, die
op 17 maart 1996 met Johan Delanghe
werd geconfronteerd, verklaard heeft
samen met zijn kabinetschef een Italiaanse delegatie ontvangen te h~h
ben; dat hij zich de juiste datul? met
herinnerde maar meende dat die ontmoeting v66r de eerste bijeenkomst
van het M.C.E.S.C. had plaatsgehad;
dat de delegatie bestond uit drie p~r
sonen maar dat hij zich Guerra met
herinnerde;
Overwegende dat er op 2 d~?em
ber 1988, dat is na de eerste biJeenkomst van het M.C.E.S.C., een vergadering werd belegd op het Ministerie
van Economische Zaken tussen de delegatie van Agusta en afgevaardigden van genoemd ministerie en van
Landsverdediging; dat zij tot doel had
meer duidelijkheid te krijgen over de
op 18 november ingediende offerte van
Agusta;
Overwegende dat Jacques Jacobs
bevestigd heeft dat Delanghe hem gedurende die vergadering had geJ?eld
dat Guerra zich even zou verWIJderen om minister Claes te ontmoeten;
dat Delanghe of zijn secretaresse hem
gedurende het onderhoud gemeld hebben dat de minister Guerra kon ontvangen; dat Jacques Jacobs dan aan
Pascale Modave gevraagd heeft hem
bij de minister te brengen; dat Guerra
een half uur tot drie kwartier afwezig is geweest;
Dat Pascale Modave zich herinnerd
heeft dat Jacques Jacobs haar op een
dag, hetzij v66r, hetzij na 17 november, heeft opgedragen Guerra naar de
elfde verdieping te brengen, meer bepaald naar het bureau van Delanghe;
Dat Willy Claes op 31 januari 1996,
voor de onderzoeksrechter, Guerra formeel op foto herkend heeft, maar eraan toevoegde dat hij zich niet her~n
nerde hem persoonlijk en onder vier
ogen te hebben ontmoet;
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Dat hij herhaald heeft, bij de confrontatie met Cywie voor de raadsheeronderzoeker op 19 maart 1996, d~t hij
zich niet herinnerde Guerra op die datum van 2 december 1988 noch op
enige andere onder vier ogen te hebben ontmoet;
Overwegende dat minister Claes op
22 januari 1996 ook nog gesteld heeft
dat hij nooit had horen spreken over
een investeringsproject in Lummen;
dat toen hij de afgevaardigde~ va~
Agusta ontving, op een datum die hiJ
situeert tussen 18 november 1988 en
de eerste bijeenkomst van het
M.C.E.S.C., er gewag werd gemaa~t
van een belangrijke investering m
Vlaanderen in samenwerking met Bekaert; dat er slechts later sprake was
van S.A.B.C.A. en Lummen;
Overwegende evenwel dat de BRTN
op 26 novembe~ 1~96. beelde~ he~ft
uitgezonden die m JUm 1989 biJ. de ~
huldiging van een ondernemmg m
Lummen waren opgenomen; dat deze
beelden met klank minister Claes tonen die zegt dat de voorzitter van
Agusta met wie hij een onderhoud
had ove~ de overheidsopdracht van helikopters, hem gesproken had van een
investering van een miljard in een onderneming in Vlaanderen ~n waa~~
van hij hoopte, op het ogenbhk dat hiJ
sprak, dat zij in Lummen zou gebeuren· dat uit die uitlatingen volgt dat
het'onderhoud waarnaar Willy Claes
verwees, zeker v66r 8 december 1988
plaatsvond;
Overwegende dat Willy Claes, op de
zitting van het Hof van 22 septe~
ber 1998, gepreciseerd heeft dat h~J,
toen hij aldus sprak over de voorzitter van Agusta, in werkelijkheid
Guerra bedoelde, die hem enkel had
gezegd dat hij in het noor~en vanE~
ropa een composietmatenalenbednJf
wenste op te richten;
Dat die verklaring in tegenspraak is
met de toespraak die gewag. :r_naa~t
van een investering van een milJard m
Vlaanderen;
Overwegende dat Willy Claes op dezelfde terechtzitting verklaard heeft,
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zoals hij al voor de raadsheeronderzoeker had gedaan, dat hij pas in
een brief van 2 december 1988 van de
investering in Lummen hoorde;
Overwegende dat in tegenstelling tot
wat hij beweert, uit de verklaringen
van Pascale Modave en Jacques Jacobs blijkt dat Willy Claes Guerra onder vier ogen ontmoette en dat zij bij
die gelegenheid over Lummen en investering van een miljard gesproken
hebben, alhoewel deze plaats niet is
vermeld in het economisch dossier;
Overwegende dat aldus de verklaringen van Cywie bevestigd worden,
volgens welke Jacques Jacobs tijdens
de avond van 18 november 1988 aandrong om Lummen niet met name te
noemen en melding te maken van een
investering in Vlaanderen; dat ook de
verklaring van dezelfde Cywie wordt
bevestigd, luidens welke dat inplantingsproject geheim moest blijven en hij er dus aileen met Delanghe
over had gepraat;
e) De ontmoeting tussen minister
Claes en Teti, op zondag 8 januari
1989.
Overwegende dat tijdens een huiszoeking op 13 januari 1993 op de zetel vanAgusta-Belgie een verslagwerd
ontdekt dat op 9 januari 1989 door
Baldini aan de leiding van de onderneming Agusta gericht werd; dat dit
stuk verslag uitbrengt over het onderhoud dat Willy Claes op 8 januari 1989
aan voorzitter Teti en aan Baldini zelf
heeft toegestaan; dat dit document, letterlijk vertaald, onder meer vermeldt :
"Tijdens de ontmoeting is de minister teruggekomen op de geloofwaardigheid van de economische offerle van
Agusta, te weten het compensatiepakket meer de investeringen. Het
probleem was reeds gerezen gedurende de eindfase van de aanbesteding: bij meerdere Belgische partijen
vroeg men zich af of de verbintenissen van Agusta (die onze groep in een
betere positie plaatsten dan die van de
Fransen) nagekomen konden worden.
( ... ) Naast de nieuwe garanties die
hierboven zijn gegeven, heeft dhr. Teti
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gevraagd dat de minister het voorschot op het contract zou betalen zodra het getekend was. En zulks uit financiele overwegingen gelet op het
dure karakter van het aanbod van
Agusta"; dat op de zetel van AgustaBelgie ook een agenda zal worden gevonden, met, op datum van 8 januari
1989, de enige vermelding: <<persoonlijk en vertrouwelijkst";
Overwegende dat Riccardo Baldini
in het begin van het jaar 1993 heeft
bevestigd dat de ontmoeting Teti-Claes
werkelijk heeft plaatsgehad; dat Riccardo Baldini, toen hij op 30 januari
1996 ondervraagd werd, dat bezoek
van Teti uitgebreid heeft besproken,
met precieze details over het type
vliegtuig dat gebruikt werd, het uur
van zijn landing uit Rome en het uur
van zijn opstijgen rond 16 uur, het bezoek van Teti aan generaal Kikunda in
de loop van de morgen, het middagmaal met Teti, de aankomst van de
chauffeur genaamd Gervasi en het vertrek uit het restaurant rond 14.30 uur,
het bezoek aan het Ministerie van Economische Zaken tussen 14.30 en 15.30
uur en het een tiental minuten durende gesprek onder vier ogen tussen Teti en Claes; dat Baldini, in een
confrontatie met Teti, een bijkomend
detail verschafte, te weten zijn ontmoeting en gesprek met een hostess
waarvan hij een sprekend portret
schetste;
Overwegende dat het onderzoek die
details heeft nagetrokken :
- dat de secretaresse van Baldini
bevestigt dat zij op vraag van haar
baas het verslag van 9 januari 1989
uitgetikt heeft;
- dat het juist werd bevonden dat
een vliegtuig met herkomst uit Rome,
en waarvan Teti een van de twee piloten was, te Brussel op 8 januari 1989
om 09.55 uur is geland en daar rond
16.10 uur opnieuw vertrokken is;
- dat chauffeur Gervasi zich herinnert dat hij Teti bij generaal Kikunda gebracht heeft zonder ooit uit te
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Ovenivegende dat aileen aai:i de eJr- ..
sluiteri dat hij hem naar het Ministe-·
rie van Economische Zaken heeft ge- ste verklaring van Maria van Etterijk geloof kan worden gehecht; dat
bracht;
haar tweede verklaring die allusie
- dat gebleken is dat de beschrij- maakt op de ontvangst, op zondag 8
ving van de hostess door Baldini trouw januari 1989, van een delegatie beovereenstemt met de persoon van me- staande uit een tiental personen zevrouw Van Etterijk, die verbonden is ker onjuist is; dat Teti, in een confronaan het Ministerie van Economische tatie met Willy Claes, trouwens
Zaken; dat laatstgenoemde, tijdens toegegeven heeft dat het mogelijk was
haar ondervraging op 30 november dat hij op 8 januari 1989 naar het Mi1995, verklaard heeft dat zij zich het nisterie van Economische Zaken is gebezoek herinnerde in de loop van een gaan, maar dan om een deel van het
zondag in januari 1989 van "twee Ita- contract te ondertekenen; dat Jaclianen die verwacht werden door ques Jacobs in dat opzicht ontkent dat
Claes" en op foto Baldini herkend zijn dienst ooit Teti uitgenodigd heeft
heeft met wie zij een gesprek van en- om op zondag 8 januari enig docukele minuten heeft gevoerd; dat zij ment te komen ondertekenen;
denkt hem slechts eenmaal ontmoet te
Overwegende dat uit het geheel van
hebben;
deze overwegingen kan worden afgeOverwegende dat het juist is dat leid dat Teti wel degelijk Willy Claes
Maria Van Etterijk, in een brief die zij ontmoet heeft in de door Baldini bein mei 1996 stuurde aan de schreven omstandigheden;
onderzoeksmagistraat, schrijft dat zij
Overwegende dat beschuldigde
zich zeer goed het bezoek op een
zondagmorgen van een Italiaanse de- Claes, ondanks die elementen, het feit
legatie op het Ministerie van Econo- van dat onderhoud blijft ontkennen, en
mische Zaken herinnert; dat zij, dien- het verslag van Baldini van intellecaangaande ondervraagd, uitgelegd tuele valsheid beticht op grond dat die
heeft dat zij zich het bezoek van een ontmoeting materieel onmogelijk was
groep van een tiental personen her- en dat een dergelijk onderhoud geen
innerde en eraan toevoegde dat op enkele bestaansreden had;
zondagmiddag haar collega, mevrouw
Overwegende dat de omstandigLeenen, doorgaans van dienst was;
heid dat genoemd verslag de onderteOverwegende dat Arlette De Vos, ge- kening van het contract als een toewezen lid van het kabinet van minis- komstige gebeurtenis vermeldt, terwijl
ter Claes, op 6 oktober 1998 aan de ge- het door Teti op 19 december 1988 onrechtelijke politie verklaard heeft dat dertekend werd, niet van aard is de
zij Maria Van Etterijk op 10 januari waarachtigheid van de andere ele1996, in het restaurant van het Rijks- menten die het bevat, te ontkrachadministratief Centrum, aangespro- ten, en meer in het bijzonder de vraag
ken had over haar verhoor betreffende van Teti om een voorschot te storten;
het bezoek van Baldini en Teti aan het
Overwegende dat de verklaringen
Ministerie van Economische Zaken; van de persattache van minister Claes,
dat zij het bestaan daarvan in detail opgenomen meer dan zevenjaar na de
had bevestigd alsook het gesprek on- feiten, niet tot een andere overtuider vier ogen van de minister met Teti; ging kunnen leiden; dat die vaststeldat Maria Van Etterijk erkent dat zij ling ook geldt voor de schatting door
met Arlette DeVos over haar verkla- Baldini van het uur van vertrek uit
ring heeft gesproken, maar ontkent het restaurant met Gervasi;
uitspraken gedaan te hebben die
laatstgenoemde haar toeschrijft; dat,
Overwegende dat de wedersamenbij confrontatie, heiden hun versie heb- stelling door minister Claes van het
ben gehandhaafd;
tijdsgebruik niet pertinent is daar de
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berekeningen die ze voorstelt, stoelen op een loutere hypothese betreffende het uur waarop Teti en hijzelf in
het ministerie konden aankomen;
Overwegende dat het doel van dit
bezoek in het voornoemde verslag van
Baldini wordt vermeld; dat het ging
over de vraag tot betaling van het
bedrag van twee miljard driehonderd miljoen; dat zulks niet ontkracht
wordt door de omstandigheid dat
genoemd bedrag reeds betaalbaar was
gesteld op het Ministerie van Landsverdediging, wat Agusta niet noodzakelijk bekend was; dat het valse consultancycontract met Kasma Overseas
juist de betaling van de ten voordele
van de S.P. overeengekomen commissies verbond met de starting van de
voorschotten op de prijs van de opdracht;
f) De bijeenkomst van de partijtop
van de S.P. op 19 januari 1989.
Overwegende, ter herinnering, dat
Mange het aanbod van de gift van
Agusta op 19 januari 1989 heeft meegedeeld aan Frank Vandenbroucke,
Louis Tobback en Willy Claes, die hem
hun weigering lieten kennen zonder
dat laatstgenoemde anders reageerde,
ondanks zijn onderhoud met Teti op 8
januari 1989; dat voorts erop gewezen moet worden dat Willy Claes, toen
hij op 23 november 1992 door onderzoeksrechter Ancia onder ede werd ondervraagd in het kader van de moord
op Andre Cools, verklaard heeft : "Ik
heb horen spreken over smeergeld, zoals iedereen", waarbij hij angstvallig
verzweeg wat op die vergadering van
19 januari 1989 gezegd was en waarvan het belang hem niet kon ontgaan;
Dat de omstandigheid dat Willy
Claes, op 19 januari 1989, dat is na de
toewijzing van de opdracht en na de
aanvaarding van het aanbod samen
met Louis Tobback en Frank Vandenbroucke zijn weigering heeft geuit, niet
uitsluit dat hij, v66r de toewijzing van
de opdracht, zijn akkoord aan zijn kabinetschef heeft gegeven om het door
de onderneming Agusta gedane aanbod te aanvaarden;
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3.- Besluit.
Overwegende dat uit de omstandigheden dat:
- minister Claes, v66r de vergadering van het M.C.E.S.C. van 8 december 1988 een onderhoud onder vier
ogen heeft gehad met Guerra over drie
investeringen, waaronder die van een
miljard in Lummen waarvan de offerte geen gewag mocht maken;
- hij op zondag 8 januari 1989 met
Teti onder meer over de betaling van
het voorschot een onderhoud heeft geha~, waarvan Teti de inhoud wilde geheim houden zelfs ten aanzien van
Baldini;
- hij het voorstel dat Mange op 19
januari 1989 had gedaan, voor de onderzoekers verborgen heeft gehouden,
volgt dat hij zijn akkoord met het
aanbod van Agusta heeft gegeven, nog
voordat hij zijn nota van 23 november 1988 had opgesteld waarin hij zijn
lichte voorkeur voor de Italiaanse offerte uitte;
C. - Is de handeling rechtmatig of
onrechtmatig?
Overwegende dat uit het onderzoek
van de feiten blijkt dat de onderneming Agusta ten gevolge van haar
omkopingsvoorstel, vergeleken met
haar concurrent Aerospatiale, een manifest favoritisme genoot bij de onderhandelingen over het economisch aanbod in haar inschrijving;
O':erwegende dat Agusta, in tegenstelhng tot Aerospatiale, aldus inlichtingen ontving die nuttig waren voor
haar onderhandelingen, nu zij met
name v66r laatstgenoemde ingelicht
werd over de nakende vervaldag voor
het indienen van de laatste en beste
economische offertes; dat het neerleggen van deze offertes door Agusta in
detail werd geregeld door de bevoegde
ambtenaren op een wij ze die haar bevoordeelde ten opzichte van haar concurrent;
Overwegende dat, bovendien, niet
blijkt dat de offerte en de voorstellen
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van de Franse onderneming Aerospatiale, tot op de datum van 8 december 1988, op dezelfde wijze werden onderzocht als die van haar concurrent,
die de enige was waarmee contacten
werden onderhouden tot aan het einde
van de procedure;
Overwegende dat dit favoritisme de
toewijzing van de overheidsopdracht
onrechtmatig maakt;
D.- Is het in de tenlastelegging B
bedoelde geschrift een vals stuk?
Overwegende dat, om onder toepassing van de artikelen 193 en volgende
van het Strafwetboek te vallen, het
niet noodzakelijk is dat het privaat geschrift een wettelijke of procedurele
bewijswaarde heeft; dat het voldoende
is dat het geschrift in het normale
maatschappelijk leven, tot op zekere
hoogte, een bewijs kan opleveren van
een handeling of van een juridisch feit,
d.w.z. degenen die van het geschrift
kennisnemen, overtuigen van de waarachtigheid van die handeling of van
dat feit;
Overwegende dat Alfons Puelinckx erkend heeft dat Guerra aangedrongen heeft om zonder verwijl het
document van 18 november 1988, dat
hij geparafeerd heeft in afwezigheid en
in de plaats van Luc Wallyn, aan de
Italiaanse autoriteiten te kunnen overleggen; dat dit geschrift, dat als bewijs moest dienen ten aanzien van hen
waarvoor het bestemd was, onontbeerlijk was bij de voorbereiding van de
overmaking van de fondsen;
Overwegende dat beklaagde Puelinckx niet betwist dat de vennootschap Kasma Overseas geen enkele
prestatie verricht heeft die betaald
moest worden, maar aanvoert dat het
document van 18 november 1988 een
schijnakte is;
Overwegende dat veinzing in overeenkomsten tussen prive-personen een
strafbare valsheid uitmaakt indien zij
in een akte werd gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden;
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Overwegende dat de beklaagde aanvoert dat geen enkele derde door dat
contract ertoe gebracht werd onverschuldigde bedragen te betalen;
Overwegende dat uit de elementen van de zaak volgt dat het document gediend heeft om het document
voor te bereiden dat in de ogen van de
Italiaanse overheid de uitvoer van de
fondsen bestemd voor de begunstigden van de omkoping rechtvaardigde;
Dat het aangeklaagde document dus
een valsheid in de zin van artikel196
van het Strafwetboek uitmaakt;
Overwegende dat het gebruik van
die valsheid voortduurt, zelfs zonder
nieuw feit van de dader en zonder zijn
herhaalde tussenkomst, zolang het
doel dat hij beoogde, niet werd verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke
handeling die hem wordt verweten,
zonder dat hij zich ertegen verzet, de
gunstige uitwerking die hij ervan verwachtte, blijft hebben;
Overwegende dat er van voornoemd
stuk gebruik werd gemaakt, althans
tot bij de ondertekening, op 13 december 1988, van het definitieve
consultancy-contract
II. - De individuele verantwoordelijkheden.
A.- Puelinckx, Wallyn en de tenlastelegging B.
Overwegende dat beklaagde Puelinckx het document van 18 november 1988 voor aanvaarding heeft geparafeerd; dat hij zich aldus de inhoud
van dat geschrift heeft toegeeigend, de
echtheid ervan heeft bekrachtigd en de
verantwoordelijkheid ervoor heeft opgenomen;
Overwegende dat beklaagde Wallyn zich met Puelinckx over dat document onderhouden heeft; dat deze hem
heeft gezegd dat het document moest
ondertekend worden zonder dat Wallyn, die niet in de mogelijkheid verkeerde hem te vervoegen, daarover
verbaasd was;
Dat hij, door zijn deelneming aan de
juridische constructie die geleid heeft
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tot een ontwerp van consultancycontract dat een valsheid in geschriften
uitmaakt, in dezelfde mate als Alfons
Puelinckx en binnen dezelfde grenzen, gehandeld heeft als dader van de
valsheid en van het gebruik ervan omschreven in de tenlastelegging B;
B.- Claes, Delanghe, Mange en de
tenlastelegging B.
Overwegende dat de veroordeling
van een beklaagde als dader of medeplichtige van een valsheid weliswaar
niet vereist dat de daden van deelneming alle bestanddelen van het misdrijf omvatten, maar dat vooralsnog
moet worden vastgesteld dat de mededader of medeplichtige wetens en
willens aan de uitvoering van het misdrijf meegewerkt heeft op een van de
wijzen van deelneming bepaald in de
artikelen 66, tweede en derde lid, en
67 van het Stra:fWetboek;
Overwegende dat de beschuldigde
Claes en de beklaagden Delanghe en
Mange het document van 18 november 1988 noch opgesteld, noch ondertekend hebben; dat er twijfel bestaat
over de vraag of zij dat stuk hebben
doen opstellen of ondertekenen;
Dat de tenlastelegging B tegen hen
niet bewezen is;
C.- Puelinckx en de tenlastelegging Cl.
Overwegende dat Alfons Puelinckx het aanbod van de onderneming Agusta wetens en willens overgebracht heeft aan Luc Wallyn, die het
in naam van de S.P. met kennis van
zaken aanvaard heeft;
Dat de leide-rs van de onderneming
Agusta zich tot Alfons Puelinckx gewend hebben, ofschoon zij in de persoon van Georges Cywie reeds over
een tussenpersoon in Belgie beschikten, klaarblijkelijk omdat zij oordeelden dat hun gesprekspartner in staat
was de nodige contacten te leggen om
de toewijzing van de overheidsopdracht te bei:nvloeden;
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Dat Alfons Puelinckx, zodra hij het
akkoord van Luc Wallyn ontving, de
structuur oprichtte die het versluizen
van de fondsen mogelijk moest rnaken;
Dat de hulp die hij daarbij kreeg
van Mamoun Bashi, die de rekening
Kasma opende en hem hierop een volmacht gaf, geen afbreuk doet aan de
omvang van zijn eigen aandeel in de
oprichting van die structuur;
Overwegende dat Enrico Guerra
zich tot Alfons Puelinckx gewend heeft
om hem het ontwerp van de consultancy-overeenkomst met de onderneming Kasma Overseas te doen paraferen, wat aantoont dat Alfons Puelinckx, in de geest van eerstgenoemde,
niet zomaar een gewone bode was,
maar een essentiele rol speelde in het
ontwerp van de corruptieovereenkomst
en de uitvoering ervan;
Dat de volmachten waarover Alfons
Puelinckx beschikte, zowel op de rekening van Kasma Overseas bij de
A.B.N.-bank te Zurich alsop de rekeningen van Luc Wallyn bij diezelfde
bank, aantonen dat hij een sleutelrol
speelde in de uitvoering van de overeenkomst; dat hij er immers voor gezorgd heeft dat de door de onderneming Agusta op de Kasma-rekening
gestorte fondsen overgemaakt werden op de rekeningen Kater en Kattin van Luc Wallyn, waardoor zij aldus konden worden doorgesluisd naar
Etienne Mange;
Overwegende dat de hoedanigheid
van advocaat van Alfons Puelinckx en
de bedragen die hij in die hoedanigheid zou ontvangen hebben, niet uitsluiten dat hij, vanafhet begin, door
actieve daden van deelneming die de
louter incidentele tussenkomst of de
medeplichtigheid zeer ver te hoven
gaan, aan het sluiten en aan de
uitvoering van de omkopingsovereenkomst zulke hulp heeft geboden dat de overeenkomst, zonder
zijn hulp, niet tot stand was gekomen;
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Dat, aldus, de tenlastelegging Cl tegen Alfons Puelinckx bewezen is, in zoverre zij de omkoping van de minister van Economische Zaken Willy
Claes beoogt;
D.- Wallyn, Mange en de tenlastelegging D 1.
Overwegende dat Luc Wallyn het
voorstel van de onderneming Agusta
aanvaard heeft voor de toewij zing van
de overheidsopdracht, door te verzoeken om een bepaald aantal schermen
op te richten die het beroep op een Panamese onderneming en de opening
van buitenlandse rekeningen noodzakelijk maakten; dat het zowel voor
hemzelf als voor Alfons Puelinckx duidelijk was dat het om de verwezenlijking van een omkopingsovereenkomst
ging;
Overwegende dat Luc Wallyn een
actieve rol gespeeld heeft in de oprichting van die schermen, door zelf, met
de hulp van Alfons Puelinckx, de rekeningen Kater en Kattin bij de
A.B.N.-bank te Zurich te openen;
Dat hij bovendien de fondsen in ontvangst nam die door de omkopende
onderneming gestort werden op de rekening Kasma, nadat zij door Alfons
Puelinckx waren overgemaakt op de
rekeningen Kater en Kattin;
Overwegende dat Etienne Mange
deelgenomen heeft aan de besprekingen over de aanvaarding van de door
de onderneming Agusta aangeboden
gift; dat hij niet onwetend kon zijn
over het doel dat ermee beoogd werd;
Dat Etienne Mange immers, nu Johan Delanghe, kabinetschefvan Willy
Claes, bij die besprekingen betrokken was, wist dat de voorgestelde gift
met het verwerven van de overheidsopdracht verbonden was;
Overwegende dat Etienne Mange
volledig heeft ingestemd met de oprichting van de verschillende schermen, teneinde te vermijden dater
enige band tussen de firma Agusta en
de S.P. aan het licht zou komen, ook al
heeft hij de rekeningen in Zwitserland niet zelf geopend;
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Dat hij het attest met betrekking tot
de ontvangst van 51 miljoen frank ondertekend heeft met de bedoeling om
deze band te verbergen, wetende dat
er een onderzoek inzake corruptie bij
de toewijzing van de overheidsopdracht lopende was;
Dat uit voorafgaande beschouwingen blijkt dat hij ten tijde van de ontvangst van die geldsom, wat hij niet
betwist, de herkomst ervan kende;
Overwegende dat Luc Wallyn en
Etienne Mange op het ogenblik van de
feiten niet bekleed waren met een van
de hoedanigheden vermeld in artikel
24 7 van het Strafwetboek;
Overwegende dat die omstandigheid hen echter niet vrijpleit, nu zij
door middel van de hierboven beschreven daden van deelneming de door de
omkopingshandelingen beoogde personen, die en van die hoedanigheden
bezitten, wetens en willens geholpen
hebben; dat het misdrijf, zonder die
hulp, niet gepleegd had kunnen worden;
Dat de tenlastelegging Dl tegen Luc
Wallyn en Etienne Mange dientengevolge bewezen is;
E. - Claes, Delanghe en de tenlastelegging Dl.
1.- Wat Johan Delanghe betreft.
Overwegende dat J ohan Delanghe,
in tegenstelling tot wat hij betoogt,
sinds lang nauwe banden had met de
S.P. en het vertrouwen van de partijtop genoot;
Dat Johan Delanghe daarenboven
een invloedrijke persoonlijkheid was in
de ogen van Luc Wallyn, die in dat
verband op 23 april 1996 aan de onderzoeksrechter uitlegde dat "mijnheer Delanghe in het bestuur van de
S.P. een schijnbaar secundaire rol vervult, maar in feite een heel belangrijk persoon was, zelfs in die mate dat
men hem "de superkabinetschef'
noemde en het, althans in de beslissende fase, ondenkbaar was dat hem
niet om zijn advies of om raad zou
worden gevraagd; dat Louis Tobback
tijdens zijn getuigenis van 9 oktober
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1998 bevestigde dat Johan Delanghe,
al maakte hij geen deel uit van de S.P.leiding, de "leider van de kabinetschefs" was;
Overwegende dat de wijze waarop
de onderhandelingen betreffende de
economische compensaties met de ondernemingen Aerospatiale en Agusta
zijn gevoerd, aantoont dat Johan Delanghe niet uitsluitend steunde op het
dossier zoals het door Jacques Jacobs,
verantwoordelijke voor het C.B.B.V.,
was voorbereid, maar dat hij er door
parallelle onderhandelingen voor gezorgd heeft dat de onderneming
Agusta offertes kon voorleggen die
voordeliger leken, ten nadele van haar
rechtstreekse concurrent, de onderneming Aerospatiale; dat hij aldus gehandeld heeft terwijl hij op de hoogte
was van de door de Italiaanse onderneming beloofde gift en van het bestaan van structuren om die te ontvangen;
Dat Johan Delanghe, door bankgaranties van de onderneming Agusta en
het aval van de Italiaanse staatsholding EFIM te eisen, zijn gesprekspartners er aileen toe aangezet heeft
de onontbeerlijke zekerheden te stellen om het M.C.E.S.C. ervan te overtuigen de overheidsopdracht aan die
onderneming toe te kennen;
Overwegende dat de latere gebeurtenissen ook nog bevestigen dat Johan Delanghe op de hoogte was van de
werkelijke draagwijdte van de door
Agusta aangeboden gift;
Dat zoniet moeilijk te begrijpen valt
waarom Johan Delanghe aanvaard
heeft om zich, op verzoek van Luc Wallyn en Etienne Mange, eind 1992 of
begin 1993 naar de bijeenkomst te
Oostende te begeven; dat het voor de
betrokkenen duidelijk was dat het onderzoek zou leiden tot de ontdekking
van de rekeningen Kasma, Kater en
Kattin, van hun houders en van de ongeoorloofde betalingen van de onderneming Agusta;
Dat Johan Delanghe daarenboven,
op vraag van Etienne Mange, hem
aangeraden heeft om een attest te on-
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dertekenen dat door de Zwitserse advocaten van Luc Wallyn gevraagd
werd in het kader van de verzetsprocedure die onder meer door laatstgenoemde voor de Zwitserse gerechtelijke overheden was ingesteld, ook al
is van dat attest geen gebruik gemaakt;
Overwegende dat, aldus, de houding van Johan Delanghe, zowel voor
als na de toewijzing van de overheidsopdracht, aantoont dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen zijn
aanvaarding van de Italiaanse gift en
het favoritisme dat de omkopende onderneming, onder meer door zijn toedoen, te beurt is gevallen;
Overwegende dat Johan Delanghe,
door zo te handelen, rechtstreeks bijgedragen heeft tot een handeling die
Willy Claes heeft verricht binnen het
kader van ambtsplichten, te weten de
behandeling van het dossier van de
economische compensaties van de verschillende inschrijvers;
Dat, dientengevolge, de tenlastelegging D 1 tegen J ohan Delanghe bewezen is;
2. - Wat Willy Claes betreft.
Overwegende dat de elementen van
het dossier bewijzen dat er een nauwe
band bestond tussen Willy Claes en
zijn kabinetschef;
Dat de deelnemers aan de vergadering te Oostende J ohan Delanghe niet
aileen beschouwden als hun raadgever, maar tevens als de vertrouwensman van de partijtop;
Overwegende dat de daden die Willy
Claes zowel voor als na de toewijzing
van de overheidsopdracht zelf gesteld
heeft, aantonen dat hij zich niet ertoe beperkt heeft de door zijn administratie voorbereide documenten te
ondertekenen; dat de volgehouden ontkenningen van de beschuldigde er uitgerekend toe strekken zijn eigen aandeel in de beslissing toe te dekken; dat
uit de feiten die dankzij het onderzoek van het dossier bewezen konden worden verklaard, blijkt dat de
beschuldigde, niettegenstaande die
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ontkenningen, met het aanbod van
omkoping van de onderneming Agusta
heeft ingestemd;
Overwegende dat het in dat opzicht
zonder belang is dat de vormvereisten
van de onderhandse overheidsopdracht
geeerbiedigd werden en dat geen enkele afgewezen inschrijver rechtsmiddelen heeft aangewend;
Dat de bewering van minister Claes
dat hij zich bij de onderhandelingen
over de voorwaarden van de overheidsopdracht krachtdadig heeft opgesteld ten aanzien van de firma
Agusta, eveneens niet pertinent is;
Dat, dientengevolge, de tenlastelegging D1 tegen Willy Claes bewezen is;
Mdeling 2
Ret kanaal
van de Parti socialiste (P.S.)
I . - Is de overheidsopdracht aangetast door omkoping?
Overwegende dat de onderneming
Agusta reeds vanaf 4 februari 1988,
toen de regering nog niet samengesteld was, toenadering heeft gezocht
tot de binnen de P.S. opgerichte militaire commissie door te vragen of
Andre Bastien, waarvan zij de banden met die partij kende, deel mocht
uitmaken van die commissies dat Georges Cywie, de Belgische vertegenwoordiger van voornoemde onderneming, op datzelfde ogenblik van zijn
kant steun zocht bij de Luikse federatie van de P.S.; dat, in dat opzicht,
alles erop wijst dat ook Andre Cools
werd benaderd, om hem op zijn minst
bewust te maken van het belang van
de economische compensaties en de investeringen die de Luikse regio te
beurt konden vallen, indien de
overheidsopdracht toegewezen werd;
dat het vaststaat dat er toen al over
commissies werd onderhandeld, onder meer door Cardon en Mathot,
maar zonder dat daar, wat hen betreft, enig gevolg aan werd gegeven;
Overwegende dat er van beloften
van commissies eveneens gewag wordt
gemaakt in de verklaringen van Phi-
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lippe Moureaux, Carol Gluza, Alain
van der Biest en Roberto d'Alessandro;
Overwegende dat andere verdachte
elementen aan het licht zijn gekomen, zoals het feit dat de onderneming Agusta op het Ministerie van
Economische zaken een voorkeursbehandeling heeft gekregen ten opzichte
van Aerospatiale en dat Guy Coeme
ingelicht was over het twijfelachtige
karakter van de beloofde compensaties of investeringen, rekening houdend met de kwetsbare financiele situatie van Agusta;
Overwegende dat bepaalde geschriften van Cywie ook verdenkingen doen
rijzen, zoals bijvoorbeeld het faxbericht
dat hij op 15 november 1988 naar Riccardo Baldini verzond, waarin hij meedeelde dat "(hij), naar aanleiding van
(zijn) ontbinding gisteravond op het
Ministerie van Landsverdediging, zeer
precieze richtlijnen ontvangen heeft
met betrekking tot de wijze waarop
het dossier moest afgewerkt worden
(in het belang van Agusta)"; dat het
vaststaat dat het kabinet van Landsverdediging de onderneming Agusta op
zijn minst geholpen heeft bij het opmaken van het dossier;
Overwegende, evenwel, dat die en
andere omstandigheden niet voldoende
zekerheid bieden om te besluiten tot
een omkopingsovereenkomst tussen
Agusta en Landsverdediging, en evenmin dat het kabinet kennis zou hebben gehad van het bestaan van een
dergelijke overeenkomst, met hen die,
binnen de P.S., beslissingsmacht hadden;
Overwegende dat, bij gebrek aan
precieze materiele elementen, niet kan
worden uitgesloten dat Guy Coeme en
zijn medewerkers alleen gehandeld
hebben met het oog op de economische weerslag voor de Waalse regio;
Overwegende dater dus niet voldoende gegevens bestaan waaruit kan
worden besloten dat het omkopingsaanbod van Agusta aanvaard werd
door zij die, binnen de Parti Socialiste, macht hadden om de beslissing

--------------------------
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over de toewijzing van de overheidsopdracht te bei:nvloeden;
II. - De persoonlijke verantwoordelijkheden.
A. Spitaels, Coeme, Bastien,
Mazy en de tenlastelegging Dl.
Overwegende dat er twijfel blijft bestaan of voornoemde beschuldigde en
beklaagden het omkopingsaanbod van
de onderneming Agusta aanvaard hebben;

B. - Rermanus, Pirot en de tenlastelegging D1.
Overwegende dat die beklaagden
niets uitstaande hebben met de ten
laste gelegde feiten;
HOOFDSTUK II
DE TOEWIJZING
VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT ECM.F16

Afdeling 1
De geheime fondsen
gestort door Serge Dassault

I . - Ret kanaal van de S.P.
A. - Ret aanbod van Serge Dassault en het tijdstip waarop het gedaan werd.
Overwegende dat, volgens Alfons
Puelinckx, Luc Wallyn hem te kennen had gegeven dat de S.P., benevens de aanbiedingen van Agusta, bereid was om andere, soortgelijke
aanbiedingen te aanvaarden; dat Puelinckx hem dus toevertrouwd heeft dat
hij, als raadsman van Bashi, reeds geruime tijd professionele contacten had
met de groep Dassault; dat hij wist dat
deze groep een strategie ontplooide die
erin bestond politieke partijen te financieren om zich van hun gunsten te
verzekeren; dat Puelinckx Bashi, tussenpersoon voor de ondernemingen
Dassault in het Midden-Oosten, op de
hoogte heeft gebracht van Wallyns interesse; dat de Franse industrieel
Serge Dassault tijdens een onderhoud
met Bashi, zijn zakenpartner, de
overheidsopdracht ECM.F16 ter
sprake heeft gebracht; dat voornoemd
onderhoud in elk geval plaatsgevon-

1209

den heeft na de opening op 2 december 1988 van de rekening van de onderneming Kasma; dat Serge Dassault
tijdens dat onderhoud aan Puelinckx
gevraagd he eft of hij banden had met
de Belgische politieke kringen en van
laatstgenoemde de naam van Wallyn
heeft vernomen; dat Puelinckx, in die
context, van oordeel is dat hij de toestemming had gekregen om Wallyn in
te lichten over de bedoelingen van
Serge Dassault;
Overwegende dat, nog steeds volgens Puelinckx, een tweede vergadering werd belegd in februari of maart
1989, waaraan Bertrand Daugny en
Jean Climaud, respectievelijk
voorzitter-algemeen directeur en algemeen directeur van de onderneming E.S.D., deelgenomen hebben; dat
Serge Dassault hem tijdens die vergadering Pierre de Boccard voorgesteld heeft als de bankier die de fondsen volgens bepaalde modaliteiten zou
overmaken;
Overwegende dat de fondsen krachtens die modaliteiten zouden geblokkeerd blijven onder de dubbele handtekening van Alfons Puelinckx en
Pierre de Soccard, tot Serge Dassault
zou toestemmen in de vrijgave ervan;
Overwegende dat, inderdaad, op 7
juni 1989, dag van de ondertekening
van het contract, Puelinckx en Pierre
de Boccard in Zurich waren en dat
laatstgenoemde de fondsen vrijgemaakt heeft nadat hij daartoe instructies uit Parijs had ontvangen;
Overwegende dat Wallyn weliswaar
ontkent Puelinckx te hebben laten verstaan dat de S.P. akkoord ging met een
gift, maar toegeeft dat hij weet had
van een voorstel voor een gift van 10
miljoen Franse frank; dat Wallyn, toen
dat hem werd medegedeeld, de indruk kreeg dat alles reeds geregeld
was;
Overwegende dat Wallyn bevestigt
dat hij Etienne Mange reeds begin
1989 op de hoogte had gebracht van
die belofte; dat laatstgenoemde dat betwist, en beweert dat hij pas veellater, namelijk in de tweede helft van
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1994, kennisgenomen heeft van het bestaan van Dassaults gift;
Overwegende dat Wallyn repliceert
dat het logisch is dat hij Mange ingelicht heeft zoals hij dat in het kader
van Agusta gedaan had en onder meer
aanstipt dat hij, in tegenstelling tot
wat het geval was geweest met het
Italiaanse voorstel, bij Mange geen enkele aarzeling gemerkt heeft; dat hij
daarenboven verduidelijkt dat Delanghe ervan op de hoogte moest zijn;
dat Puelinckx, Mange en hijzelf elkaar immers geregeld ontmoetten en
onder elkaar steeds gesproken hebben over twee giften, zonder dat wie
dan ook daar enig bezwaar tegen gemaakt heeft, wat doet geloven dat Delanghe van bij het begin op de hoogte
was; dat beide commissie-overeenkomsten overigens zijn besproken op de vergadering te Oostende, die
begin januari 1993 plaatsvond en
waarop allen aanwezig waren;
B. - De aanvaarding van het aanbod en de uitvoering ervan.
Overwegende dat Puelinckx heeft
toegegeven dat hij, benevens de twee
gesprekken te Parijs, meerdere telefoongesprekken heeft gevoerd met
Serge Dassault zelf, door hem op een
nummer op te bellen, dat toegekend
was aan zijn kantoren van het Rond
Point des Champs Elysees; dat hij
daarenboven verklaart dat Wallyn
hem ingelicht had dat de S.P. een dergelijke gift slechts wou aanvaarden op
voorwaarde dat dit met de grootste
discretie zou worden afgehandeld en
het bedrag in een keer zou worden gestort;
Overwegende dat het onderzoek immers uitgewezen heeft dat er vanaf
eind maart tot de tweede helft van
april 1989 herhaalde telefoongesprekken zijn gevoerd tussen enerzijds Puelinckx en ofwel Jean Climaud ofwel
Dassault Aviation, en anderzijds, tussen Puelinckx en Pierre de Boccard, en
ten slotte tussen Puelinckx en Wallyn;
Overwegende dat er op 25 april
1989 3.912.000 Zwitserse frank, om-
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gezet in 15 miljoen Franse frank, zijn
gecrediteerd op de rekening Kasma
Overseas door debitering van, voornamelijk, de rekeningen Sophie I en
Sophie II, waarvan Madeleine Dassault, moeder van Serge Dassault, de
economische begunstigde was en die
beheerd werden door Pierre de soccard; dat die fondsen geblokkeerd zijn
gebleven tot 7 juni 1989;
Overwegende dat Wallyn, na opening op 10 maart 1989 van de voor de
gift van Agusta voorbehouden rekening "Kater", op 8 juni 1989 een andere rekening, "Kattin" genaamd, geopend heeft, die bestemd was om de
van Dassault afkomstige deviezen te
ontvangen; dat Puelinckx een volmacht had op beide rekeningen;
Overwegende dat het veelbetekenend is, vast te stellen dat de overeenkomst ECM.F16 ondertekend werd
op 7 juni 1989 en dat de op de rekening van Kasma Overseas geblokkeerde fondsen diezelfde dag nog ter
beschikking van Puelinckx zijn gesteld; dat er reeds op 8 juni 1989
4.868.367 Franse frank is overgemaakt
op de rekening Kater en 5.131.632 FF
op de rekening Kattin; dat er in totaal dus een bedrag van ongeveer
10.000.000 Franse frank is vrijgegeven;
C.- De bestemming van de fondsen.
Overwegende dat Wallyn meermaals
bevestigd heeft dat hij de kwestieuze
gift van ongeveer 60 miljoen Belgische
frank integraal aan Mange overgemaakt heeft; dat Mange ontkent dat
bedrag ontvangen te hebben; dat die
ontkenning weinig geloofwaardig is, nu
dat bedrag te Oostende is besproken,
zonder dat de ontvangst ervan werd
betwist;
Overwegende dat Puelinckx tijdens
voornoemde vergadering te Oostende
voorgesteld heeft om spontaan de feiten rond de gift van Agusta bij het gerecht te meldeD., in de hoop dat die van
Dassault alzo onbekend zou blijven;
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dat hij dat voorstel meermaals herhaald heeft in de loop van zijn verschillende gesprekken met Wallyn en
Mange, welke plaatsvonden na de bij
hem verrichte huiszoekingen; dat
Mange tijdens die gesprekken op geen
enkel ogenblik betwist heeft dat hij de
stortingen van beide ondernemingen
ontvangen had;
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Overwegende dat Etienne Mange,
benevens het attest betreffende de
fondsen van Agusta, een document ondertekend heeft ter bevestiging van de
ontvangst van 10 miljoen Franse
frank;
Overwegende dat Etienne Mange
betwist dat hij dat bedrag ontvangen heeft en beweert dat hij het dopas ondertekend had nadat hij
Overwegende dat Puelinckx boven- cument
daartoe
was aangemoedigd door J odien erop wijst dat een vergadering, han Delanghe;
dat die uitleg niet gegehouden in het hotel Conrad, in het loofwaardig is;
bijzonder ertoe strekte Mange te doen
Overwegende dat Mange in januari
bevestigen dat hij de Dassault-fondsen
ontvangen had, aangezien hij onge- 1995, samen met Wallyn, naar Zurust was over de eindbestemming van rich is gegaan om er de advocaten van
die fondsen die de partijkas van de S.P. de verzetsprocedure te ontmoeten; dat,
volgens Puelinckx en Wallyn, de richtmoesten spijzen;
lijnen die Mange inzake die proceOverwegende dat Puelinckx tijdens dure gegeven had, zijn aanwezigheid
een andere vergadering, kort voor zijn en het betalen van de erelonen niet
aanhouding, opnieuw verklaarde al- konden voortvloeien uit eigen initiales aan de onderzoeksrechter te wil- tief maar dat hij daartoe de opdracht
len bekennen; dat zijn voornemen Wal- moet hebben gekregen van de hogere
lyns goedkeuring leek weg te dragen, instanties van S.P.;
maar op het verzet van Mange stootte,
Overwegende dat Puelinckx en Waldie degenen van wie hij, binnen de lyn verklaren dat zij verwonderd waS.P., instructies ontving, voorafwou ren dat Mange na hun arrestatie bleef
raadplegen; dat hij daarover niet zo ontkennen; dat zij beklemtonen dat die
verwonderd was, nu hij aannam dat ontkenningen onwaarschijnlijk zijn en
Mange een voorzichtig man was die aileen kunnen worden uitgelegd als
zich wenste in te dekken;
een bevel gegeven door de partij;
Overwegende dat Delanghe vergeefs
Overwegende dat Mange, in weerwil van al die elementen, blijft ont- ontkent kennis te hebben gehad van
kennen dat hij wist dat Dassault be- de voorgestelde giften en beweert dat
dragen had gestort en dat hij de twee hij door Mange aileen werd geraadanderen in het Conrad ontmoet heeft, pleegd in zijn hoedanigheid van raadomdat hij Puelinckx ervan wilde over- gever en dat hij hem aileen naar de
tuigen de verzetsprocedure in Zwit- vergadering te Oostende gevoerd heeft
serland verder te zetten; dat hij be- omdat laatstgenoemde geen vervoerweert dat hij die procedure voor de middel had; dat die beweringen evenleiding van de partij verborgen heeft wei geen duidelijkheid verschaffen omgehouden, ofschoon hij volgens Pue- trent zijn actieve deelneming aan die
linckx de drijvende kracht erachter vergadering en evenmin omtrent het
ontbreken van enige schroom waarwas;
toe, in zijn versie, zijn aanwezigheid
Overwegende dat Wailyn ontkent aanleiding had moeten geven; dat Puedat Mange niet op de hoogte zou zijn linckx bovendien bevestigt dat de tusgeweest van Dassaults gift voor de on- senkomst van Delanghe werd ingegedertekening van het daarop betrek- ven door de angst die de leiders van de
king hebbende attest, dat opgemaakt S.P. had bevangen na bepaalde perswas met het oog op de Zwitserse pro- berichten en dat Delanghe destijds becedure die door Mange zelf was voor- weerde dat de partijleiding hem opgesteld en welke hij financierde;
gedragen had de situatie te evalueren
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en eenieder te ontmoedigen alles te
gaan uitleggen bij de onderzoeksrechter en hen ervan te overtuigen hun
rechtsmiddelen in Zwitserland ten
valle uit te oefenen; dat Mange, wat
dit betreft, zich herinnert dat Delanghe verwonderd was dat de Zwitserse rekeningen nog steeds open waren en de raad gaf ze afte sluiten; dat
er, daarenboven, tijdens die vergadering overeengekomen werd dat Delanghe elk contact met Puelinckx en
Wallyn zou vermijden, tenzij met
Etienne Mange als tussenpersoon;
D.- De aard van het aanbod van
Serge Dassault.
Overwegende dat de overheidsopdracht van de elektronische afweermaatregelen voor de onderneming
E.S.D. van het grootste belang was,
omdat ze voornoemde onderneming in
staat stelde haar technologie te financieren en vooral te ontwikkelen, te testen, de betrouwbaarheid ervan en de
compatibiliteit met de F16-vliegtuigen
te bewijzen en aldus een virtuele omvangrijke markt te ontsluiten;
Overwegende dat bewezen is dat
Serge Dassault, dankzij een intern
rapport, op de hoogte was van de praktijken die de onderneming Agusta aanwendde om de overheidsopdracht
Aeromobilite 1 te verkrijgen; dat, daarenboven, uit de verschillende adviezen ten voordele van de Amerikaanse
concurrent Litton, blijkt dat de Franse
vliegtuigbouwer niet zeker was van de
overheidsopdracht;
Overwegende dat Serge Dassault in
de persoon van Puelinckx en Bashi
tussenpersonen ontmoet heeft die hun
rol in de overheidsopdracht van de helikopters niet verborgen hielden en die
reeds over een netwerk en over bestaande structuren beschikten om de
verantwoordelijken van dezelfde ministeriele departementen te bereiken en om het versluizen van de fondsen te verzekeren;
Overwegende dat het aanbod in een
dergelijk kader is gedaan;
Overwegende dat het feit dat de
fondsen geblokkeerd zijn gebleven tot
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Pierre de Boccard, op de dag van de
ondertekening van de overeenkomst,
de toestemming kreeg om ze vrij te geven, aantoont dat er een oorzakelijk
verband bestond tussen de verkregen gift en de toewij zing van de
overheidsopdracht, en dat Serge Dassaults gift wel degelijk ertoe strekte de
overheidsopdracht te verkrijgen;
II.- Het kanaal van de P.S.
Overwegende dat de beklaagde
Merry Hermanus op 22 juni 1989
1.275.000 Zwitserse frank, onmiddellijk omgezet in 30.918.750 Belgische
frank, gestort heeft op de rekening nr.
954531, waarvan hij medehouder is bij
de Union des Banques suisses te
Luxemburg;
Dat, luidens die beklaagde, voornoemd bedrag hem door een onbekende bode van de onderneming Electronique Serge Dassault is overhandigd in een publicitaire plastiekzak in
de bar van het hotel "Le Royal" te
Luxemburg, en op dezelfde dag op de
bankrekening is geplaatst;
Overwegende dat uit de controle van
de telefoongesprekken van de beklaagde Hermanus en uit de daaropvolgende onderzoeken blijkt dat hij op
28 april 1989 een telefoongesprek heeft
gehad met Jean Climaud, adjunctdirecteur-generaal van voornoemde
maatschappij;
Overwegende dat de beklaagde Hermanus op 19 mei en 1 juni 1989 opnieuw telefoongesprekken gevoerd
heeft met Climaud; dat hij laatstgenoemde op 1 of 2 juni 1989 te SaintCloud ontmoet heeft en hem in de loop
van dezelfde maand, zowel op kantoor als thuis, nog meermaals getelefoneerd heeft;
Dat de beklaagde Hermanus een telefoongesprek gevoerd heeft met Jean
Climaud in de avond van 18 juni 1998,
waarna hij Pierre de Boccard te Geneve opbelde en drie dagen later een
tweede telefoongesprek met hem
voerde;
Dat, ten slotte, Hermanus op 22 juni
1989 twee telefoongesprekken met
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Jean Climaud gevoerd heeft, waarbij
het tweede plaatsvond in de loop van
de avond na zijn terugkeer uit Luxemburg;
Overwegende dat die elementen op
afdoende wijze aantonen dat voornoemd bedrag van 1.275.000 Zwitserse frank overhandigd werd aan de
geldinzamelaar van de P.S. in het kader en ten gevolge van de onderhandelingen die hij met Jean Climaud gevoerd heeft en waarvan de
uitvoeringsmodaliteiten door Pierre de
Boccard zijn bepaald;
Overwegende dat Merry Hermanus beweert dat er aan de afgifte van
dat geld geen andere dan de door de
hierboven beschreven voorbereidende
handelingen zijn voorafgegaan; dat die
bewering wordt tegengesproken door
de beklaagde Fran~ois Pirot;
Overwegende dat uit de verklaringen van de gewezen schatbewaarder
van de P.S. immers blijkt dat Merry
Hermanus hem, kart voor 24 april
1989, een omslag met 500.000 Zwitserse frank overhandigd heeft, die afkomstig waren van de groep Dassault;
Overwegende dat Hermanus de afgifte van die omslag betwist; dat er
echter meerdere elementen bestaan
waaruit kan worden begrepen dat Pirot, wat dat betreft, de waarheid
spreekt;
Dat de opening van de gemeenschappelijke rekening Pirot-Detaille op
24 april 1989 en de onmiddellijke starting van 500.000 Zwitserse frank op
die rekening het bestaan van een gift
aan de "parti socialiste" bevestigen;
Dat die gift in het bezit van Fran~ois Pirot komt op het precieze ogenblik dat de door Serge Dassault voor
de socialistische partij bestemde fondsen op de rekening van de onderneming Kasma Overseas zijn gestort;
Dat uit geen enkel element van het
dossier blijkt dat er in de loop van
april 1989 andere buitenlandse ondernemingen waren die een reden
hadden om zich ten opzichte van de
P.S. zo vrijgevig op te stellen;
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Dat Alfons Puelinckx in zijn relaas
van zijn gesprekken met Serge Dassault te Parijs, gewaagt van de door
zijn Franse gesprekspartners geopperde opzet om de partij belast met
het departement van Landsverdediging te begiftigen;
Dat de ontkenningen van Merry
Hermanus inzake de overhandiging
van die omslag kunnen worden uitgelegd door zijn zorg om elk oorzakelijk verband tussen de gift en de toewijzing van de overheidsopdracht te
verdoezelen; dat, daarentegen, Fran~ois Pirot door zijn onthullingen met
betrekking tot de oorsprong van de
door hem ontvangen fondsen zelf aansprakelijk kan worden gesteld, zodat
men niet inziet waarom hij die onthullingen zou hebben gedaan, als ze
niet met de werkelijkheid strookten;
Overwegende dat die verschillende
elementen samen aantonen dat Merry
Hermanus reeds geruime tijd, en reeds
langer dan hij wel heeft moeten toegeven, gesprekken heeft gevoerd met
de leiding van de onderneming E.S.D.
inzake de bedragen die verband hielden met de toewijzing van de overheidsopdracht van de afWeersystemen;
Overwegende dat de directie van
E.S.D., die dat geld niet stortte om
niet, perfect wist dat Merry Hermanus niet bij machte was om de toewijzing van de begeerde overheidsopdracht in haar voordeel te bei:nvloeden;
dat zij, daarenboven, kon vrezen dat
die tussenpersoon de giften die zij
wenste te doen voor zichzelf zou houden;
Dat de onderneming dus noodzakelijkerwijs de personen die en de beslissing konden bei:nvloeden en konden reageren indien het geld niet ter
bestemming kwam, op de hoogte heeft
gebracht van haar voornemen; dat de
gesprekken tussen Jean Climaud en
Merry Hermanus aileen kunnen worden verklaard door het bestaan van
een voorafgaand akkoord met een andere vooraanstaande Franstalige socialist dan de geldinzamelaar van die
partij;
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Overwegende dat daaruit volgt dat
de onderneming E.S.D. aan de P.S. bedragen heeft uitbetaald om het contract te verkrijgen; dat die fondsen betaald werden v66r de beslissing tot
toewijzing, in de vorm van een bedrag dat moest worden beschouwd als
een voorschot, en na die beslissing, in
de vorm van een groter bedrag, dat betaald werd ter uitvoering van de overeenkomst; dat de betaling van de eerste schijf hiervan getuigt;
Dat die praktijken als dusdanig een
door de wet bestrafte omkoping opleveren;
Mdeling 2
De rol van het kabinet van Landsverdediging in de toewijzing van de
overheidsopdracht

I. - Voorafgaand.
Overwegende dat de militaire evaluatie van de offertes in twee fasen is
geschied, namelijk eerst het opstellen van een beperkte lijst en daarna de
eindkeuze van het Franse materiaal;
Overwegende dat de eerste fase afgesloten werd op 6 september 1988,
d.i. de datum waarop de technische
evaluatiecommissie een verslag neerlegde, dat Jean-Louis Mazy in zijn
nota van 21 december 1997 zelf omschrijft als "tussenverslag dat de mededinging tot Dassault en Litton beperkt"; dat, volgens dat verslag, alleen
beide voornoemde ondernemingen aan
de vereisten van het bijzonder bestek
voldeden; dat zij er, zoals kolonel Perrad beklemtoonde, evenwel slechts
vanuit een vooralsnog theoretisch oogpunt aan voldeden;
Overwegende dat er na de tweede
fase een synthese, dagtekenend van 10
februari 1989, is opgemaakt, waarin
beide offertes werden vergeleken; dat
voornoemd document was opgemaakt
ter attentie van de stafchef van de
Luchtmacht, opdat hij het dossier zelf
zou kunnen indienen bij de algemene
aankoopdienst met een verduidelijking van het standpunt van de Luchtmacht; dat voornoemd document gewag maakte van een substantieel
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voordeel voor het Litton-systeem en de
aankoop van het Amerikaans materiaal zelfs aanbeval; dat het gaat om een
synthese die generaal Moriau op 14 februari 1989 toezond aan de algemene
aankoopdienst (A.A.D.); dat die nota
gewag maakt van een bijlage, welke
overeenkomt met voornoemd document van 10 februari 1989 of met een
document dat dezelfde besluiten bevat;
I I . - De tussenkomst van JeanLouis Mazy bij generaal Moriau.
Overwegende dat generaal Moriau,
toen hem gevraagd werd waarom hij
in zijn nota nr. 114 van 19 april1989
het eerder aan Litton toegekende substantieel voordeel geschrapt had, uitgelegd heeft dat hij diezelfde dag een
telefonische oproep van Jean-Louis
Mazy ontvangen had, die hem opdroeg
het standpunt van de Luchtmacht zo
te wijzigen dat een andere keuze dan
die voor het systeem van de Amerikaanse offerle mogelijk bleef; dat Mazy
hem meedeelde dat indien hij vasthield aan een absolute voorkeur voor
die offerte, de Luchtmacht het risico
liep dat zij de verwachte uitrusting
niet zo:u verkrijgen;
Overwegende dat generaal Moriau,
ten gevolge van die tussenkomst die
aangevoeld werd als een in naam van
de minister uitgeoefende druk, zijn
staf bijeengeroepen heeft, welke besliste om een nota op te maken die beantwoordde aan de eisen van het kabinet;
Overwegende dat generaal Moriau
benadrukt dat de verwijzing in die
nota naar de sinds 14 februari 1989
gevoerde onderhandelingen niet overeenstemt met de werkelijkheid, aangezien er geen enkele onderhandeling plaatsgevonden had die het advies
van de Luchtmacht op technisch en
operationeel vlak had kunnen wijzigen;
Overwegende dat Mazy, tijdens zijn
eerste verhoor op 23 mei 1995, liet verstaan dat de procedure normaal verlopen was en dat de toewijzing van de
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overheidsopdracht aan de onderneming E.S.D. voortvloeide uit de overeenstemming van de adviezen van de
stafchef van de Luchtmacht met die
van de A.A. D. betreffende de aankoopbare aard van de offertes, van de betere koop van de Franse offerte en van
het belang van de economische compensaties; dat de Amerikaanse offerte
ongetwijfeld een operationeel voordeel hood omdat het voorgestelde systeem verder ontwikkeld was; dat de
minister zich in elk geval aangesloten had bij de voorstellen van zijn
diensten, zonder hen ooit instructies te
hebben gegeven die strijdig zouden geweest zijn met hun bevindingen;
Overwegende dat het treffend is dat
Jean-Louis Mazy op dat ogenblik het
substantieel voordeel verzweeg dat
door de Luchtmacht aan de Littonofferle was toegekend, en dat hij bij de
confrontatie met de synthese-nota van
10 februari 1989 beweerd heeft hierover niets te weten en zich aan de nota
van 19 april 1989 hield, die door zijn
toedoen was opgemaakt;
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Overwegende dat Mazy pas later zal
toegeven dat hij met generaal Moriau gesproken heeft over de economische gevolgen van de vergelijking
van beide offertes, waarbij hij insinueerde dat het de staf zelf was die,
uit vrees voor een blokkering op het
M.C.E.S.C., het initiatiefhad genamen om de nota van 19 april 1989 op
te stellen;
Overwegende dat Mazy pas naar
aanleiding van een latere confrontatie met generaal Moriau uiteindelijk
zal toegeven dat hij op 19 april 1989
een telefonisch onderhoud met hem gehad heeft; dat hij zal bevestigen dat dit
onderhoud plaatsgehad heeft na een
bespreking van het dossier met Guy
Coeme en Andre Bastien;

Dat Mazy, volgens zijn relaas van
voornoemd onderhoud, beklemtoonde
dat de Amerikaanse economische offerte zwakker was dan die van de
Franse concurrent; dat, gelet hierop,
de exclusieve voorkeur van de militairen voor de Amerikaanse offerte het
gevaar inhield dat die offerte in het
Overwegende dat Mazy, toen hij on- M.C.E.S.C. geblokkeerd zou kunnen
dervraagd werd over de vergadering worden; dat hij zijn gesprekspartner
van 17 april 1989 op het kabinet, be- daarom verzocht heeft een document
weert dat het om een eenvoudige op te stellen dat de regering de keuze
voorlichtingsvergadering ging maar zou laten; dat het dus niet ging om het
zich ervoor behoed heeft eraan te her- uitoefenen van druk, aangezien geneinneren dat de Luchtmacht op die da- raal Moriau volledig vrij bleef in zijn
tum haar absolute voorkeur voor Lit- beoordeling; dat de weglating van de
ton had gehandhaafd; dat Mazy, nadat term "substantieel" slechts het geer bij hem was aangedrongen om uit- volg was van de onderhandelingen die
leg te verschaffen over de koerswijzi- sinds 14 februari 1989 met de onderging van generaal Moriau binnen twee neming E .S.D. waren gevoerd om aan
dagen, zegt dat zulks te wijten was laatstgenoemde een resultaatsaan de inlichtingen die aan de staf verbintenis op te leggen;
werden verstrekt, en waarin werd beOverwegende dat Bastien verklaard
vestigd dat beide concurrerende systemen compatibel waren met de F16; heeft verwonderd te zijn over Mazy's
tussenkomst bij de stafchef, wiens adOverwegende dat dus moet worden vies, volgens hem, geen enkel provastgesteld dat Mazy, enerzijds, zo- bleem had kunnen veroorzaken; dat,
doende de werkelijke oorzaak van die teneinde rekening te houden met het
koerswijziging verbergt door te zwij- feit dat het economisch criterium van
gen over het telefonische onderhoud doorslaggevend belang was in de bedat daaraan ten grande lag en, ander- slissingen van het M.C.E.S.C., men
zijds, geen gewag maakt van enig mo- zich kon indekken tegen het risico dat
gelijke blokkering van de beslissing de ontwikkeling van het Franse toevan het M.C.E.S.C.;
stel minder ver gevorderd was door te
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voorzien in contractuele waarborgen;
dat hij zich ervan wou vergewissen en
daarom generaal Jacobs, directeur van
de A.A.D., ontbood; dat laatstgenoemde
hem helemaal geruststelde, maar dat
Bastien hem desalniettemin verzocht
om, zo hij de keuze van de Luchtmacht
wou steunen, argumenten aan te dragen op grand waarvan het Franse materiaal zou kunnen worden uitgesloten;
Dat Andre Bastien, geconfronteerd
met de verklaringen van generaal Jacobs over Mazy's tussenkomst bij generaal Moriau, toegegeven heeft dat
hij misschien wel met generaal
Jacobs over die tussenkomst gesproken had, al herinnerde hij het zich
niet;
Dat Bastien, nadat hij op de hoogte
was gebracht was van Mazy's verklaring dat hij met generaal Moriau gesproken had na overleg met de minister en de kabinetschef, volhoudt dat hij
dit zich niet meer herinnert; dat hij beweert dat zijn onderhoud met generaal Jacobs, zoals dat van Mazy met
generaal Moriau, tot de normale gang
van zaken behoorde en dat daarover
geen dergelijk overleg diende te worden gevoerd, maar dat die gesprekken de normale uitvoering leken te
zijn van de beslissing van de minister om de keuze van de Franse offerte
aan het M.C.E.S.C. voor te stellen, gelet op het advies van zijn collega van
Economische Zaken;
Overwegende dat, in tegenstelling
tot wat Bastien beweert, de tussenkomst van Mazy bij generaal Moriau
onontbeerlijk was, aangezien het door
de staf van de Luchtmacht toegekende
substantieel voordeel eraan in de weg
had gestaan dat er een gunningsverslag opgemaakt werd dat de keuze
van E.S.D. mogelijk maakte; dat die
tussenkomst noodzakelijkerwij ze
moest voorafgaan aan die van Bastien bij generaal Jacobs; dat die tussenkomst alleen maar heeft kunnen
plaatsvinden na een voorafgaand overleg van de betrokkenen;
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III. - De tussenkomst van Andre
Bastien bij de Algemene Aankoopdienst.
Overwegende dat Bastien, kart na
de vergadering van 17 april 1989, generaal Jacobs op het kabinet van
Landsverdediging ontbood; dat hij hem
mededeelde dat generaal Moriau aanvaard had om het advies van de
Luchtmacht te wijzigen; dat Bastien
hem bijgevolg voorstelde om de A.A.D.
een toewijzingsverslag te laten indienen dat de keuze aan de minister tussen beide inschrijvers zou laten; dat
generaal Jacobs vervolgens generaal
Moriau opzocht, die hem bevestigde
dat hij erin toegestemd had om zijn
standpunt te nuanceren, uit vrees dat
de F16 anders niet zouden worden uitgerust met het elektronisch afweersysteem, dat noodzakelijk was de piloten in het gevecht een overlevingskans te bieden; dat hij derhalve
aanvaardde om zelf het verslag op te
maken naar de wensen van het kabinet, zouden daarbij het door de Luchtmacht in aanmerking genomen substantieel voordeel te vermelden en
door de financiele raming van de
ontwikkelingsrisico's, die op de offerte van E.S.D. wogen, als hypothetisch te verwerpen, zodat hij voornoemde offerte als de goedkoopste kon
voorstellen;
Overwegende dat Bastien eerst beweerde dat hij generaal Jacobs uitsluitend ontboden had om hetzij de
noodzakelijke verzekering te verkrijgen omtrent de contractuele waarborgen die van E.S.D. geeist moesten worden, hetzij om argumenten te
verkrijgen die het schrappen van haar
offerte zouden rechtvaardigen; dat generaal Jacobs ontkent dat dit het doel
was van zijn onderhoud met de kabinetschef;
Overwegende dat Bastien zich vervolgens beriep op een vermeende dubbelzinnigheid in het gebruik van het
adjectief "substantieel"; dat hij zou
hebben voorgesteld om die dubbelzinnigheid op te helderen, hetzij door het
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kwestieuze adjectieftoe te lichten, het- men verklaringen blijkt dat het doorzij door het door een ondubbelzinnig slaggevende voordeel dat door de
synoniem te vervangen;
Luchtmacht aan het Litton-systeem
Overwegende dat generaal Jacobs toegekend werd, gegrond was op techen Jean-Louis Mazy evenwel het er- nische overwegingen en niet zomaar
over eens zijn dat er dienaangaande op beweringen was gestoeld;
nooit sprake is geweest van dubbelOverwegende dat het overigens
zinnigheid; dat Mazy bevestigt dat zijn voorspelbaar was dat de overdracht
tussenkomst nooit tot doel heeft ge- naar Frankrijk van technische gegehad om van generaal Moriau meer uit- vens van het F16-toestel, dat van Ameleg, dan wel argumenten te verkrij- rikaanse makelij was, problemen zou
gen die het schrappen van de offerte opleveren, zodat dit alleen al rechtvan E.S.D. hadden kunnen rechtvaar- vaardigde waarom het Litton-systeem
digen, en dat zowel de Luchtmacht als de absolute voorkeur genoot van de
de A.A.D. tijdens de vergadering van Luchtmacht; dat die vrees werkelijk17 april 1989 alle noodzakelijke ver- heid is geworden;
duidelijkingen hadden gegeven;
Overwegende dat de criteria die de
Overwegende dat Bastien zich ten militairen bij hun beoordeling hanslotte beriep op de onbekwaamheid teerden, door Mazy en Bastien gevan de commissie van deskundigen, kend waren en de keuze van de Luchtdie besloten had dat de Litton-offerte macht konden staven;
een substantieel voordeel hood, en op
Overwegende dat die keuze niet zohet feit dat haar besluiten onvoldoende maar neerkwam op een voorkeur, aangemotiveerd waren;
gezien het adjectief"substantieel" de
Overwegende dat niet kan worden absolute superioriteit van het verkobetwijfeld dat het advies van voor- zen systeem beklemtoonde;
noemde commissie van deskundigen
Dat elke verwijzing naar het juripertinent is; dat voornoemd advies dische begrip "substantiele onregelweliswaar afwijkt van de conclusies matigheid", dat duidt op het feit dat de
van het tussenverslag van 6 septem- offerte niet in overeenstemming is met
ber 1988, maar dat de opzet van het het bestek, niet terzake dienend is, nu
tussenverslag alleen erin hestand de die overeenstemming niet aileen vanaf
met het bestek niet conforme offer- 6 september 1988 is vastgesteld, maar
tes te schrappen en aan te bevelen dat op 10 februari en 17 april1989 daarde onderhandelingen met de enige enboven uitdrukkelijk is bevestigd
twee ondernemingen die in aanmer- door de commissie van deskundigen;
king komen, zouden worden voortgeOverwegende dat de redenen die
zet "onder toezicht van de technische
Bastien aanvoert om zijn tussenkomst
diensten van de Luchtmacht";
bij generaal Jacobs te rechtvaardiOverwegende dat de commissie van gen, bijgevolg niet zijn gestaafd;
deskundigen in de periode van september 1988 tot februari 1989 bijgeIV - Het opmaken van de nota van
volg ernaar gestreefd heeft de specificaties van het systeem aan te vullen, 25 april 1989 aan het M.C.E.S.C.
Overwegende dat minister Coeme op
de beschrijving van de te verrichten
opdrachten te preciseren en de cohe- 25 april 1989 een nota ondertekende,
rentie van het programmaplan te ver- die zijn kabinet voor het M.C.E.S.C.
zekeren; dat de conclusies van 10 fe- opgemaakt had en waarin voorgesteld
bruari 1989 het resultaat zijn van die werd om voor E.S.D. te kiezen;
werkzaamheden;
Overwegende dat drie van de vier
Overwegende dat zowel uit het motieven die dat voorstel schragen, in
synthesedocument van 10 februari tegenspraak zijn met de waarheid van
1989 als uit de in het dossier opgeno- het administratief dossier;
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Dat het argument dat het Franse
voorstel goedkoper is, zoals hiervoor
reeds is gezegd, voortvloeit uit een
subtiele neutralisering van de voor Litton gunstige elementen;
Dat de waarborgen omtrent het resultaat die volgens die nota zogezegd
werden verkregen in de loop van de
onderhandelingen, niet bestonden op
het ogenblik dat die nota werd opgemaakt en evenmin op het ogenblik dat
zij werd ingediend op het M.C.E.S.C.,
zoals uit de nota van 25 april 1989 van
Jean-Luc Paternoster blijkt;
Dat de gelijkwaardigheid van de offertes, zoals die blijkt uit het verslag
van het hoofd van de Algemene
Aankoopdienst, een tendentieuze voorstelling is van de werkelijkheid, aangezien de A.A.D., wegens de absolute
voorkeur van de Luchtmacht voor het
Amerikaanse systeem, nooit een dergelijke conclusie had kunnen voorleggen zonder tussenkomst van het kabinet bij generaal Moriau;
Overwegende dat het M.C.E.S.C.,
bestemmeling van de nota van 25 april
1989, aldus op onjuiste wijze is ingelicht door minister Coeme;
V. - De aanvullende nota van 27
april 1989 aan het M.C.E.S.C.
Overwegende dat het juist is dat het
negatief advies van de inspecteur van
Financien, dat melding maakte van
het door de Luchtmacht aan Litton
toegekende substantieel voordeel,
eveneens is overgelegd aan het
M.C.E.S.C.;
Overwegende dat het kabinet op 27
april1989 onmiddellijk een nota opgemaakt heeft om dat advies tegen te
spreken;
Overwegende dat die nota ten onrechte verwijst naar de nota van 19
april en naar de daarin vermelde onderhandelingen; dat voornoemde onderhandelingen inderdaad aileen verband konden houden met de
operationele, technische en logistieke
aspecten van beide offertes;
Overwegende dat generaal Moriau
getuigt dat dergelijke onderhandelin-
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gen nooit hebben plaatsgevonden,
maar dat hij heeft vermeld om de hem
door het kabinet opgelegde koerswijziging te rechtvaardigen;
Vl. - De valsheid in geschriften bedoeld in de tenlastelegging sub A.
Overwegende dat uit het voorafgaande volgt dat het kabinet van
Landsverdediging, door middel van in
overleg bepaalde tussenkomsten, die
door de minister zijn goedgekeurd en
door diens medewerkers zijn uitgevoerd, de Luchtmacht en de Algemene
Aankoopdienst heeft gevraagd om, in
het kader van een belangrijke militaire overheidsopdracht, vermeldingen in officiele documenten weg te laten; dat het weglaten tot doel en tot
gevolg had dat er aan onjuiste feiten
een schijn van waarheid gegeven werd;
dat die onjuistheid, te dezen, erin bestand dat de offertes vanuit het oogpunt van de Luchtmacht gelijkwaardig zouden zijn;
Overwegende dat de documenten bedoeld in de tenlasteleggingen A1 en A2
dus valse stukken zijn, die tot doel en
tot gevolg hadden dat de offertes niet
werkelijk konden worden vergeleken,
waardoor een van de inschrijvers onrechtmatig bevoordeeld werd;
Overwegende dat de in de tenlastelegging A3 omschreven nota steunt op
het advies van de Luchtmacht dat in
de hierboven beschreven omstandigheden verkregen is, maar dat daarom
nag geen vals stuk is;
VII.- Het onrechtmatige karakter van de toewijzing van de overheidsopdracht.
Overwegende dat uit de chronologie van de gebeurtenissen die leidden tot de toewijzing van de overheidsopdracht aan de onderneming
E.S.D., blijkt dat het kabinet van
Landsverdediging het substantieel
voordeel van het Litton-systeem op
sluikse wijze herleid heeft tot een gewoon voordeel, door de werkelijke
keuze van de Luchtmacht te verdoezelen;
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Overwegende dat de vergelijking
van de offertes door die arglisten is
vervalst; dat de op grond van een dergelijke vergelijking verrichte handeling onrechtmatig is;
Mdeling 3
De individuele
verantwoordelijkheden
I. - Coeme, Bastien, Mazy en de
tenlasteleggingen A1 en A2.
Overwegende dat uit de sub VI, afdeling 2, van dit hoofdstuk herhaalde
elementen blijkt dat de tenlasteleggingen A1 en A2 tegen die beschuldigde en elk van die beklaagden bewezen zijn;
Overwegende dat de aangevoerde
omstandigheden niet verantwoorden
dat de procedure tot toewijzing van de
opdracht gemanipuleerd wordt door de
waarheid te verdraaien; dat het immers aan de verantwoordelijke overheid staat om, in elke fase van de procedure, te waarborgen dat de
verschillende tussenkomende diensten hun taken vrijelijk kunnen verrichten, zonder druk of tussenkomsten die de door de wet gewilde
objectiviteit in het gedrang brengen;

II. - Claes, Delanghe en de tenlasteleggingen A1 en A2.
Overwegende dat niets bewijst dat
de beschuldigde Claes op enigerlei
wijze deelgenomen heeft aan het opmaken van de onder de tenlasteleggingen A1 en A2 omschreven valse
stukken;
Overwegende dat aileen de tenlastelegging A1 tegen Delanghe bewezen is;
Overwegende dat Delanghe, immers, zoals zowel uit de hierboven uiteengezette als uit de hierna volgende
elementen blijkt, beslist had om de
overheidsopdracht toe te wijzen aan de
onderneming E.S.D. ten gevolge van
het omkopingsaanbod van Serge Dassault;
Overwegende dat die toewijzing aileen kon geschieden door het advies
van generaal Moriau, dat aan het
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Amerikaanse systeem een substantieel voordeel toekende, uit het dossier te verwijderen;
Dat Delanghe, wegens zijn geregelde contacten met Bastien en Mazy,
beslist op de hoogte was van het bestaan van die hinderpaal;
Overwegende dat Mazy generaal
Moriau pas op 19 april 1989 heeft opgebeld, nadat hij gesproken had met
de kabinetschefvan minister Claes en
hij de stafchefvan de Luchtmacht van
dat onderhoud op de hoogte had gebracht;
Dat die elementen bewijzen dat Delanghe deelgenomen heeft aan de beslissing van het kabinet van Landsverdediging om de militairen te
dwingen het advies te herzien dat zij
in de voor de minister bestemde documenten uitgedrukt hadden;
III. - Dassault, Puelinckx en de
tenlastelegging C2.
Overwegende dater geen geloofkan
worden gehecht aan de beklaagde Dassault, wanneer hij beweert dat hij niet
deelgenomen heeft aan de omkopingsovereenkomst die ertoe strekte de
overheidsopdracht aan de onderneming E.S.D. te doen toewijzen;
Overwegende dat uit de door Alfons
Puelinckx aan het Hof op de terechtzitting van 28 september 1998 overgelegde stukken blijkt dat er nauwe
agentuurcontacten bestonden tussen
Bashi en de ondernemingen van de
groep Dassault; dat Puelinckx, zoals
hij verklaard heeft, door Bashi aan
Serge Dassault werd voorgesteld, die
hem inzonderheid zijn medewerker
Jean Climaud en met de bankier
Pierre de Boccard in contact heeft gebracht;
Overwegende dat Bertrand Daugny
op 19 januari 1998, op de vierde vraag
van de onderzoekende raadsheer, die
door het arrest van 16 september 1998
niet uit de debatten is geweerd, geantwoord heeft dat het vermogen van
de familie Dassault volgens de voornaamste directieleden van de groep
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werd beheerd door Pierre de Bocccard, die zeer vaak te Parijs verbleef;
dat Daugny verder verklaart dat hij
hem op recepties nag herhaaldelijk
heeft ontmoet, toen Marcel Dassault
nag leefde; dat het ondenkbaar is dat
Serge Dassault op het ogenblik van de
feiten Pierre de Boccard niet zou gekend hebben;
Overwegende dat Puelinckx, zoals
reeds is gezegd, zowel met Jean Climaud als met Pierre de Boccard telefoongesprekken heeft gevoerd, met het
oog op de uitvoering van de met de
S.P. aangegane omkopingsovereenkomst;
Dat oak Hermanus veelvuldige telefoongesprekken met die twee personen gevoerd heeft en Jean Climaud
zelfs ontmoet heeft in het kader van
onderhandelingen over de gift die
Serge Dassault, volgens zijn verklaring aan Puelinckx, aan de P.S. wilde
doen;
Overwegende dat het doortastend
optreden van die vertrouwensmannen van Serge Dassault uitsluit dat de
beslissing om aanzienlijke bedragen te
betalen aan de politieke partijen van
de betrokken ministers zou kunnen
zijn genomen buiten medeweten van
Serge Dassault, maar daarentegen bewijst dat hij die overeenkomsten,
waarvan hij de uitvoeringsmaatregelen
gedelegeerd heeft, zelf gesloten heeft;
Overwegende dat de beklaagde Puelinckx, door aan Serge Dassault de introducties aan te bieden waarover hij
bij de S.P. beschikte, evenals de financiele structuur die reeds hestand om de
gift van Agusta te ontvangen en door
persoonlijk en rechtstreeks te waken
over het overbrengen van het aanbod aan zijn bestemmelingen en over
het overmaken van de fondsen, aan de
uitvoering van het misdrijf zodanige
hulp heeft verleend dat het zonder die
hulp niet op die wijze kon worden gepleegd;
Overwegende dat de tenlastelegging C2 tegen die beklaagden derhalve bewezen is;
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IV. - Wallyn, Mange en de tenlastelegging D2.
Overwegende dat Luc Wallyn het
aanbod van Serge Dassault aan
Etienne Mange heeft overgebracht zodra Puelinckx hem daarvan in kennis stelde;
Overwegende dat die beklaagden,
met hun ervaring uit de Agusta-gift,
bij het overbrengen van het bod aan de
hogere partij-instanties en de aanvaarding ervan, evenals bij het ontvangen en het versluizen van de fondsen, een rol hebben gespeeld die
onontbeerlijk was voor het plegen van
het misdrijf;
Dat de tenlastelegging D2 tegen hen
bewezen is;
V. - Claes, Delanghe en de tenlastelegging D2.
Overwegende dat het past eraan te
herinneren dat Delanghe, Puelinckx
en Mange meermaals vergaderd hebben en dat zij steeds over twee giften gesproken hebben; dat zij daarover nag te Oostende in het begin van
de maand januari 1993 gesprekken gevoerd hebben; dat Puelinckx in die periode voorstelde alles wat Agusta betrof bij onderzoeksrechter Ancia te
gaan opbiechten in de hoop de gift van
Dassault geheim te kunnen houden;
dat Delanghe bijgedragen heeft tot de
verwerping van dat voorstel en tot het
organiseren van de verzetsprocedures
in Zwitserland;
Overwegende dat Delanghe geregelde contacten onderhield met het kabinet van Landsverdediging; dat hij aldus het resultaat van de vergelijking
van de militaire offertes kende; dat hij
aldus de voorkeur van zijn gesprekspartners naar een van deze offertes
kon leiden;
Dat het trouwens vaststaat, zoals
reeds gezegd werd, dat hij overleg
pleegde met Jean-Louis Mazy vooraleer deze laatste bij generaal Moriau
tussenkwam;
Overwegende dat hij door zijn vooraanstaande positie in het Ministerie
van Economische Zaken de gunstige
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beoordeling van de economische offerte van de inschrijving van de onderneming Electronique Serge Dassault kon verzekeren en aldus een
aanzienlijke invloed uitoefende op de
gunning van de overheidsopdracht;
Overwegende dat uit die elementen volgt dat Wallyn en Mange door
Delanghe te informeren over het aanbod van Serge Dassault, wild en dat hij
het aan Claes zou overbrengen en waken over de uitvoering van de verbintenis, waartoe de omgekochten zich,
krachtens de aldus voorgestelde overeenkomst, hadden verbonden;
Overwegende dat de beklaagde Delanghe, wegens het vertrouwen dat minister Claes in hem had, de aangewezen tussenpersoon was om hem het
aanbod van Serge Dassault over te
brengen en zijn instemming te ontvangen;
Dat het niet denkbaar is dat een
voorzichtig en bedachtzaam man als
Johan Delanghe het aanbod van Serge
Dassault, zoals hij dat gedaan heeft
met de voorstellen van Agusta, niet
aan zijn minister zou hebben voorgelegd en zijn akkoord niet zou hebben
verkregen alvorens te waken over de
goede afloop van de overheidsopdracht;
Overwegende dat minister Claes, die
aldus door zijn kabinetschef was ingelicht, niettemin een handeling van
zijn ambt heeft verricht waarvan hij
wist dat ze omgekocht was;
Overwegende dat de tenlastelegging D2 derhalve tegen die beschuldigde en die beklaagde bewezen is;
VI. - Spitaels en de tenlastelegging D2.
Overwegende dat Guy Spitaels, na
eerst ontkend te hebben, toegegeven
heeft dat hij in het begin van het jaar
1989 het openen van een rekening in
een bank van het Groothertogdom
Luxemburg heeft goedgekeurd; dat de
verklaring van de door de P.S. aangestelde bedrijfsrevisor Fernand Detaille moet worden aangenomen,
waarin hij bevestigt dat voorzitter Spitaels wenste dat de rekening werd ge-
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opend op naam van twee houders zodat zij beter kon worden gecontroleerd
en zodat bij overlijden de fondsen zeker terug in de partijkassen terechtkomen;
Overwegende dat de verklaringen
van Hermanus, Pirot of Detaille weliswaar met de grootste omzichtigheid
moeten worden benaderd, gelet op het
verward karakter ervan en op de tegenstrijdigheden die erin voorkomen,
vooral wanneer zij uitleg dienden te
geven over de oorsprong van de fondsen en het gebruik dat zij ervan hadden gemaakt;
Overwegende, niettemin, dat blijkt
dat Spitaels voor 24 april 1989 akkoord ging met het openen van de rekening Pirot-Detaille en dat, ook al
kon worden aangenomen dat hij de financiele toestand van de P.S. slechts
van ver volgde, geen geloof kan worden gehecht aan de bewering dat hij
ooit zou hebben geloofd dat die rekening bedoeld was om de "oorlogskas"
van zijn partij of een overschot van
voorbije kiescampagnes onder te brengen;
Overwegende dat het daarenboven
weinig waarschijnlijk is dat hij de oorsprong van de fondsen waarvan hij de
plaatsing toestond, niet zou hebben
nagetrokken; dat zulks des te onwaarschijnlijker is nu Spitaels in de partij een quasi onbedeelde macht uitoefende en dat hij destijds zeer nauwe
banden had met de schatbewaarder,
Fran9ois Pirot;
Overwegende dat, zelfs zonder bepaalde uitspraken van verdachten die
zich in een verdedigende positie bevonden, naar de letter te nemen, geloof kan worden gehecht aan de verklaring van Detaille, wanneer hij
bevestigt dat Spitaels steeds op de
hoogte was van de stand van de bankrekeningen die in zijn opdracht, of althans met zijn goedkeuring, in het buitenland werden geopend en dus ook de
stand van de tweede rekening die op
30 april 1990 bij de BNP-Bank te
Luxemburg werd geopend, zodat zijn
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wens om de bezittingen van de par- dat het aanbod van Dassault betrektij te verdelen, kon worden ingewil- king zou gehad hebben op een hypoligd; dat men immers niet inziet welk thetische "Rafale"-overheidsopdracht;
belang Detaille bij die verklaringen dat de beweringen van de beklaagde
zou hebben gehad indien ze niet juist Spitaels in dat opzicht door de feiten
van de zaak worden tegengesproken;
war en;
Overwegende dat, hoewel het onOverwegende dat de beklaagde Spiderzoek geen precieze materiele ele- taels door zijn optreden aan de uitmenten oplevert die aantonen dat Spi- voering van het misdrijf een zodataels zelf de onderhandelingen over de nige hulp heeft verleend dat het,
omkopingsovereenkomst zou hebben zonder zijn bijstand, niet op dezelfde
gevoerd, niet kan worden voorbijge- wijze had kunnen worden gepleegd;
gaan aan de gelijktijdigheid van de
Dat de tenlastelegging D2 dus teopening, op 24 april1989, van de rekening Pirot-Detaille en van de druk gen hem bewezen is;
die op 19 en 20 april 1989 door BasVII. - Coeme, Bastien, Mazy en de
tien en Mazy respectievelijk op generaal Jacobs en generaal Moriau is uit- tenlastelegging D2.
geoefend, van de gunstige adviezen die
Overwegende dat het onderzoek
de ministers Claes en Coeme over de aantoont dat minister Coeme en zijn
offerte van Electronique Serge Das- directe medewerkers aan de militaisault op 24 en 25 april 1989 hebben ren materieel wilden opdringen dat
gegeven, van het aanvullen van de re- hun voorkeur niet wegdroeg;
kening Kasma bij de A.B.N.-bank te
Overwegende dat de betrokkenen,
Zurich op 25 april 1989 voor het kanaal S.P. en tenslotte van de telefoni- om hun daden te rechtvaardigen, aansche contacten op 28 april 1989 tus- voeren dat de Belgische Luchtmacht
sen Hermanus, geldinzamelaar voor de dringend met een gepast defensief sysP.S., en Climaud, verantwoordelijke teem moest worden uitgerust, en bevan E.S.D., en tussen deze laatste en klemtonen dat de overheidsopdracht
Puelinckx; dat het geheel van deze niet voorbij het Ministerieel Comite
overeenstemmende feiten de geloof- voor Economische en Sociale Coordiwaardigheid bevestigt van de vertrou- natie zou raken indien de keuze van
welijke mededeling van Hermanus aan de Luchtmacht en de voorkeur uitgePhilippe Moureaux dat Spitaels zelf drukt door de minister van Economihad toegestaan een vertegenwoordi- sche Zaken tegenstrijdig waren;
ger van Dassault te ontmoeten en hem
Overwegende dat die rechtvaardihad opgedragen de gift voor de P.S. te ging niet in aanmerking kan worden
ontvangen; dat moet worden gepreci- genomen;
seerd dat Hermanus zegt dat Sfitaels
Overwegende dat de uitleg van Guy
hem die opdracht na 28 apri 1989
heeft gegeven maar dat het geheel van Coeme, Andre Bastien en Jean-Louis
de hierboven vermelde omstandighe- Mazy immers aangetast is door tegenden bewijzen dat laatstgenoemde wist strij digheden;
dat de rekening Pirot-Detaille, die op
Overwegende dat het vermeende ri24 april 1989 werd geopend, moest die- sico
het dossier van het Ministenen om de aan de P.S. beloofde com- rieel dat
Comite voor Economische en Somissies om de overheidsopdracht ciale
zou worden geblokECM.F16 te verkrijgen, op een dis- keerdCoordinatie
veel eerder dan op 19 april 1989
crete wijze te versluizen en een con- kon worden
voorzien; dat Mazy en
structie was die diende om dat geld Bastien de economische
onderhandeonder te brengen;
lingen opvolgden en op de hoogte waOverwegende dat het, gelet op die ren van de voorkeur van de Luchtelementen, daarentegen uitgesloten is macht, zowel door de overzendingsnota
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van 14 februari 1989 als door de ontmoeting met generaal Moriau op 15
maart 1989;
Dat het dus verwondering wekt dat
het kabinet van Landsverdediging
twee maanden zou gewacht hebben
vooraleer het zich zorgen maakte over
de tegenstelling tussen de criteria van
de gunning van de overheidsopdracht;
Overwegende dat de noodzaak om
een dergelijke tegenstelling weg te
werken, door de beschuldigde en de beklaagden slechts naarmate het onderzoek vorderde is aangevoerd;
Overwegende dat, in een eerste fase,
de keuze van het systeem Electronique Serge Dassault aan de onderzoekers werd voorgesteld als het resultaat van de samenloop van aile
beslissingscriteria waarmee op technisch, financieel en economisch vlak
rekening diende te worden gehouden;
dat luidens die uitleg de militairen
geen enkele voorkeur hadden, nu de
stafchef van de Luchtmacht afstand
genomen had van het advies van zijn
technische diensten;
Overwegende dat zulks de eerste
versie van Jean-Louis Mazy was; dat
minister Coeme dezelfde uitleg verschafte toen hij voor de ondertekening van het contract, in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers over de
bruuske koerswijziging van generaal
Moriau werd gei:nterpelleerd;
Overwegende dat de beschuldigde
en de beklaagden, in een tweede fase,
bij hun verhoor door de onderzoekers
over de druk die werd uitgeoefend op
de baas van de Luchtmacht, voorwendden dat zij daarvan niet op de
hoogte waren, terwijl zij het belang
van het advies van de eindgebruiker,
in casu de Luchtmacht, minimaliseerden; dat zij uitgelegd hebben dat de
contractuele waarborgen perfect het risico verbonden aan de prille ontwikkeling van de Franse technologie compenseerden en dat de o:fferte van de
onderneming E.S.D. wegens de interessantere economische compensaties als eerste werd gerangschikt, zo-
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dat haar keuze zich aan de minister
zonder enige moeilijkheid opdrong;
Overwegende dat het aanvoeren van
het risico op blokkering pas in een
derde fase is opgedoken, nadat het onderzoek het overleg op het kabinet van
Landsverdediging aan het licht bracht;
dat volgens die nieuwe versie van de
beschuldigde en de beklaagden, de
contractuele waarborgen niet voldoende waren, zodat het nodig bleek
het advies van de Luchtmacht, die zoals Bastien trouwens nog steeds blijft
beweren haar voorkeur nooit heeft verheeld, te nuanceren, wat onjuist is vermits de nota die op 25 april 1989 ter
intentie van het Ministerieel Comite
voor Economische en Sociale Coi:irdinatie is opgemaakt, juist nalaat ervan melding te maken;
Overwegende dat het evolutiefkarakter van die verklaringen evenals de
ernstige onregelmatigheden, tot en
met het plegen van valsheid in geschrifte, vastgesteld in de gunningsprocedure, bewijzen dat de minister en
zijn directe medewerkers te allen
prijze hebben willen vermijden dat Litton, waarvan de technische o:fferte zoveel beter was dan die van haar concurrente- dat zij die zelfs uitsluit -,
de overheidsopdracht zou verwerven;
Overwegende dat een dergelijke
houding, in de context van de door de
onderneming Electronique Serge Dassault betaalde commissiegelden, bewijst dat de beschuldigde en de beklaagden op de hoogte waren van de
bestaande onwettige overeenkomst onderliggend aan het dossier en daarmee hebben ingestemd;
Overwegende dat de uitvoering van
dat omkopingspact trouwens materiele sporen heeft nagelaten;
Dat, aldus, het onderzoek het bewijs heeft geleverd dat in een elektronisch hestand gebruikt door Guy
Coeme een Frans telefoonnummer op
naam van Serge Dassault en een
tweede, Belgisch, telefoonnummer,
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waarop Georges Dumortier, verantwoordelijke voor de uitzending "Jeunes Solistes" van de RTBF kon worden bereikt, naast elkaar vermeld
waren;

van Merry Hermanus de omslag met
500.000 Zwitserse frank ontving, niet
tegelijkertijd de inhoud daarvan zou
hebben achterhaald, volstrekt onwaarschijnlijk is;

Overwegende dat die vermelding,
hoewel men niet inziet welk verband
tussen Serge Dassault en Georges Dumortier kan bestaan, duidelijk wordt
als via Dumortier Merry Hermanus
kan worden bereikt, als lid van de jury
van voornoemde uitzending en die zich
op 28 april 1989, datum van de goedkeuring van de keuze van.de onderneming E.S.D. door het Ministerieel
Comite voor Economische en Sociale
Coordinatie te Namen bevond;

Overwegende dat bovendien, zelfs in
de veronderstelling dat de geldinzamelaar van de P.S. de oorsprong
van die ongewone en aldus overgemaakte som niet zou hebben onthuld, de omstandigheden waarin Fran~ois Pirot die gift heeft aangenomen,
voldoende aantonen dat hij meteen de
oorzaak ervan heeft begrepen;

Overwegende dat het kabinet van
Landsverdediging, op die datum, na de
afl.oop van de ministerraad, juist dat
Frans telefoonnummer heeft opgebeld dat in de agenda van Guy Coeme
zelf aan Serge Dassault wordt toegeschreven met een verbindingsteken
naar een andere telefoonlijn waarop
Hermanus op die dag kon worden bereikt;
Dat het onderzoek aantoont dat aileen de minister het initiatiefkon nemen om het nummer van Serge Dassault op te bellen;
Dat die verschillende elementen, in
combinatie met de wens die Jean Climaud in februari 1989 uitte om Guy
Coeme onder vier ogen te ontmoeten,
erop wijzen dat laatstgenoemde, op
een beslissend moment van de
gunningsprocedure, contact genomen
heeft zowel met de omkopende onderneming als met de partijman die belast was met het inzamelen van de
fonds en;
Dat bijgevolg de tenlastelegging D2
tegen die beschuldigde en die twee beklaagden bewezen is;
VIII.- Pirot, Hermanus en de tenlastelegging D2.

Overwegende dat de bewering dat
Pirot, op het ogenblik dat hij

Fran~ois

Overwegende dat Pirot immers, gelet op de omvang van het bedrag, de
aard van de deviezen waarmee de P.S.
aldus begiftigd werd en de bekendheid van de overheidsopdracht die de
Belgische Staat, onder de bescherming van een mandataris van de partij, ging toekennen, op ondubbelzinnige wijze inlichtten over de oorsprong
van de fondsen, wat juist uitlegt
waarom hij uit voorzichtigheid die onwettige gift onmiddellijk heeft weggewerkt naar een Luxemburgse rekening die daartoe werd geopend;
Overwegende dat het versluizen
door Fran~ois Pirot van de eerste starting van Electronique Serge Dassault
een daad van deelneming aan het in
de dagvaarding omschreven misdrijf
van omkoping uitmaakt, aangezien,
zonder het ontvangen van dat voorschot, het onderbrengen op een veilige plaats, en het aldus gegeven signaal aan degenen die konden
doorwegen op de beslissing, de arglistigheden van die onderneming hun
doel niet op dezelfde wijze zouden hebben kunnen bereiken;
Overwegende dat, uit de bovenvermelde elementen alsmede uit die
vermeld in de eerste afdeling van dit
hoofdstuk, blijkt dat Merry Hermanus als tussenpersoon is opgetreden
tussen de omkoper en de P.S. om het
omkoopgeld welbewust van de ene
naar de andere door te geven;
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Overwegende dat de tenlastelegging D2 tegen die twee beklaagden bewezen is;
TITEL VI
STRAFFEN

I. - Eenheid van opzet.
Overwegende dat het geheel van de
bewezen verklaarde tenlasteleggingen tegen Guy Coeme, Willy Claes,
Alfons Puelinckx, Andre Bastien, JeanLouis Mazy, Johan Delanghe, Etienne
Mange en Luc Wallyn wegens eenheid van opzet een voortgezet misdrijfvormt, dat maar met een enkele
straf kan worden gestraft, de zwaarste;
II. - Verzachtende omstandigheden.
Overwegende dat, op het ogenblik
dat de feiten werden gepleegd, Guy
Coeme, Alfons Puelinckx:, Andre Bastien, Jean-Louis Mazy, J ohan Delanghe en Luc Wallyn geen veroordeling wegens feiten van dezelfde aard
hebben opgelopen;
Dat er aldus, voor elk van hen, verzachtende omstandigheden bestaan
waardoor aileen correctionele straffen hoeven te worden opgelegd;
III. - Motivering van de straffen.
Overwegende dat zwarte boekhoudingen niet aanvaardbaar en verwerpelijk zijn; dat zij des te onaanvaardbaarder zijn als zij worden opgesteld
door personen, waarvan de rechtschapenheid hoven alle verdenking moet
staan wegens de hogere ambten die zij
in de Staat bekleden;
Overwegende dat de burgers in een
democratie mogen verwachten dat de
politici die hen vertegenwoordigen of
de hoge ambtena:ren die hen besturen, de belangen van de gemeenschap
niet opofferen aan hun persoonlijk belang of aan dat van een partij; dat, in
dat opzicht, de omstandigheid dat er
op het ogenblik van de feiten geen
wetgeving bestond die de financiering van de partijen regelde, zonder
belang is, evenmin als het feit dat die
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praktijken toen algemeen verspreid
zouden zijn geweest; dat nooit werd
gedoogd dat omkoping een middel was
om zwarte kassen te spijzen die uiteindelijk persoonlijke belangen dienen van hen die ze aanmoedigen;
Overwegende dat de feiten des te erger zijn nu, naar het voorbeeld van de
georganiseerde misdaad, de fraude
grensoverschrijdend werd en gebruik
maakte van de meest uitgewerkte
technieken van geheime overdracht
van fondsen dankzij in het buitenland opgezette afschermvennootschappen;
Overwegende dat niet kan worden
aanvaard dat de belangen van de
Staat, en inzonderheid in dit geval van
Landsverdediging, kunnen afhangen
van smeergeld; dat het feit dat de gedane keuzen achteraf opportuun hieken te zijn, hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat echter de uit te
spreken straffen rekening zullen houden met de ancienniteit van de feiten en met de zware morele en financiele schade die de meeste comparanten reeds hebben geleden en met de
omvang van de gerechtskosten en de
verbeurdverklaringen die, krachtens
de wet, moeten worden uitgesproken;
Overwegende dat het Hof rekening
houdt:
A - Wat Guy Coeme betreft : met de
functies die hij in de regering bekleedde en de voorrang die hij gaf aan
de belangen van zijn politieke partij
hoven die van het departement waarvan hij de leiding had; dat hij, hoewei hij zich niet persoonlijk verrijkt
heeft, nochtans een onrechtstreeks
voordeel genoot bij de verrijking van
een partij waarvan zijn politieke loopbaan afhing;
B. - Wat Willy Claes betreft : met
zijn dubbele hoedanigheid van viceeerste minister en minister van Economische Zaken op het ogenblik van
de feiten en met de omstandigheid dat
hij tot tweemaal toe een inschrijver
heeft bevoordeeld om een partij waarvan hij een belangrijke leider was, te
begunstigen;
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C. - Wat Serge Dassault betreft : met
het feit dat hij een van de aanstichters
van de omkoping is die tot doel had de
gunning van een militaire overheidsopdracht voor omvangrijke bedragen te
verkrijgen; dat de praktijken die werden aangewend om de fondsen te versluizen, onaanvaardbaar zijn; dat, om
die redenen, de vraag tot opschorting
van de uitspraak van de veroordeling niet kan worden ingewilligd;
D. - Wat Alfons Puelinckx betreft:
met het feit dat hij, ondanks zijn hoedanigheid van advocaat, tot tweemaal
toe meegewerkt heeft aan het overbrengen van een aanbod tot omkoping aan hoge staatsleiders en aan het
discreet versluizen van de opbrengst
van de omkoping;
E.- WatAndre Bastien betreft: met
zijn grote bekwaamheid en met het
feit dat hij, als hoger officier, des te
meer de werkelijke belangen van de
Luchtmacht zoals deze zich aandienden op het ogenblik van de overheidsopdracht hoorde te behartigen; dat,
nochtans, er rekening dient te worden gehouden met de bei:nvloeding die
hij onderging;
F. - Wat Jean-Louis Mazy betreft:
met de ernst van de druk die hij uitoefende terwijl hij wegens zijn gewezen functie van inspecteur van Financien kon weten dat zijn optreden
onregelmatig was; dat er nochtans, zoals voor Bastien, rekening moet worden gehouden met het ontbreken van
persoonlijk belang en met de psychologische omstandigheden waarin zijn
daden werden gesteld;
G. - Wat Merry Hermanus betreft :
met het feit dat hij wegens zijn universitaire vorming des te beter op de
hoogte was van de onwettigheid van
de daden die hij stelde als
geldinzamelaar van de Parti Socialiste en als aangewezen tussenpersoon voor het versluizen van de fondsen;
H.- Wat Fran~ois Pirot betreft: met
het feit dat hij, ook al nam hij deel aan
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de omkoping, de aanstichter noch de
motor daarvan was; dat hij besefte dat
zijn tussenkomst strafbaar was; dat,
niettemin, de ernst van de feiten en
een correcte rechtspraak niet toestaan
dat hem het voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt verleend;
I. - Wat Johan Delanghe betreft :
met het feit dat hij, in de twee overheidsopdrachten, een doorslaggevende bijstand heeft verstrekt, door het effect
van zijn statuut van kabinetschef en
zijn administratieve kennis opgebouwd
in zijn vroegere functie van inspecteur van financien, onder meer wat betreft overheidsopdrachten;

J.- Wat Etienne Mange betreft: met
het feit dat hij aan de omkoping van
leiders van de S.P. een onmisbare hulp
heeft verstrekt in zijn hoedanigheid
van schatbewaarder door hun het
omkopingsaanbod over te brengen en
door, samen met Puelinckx en Wallyn, het systeem in te richten om de
betaling van aanzienlijke ongeoorloofde bedragen te verbergen; dat deze
bijzonder ernstige feiten beletten dat
hij kan genieten van de maatregel bepaald bij artikel 3 van de wet van 29
juni 1964 betre:ffende het uitstel, de
opschorting en de probatie;
K. - Wat Luc Wallyn betreft : met de
doorslaggevende rol die hij speelde in
de omkoping door contact op te nemen met Mange en daarna met Delanghe, kabinetschef van de vice-eerste
minister, en door, met de hulp van
Puelinckx, de noodzakelijke afschermvennootschappen op te richten om de
oorzaak en de oorsprong van de betaalde sommen te verdoezelen evenals met het feit dat hij zijn eigen belang diende door zich in het
voorbijgaan belangrijke bedragen toe
te eigenen;

L.- Wat Guy Spitaels betreft: met
het feit dat hij, dankzij zijn academische titels en zijn positie aan het hoofd
van een belangrijke partij van de regeringscoalitie, een sterk gezag over
zijn medewerkers bezat;
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Overwegende dat die redenen voor
elk van de beschuldigden en beklaagden de keuze van de uitgesproken veroordelingen, hun aard en omvang
rechtvaardigen; dat de ontzettingen
noodzakelijk zijn voor het saneren van
de praktijken inzake overheidsopdrachten;
IV. - Bijzondere verbeurdverklaring.
Overwegende dat artikel 253 van
het Strafwetboek voorziet in de bijzondere en dwingende verbeurdverklaring van het door de omkoper gegevene;
Dat de verbeurdverklaring uitgesproken moet worden ten aanzien van
de omgekochte en dat de verbeurdverklaarde zaken niet mogen worden teruggegeven aan de omkoper;
Overwegende dat de bijzondere verbeurdverklaring voorzien in artikel
253 van het StrafWetboek betrekking
heeft op het door de omkoper gegevene, of zijn tegenwaarde indien het
zich niet meer in natura in handen
van de omgekochte bevindt; dat aile
gegeven bedragen verbeurd verklaard
moeten worden, zelfs indien de omgekochte die bedragen met zijn eigen gelden heeft vermengd; dat de verbeurdverklaring, indien het door de omkoper
gegevene bestaat in een geldsom in
vreemde munt die zich niet meer in
contanten in handen van de omgekochte bevindt, op de tegenwaarde in
Belgische frank moet betrekking hebben;
Overwegende dat voor de toepassing van dat artikel niet is vereist dat
de persoon tegen wie de verbeurdverklaring wordt uitgesproken, eigenaar
van de verbeurdverklaarde zaken is
geworden;
Overwegende dat ongeacht het gebruik van het door de omkoper gegevene, de verbeurdverklaring ervan of,
in voorkomend geval, van zijn tegenwaarde dient te worden uitgesproken;
Overwegende dat er geen onderscheid dient te worden gemaakt tus-
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sen de daders van het misdrijf omkoping in verhouding tot hun graad van
deelneming, nu zij allen rechtstreeks
aan de uitvoering ervan hebben meegewerkt;
Dat evenwel het vermogen van een
aan omkoping schuldig bevonden persoon overeenkomstig de wet slechts
kan worden verbeurd tot beloop van de
bedragen die zijn betaald ter uitvoering van de overeenkomst waarmee hij
ingestemd heeft;
Overwegende dat, tengevolge van de
internationale ambtelijke opdrachten, de rekeningen nr. 952.971 W.G.
ten name van Franvois Pirot en nr.
954.531 ten name van Merry Hermanus en van zijn echtgenote Mireille
Francq bij de UBS te Luxemburg werden geblokkeerd;
Overwegende dat Franvois Pirot op
de terechtzitting bekend heeft dat hij
op voornoemde rekening over vier miljoen, voortkomende van de omkoping,
beschikte;
Dat Merry Hermanus en zijn echtgenote Mireille Francq, in hun verklaring van 27 november 1997 aan de
deskundige Deblinde, verduidelijkt
hebben dat 1.275.000 Zwitserse franken die op hun voornoemde rekening
werden gestort, van de gift van Serge
Dassault voortkomen;
Overwegende dat de verbeurdverklaring in de eerste plaats zal slaan op
de op die rekeningen geblokkeerde of
in beslag genomen geldsommen;
Overwegende dat de verbeurdverklaring dus voor het overige zal slaan
op de tegenwaarde van de sommen die
voortkomen uit de omkoping, na aftrek van de sommen teruggevonden op
de geblokkeerde of in beslag genomen rekeningen;
Overwegende dat Franvois Pirot
vraagt dat voor recht zou worden gezegd dat elke persoon die wegens actieve omkoping wordt veroordeeld,
hem vrijwaart voor elke tegen hem
uitgesproken verbeurdverklaring, op

1228

HOF VAN CASSATIE

grond dat de eigenaar, wanneer de dader niet de eigenaar van de verbeurdverklaarde zaak is, eventueel over een
verhaal tegen de dader beschikt;
Overwegende dat aileen de eigenaar die met het misdrijf niets te rnaken heeft, dat verhaal kan uitoefenen; dat dit te dezen niet het geval is,
nu Fran\!ois Pirot mededader is;
Overwegende dat uit de beschouwingen in verband met de tenlasteleggingen C1, C2, D1 en D2 en uit de
vaststellingen van de deskundige Deblinde volgt dat de onderneming
Agusta 51.331.981 Belgische frank aan
Luc Wallyn heeft overgemaakt, via rekeningen geopend bij de A.B.N.-Amrobank te Zurich ten voordele van de
S.P., en dat Serge Dassault die partij
op dezelfde wijze een bedrag van tien
miljoen Franse frank heeft geschonken;
Overwegende dat overigens uit de
beschouwingen betreffende de tenlasteleggingen C2 en D2 evenals uit de
vaststellingen van de deskundige Deblinde blijkt dat Serge Dassault aan de
P.S. 500.000 Zwitserse frank heeft
overgemaakt die onmiddellijk in
11.900.000 Belgische frank zijn omgewisseld, 1.275.000 Zwitserse frank
die onmiddellijk in 30.918.750 Belgische frank zijn omgewisseld, 750.000
Franse frank en 325.000 Franse frank,
die in 6.557.500 Belgische frank zijn
omgewisseld, te weten een algemeen
totaal van 49.376.250 Belgische frank;

V. - Uitstel.
Overwegende dat de beschuldigden en de beklaagden vroeger geen
veroordeling tot een criminele straf of
tot een hoofdgevangenisstraf van meer
dan twaalf maanden opgelopen hebben en dat de feiten niet kunnen leiden tot een veroordeling van meer dan
vijf jaar;
Dat moet worden gehoopt dat zij
zich zullen beteren;
Dat de tenuitvoerlegging van de
hoofdgevangenisstraffen in de hierna
bepaalde mate zal worden opgeschort;
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VI. - Kosten van de strafvordering.
Overwegende dat een gedeelte van
de kosten van de strafvordering niets
te maken heeft met de bij het Hof aanhangig gemaakte vervolgingen of betrekking heeft op de overleden beklaagde; dat het onmogelijk is de
kosten van het onderzoek op te splitsen, zodat voor dat onderzoek ex aequo et bono 60 pet. van de totale kosten moet worden aangerekend;
Overwegende dat alle kosten, ten
belope van dat percentage, werden veroorzaakt door het onderzoek en de berechting van de misdrijven die door
het Hof ten laste van de beschuldigden en de beklaagden werden bewezen verklaard;
Overwegende dat de kosten veroorzaakt door de zaken Agusta en Dassault, luik S.P., twee derden bedragen; dat de kosten veroorzaakt door de
zaak Dassault, luik P.S., een derde bedraagt;
Overwegende dat het onmogelijk is
de kosten voor een bepaalde tenlastelegging op te splitsen, zodat het onbillijk zou zijn aan de schuldig verklaarde partijen of aan bepaalde onder
hen, een hoofdelijke veroordeling in de
kosten op te leggen; dat de last van de
kosten moet worden verdeeld zoals
verder in het beschikkend gedeelte gezegd zal worden;
OM DIE REDENEN,
Uitspraak doende op tegenspraak,
met toepassing van de artikelen :
103, overgangsbepaling, 147, 148 en
149 van de Grondwet;
1 tot 5 van de wet van 17 december 1996 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 103
van de Grondwet, gewijzigd bij de wet
van 28 februari 1997 en bij de wet van
19 december 1997;
25,31,33,38,40,44,50,60,63,64,
65,66, 79, 80, 82, 84,193,195,196,
197, 213, 214, 247, 252 en 253 van het
Strafwetboek;
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21 tot 25 en 28 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, onder andere gewijzigd bij de
wetten van 24 december 1993 en 11
december 1998;
43,44, 153,154,155,161,162,182,
185, 189, 190, 193bis, 194, 195, 226,
227 en 463 van het Wetboek van Strafvordering;
141 van het Gerechtelijk Wetboek;
1 van de wet van 4 oktober 1867 op
de verzachtende omstandigheden;
1, 3 en 8 van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie;
1 en 3 van de wet van 5 maart 1952
betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, onder andere
gewijzigd door de wetten van 2 juli
1981 en 24 december 1993;
28, 29 en 41 van de wet van 1 augustus 1985, gewijzigd bij de wetten
van 24 december 1993 en van 18 februari 1997, en het koninklijk besluit
van 18 december 1986;
11 van de wet van 1 juni 1849, gewijzigd bij de wet van 28 juli 1992, 91
van het koninklijk besluit van 28 december 1950 (Tariefin strafzaken), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
29 juli 1992 en 23 december 1993;
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken;
Verklaart de strafvordering ontvankelijk;
Verklaart dat de ten laste van de beschuldigden en de beklaagden gelegde
feiten tussen 1 juli 1988 en 8 juni 1989
gepleegd werden, waarbij het laatste
feit van 7 juni 1989 dateert;
Spreekt de beschuldigde Guy Coeme
vrij uit hoofde van de tenlasteleggingenA3 en D1;
Veroordeelt de beschuldigde Guy
Coeme uit hoofde van de tenlasteleggingen A1, A2 en D2 samen :
- tot een gevangenisstraf van
TWEE JAARen
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- tot een geldboete van DUIZEND
frank,
welke geldboete van 1000 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd,en, bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1o, van het Strafwetboek;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Spreekt de beschuldigde Willy Claes
vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen A1, A2, A3 en B;
Veroordeelt de beschuldigde Willy
Claes uit hoofde van de tenlasteleggingen D1 en D2 samen:
-tot een gevangenisstrafvan DRIE
JAAR en
-tot een geldboete van DUIZEND
frank,
welke geldboete van 1000 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn, door een
vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1, van het Strafwetboek;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Veroordeelt de beklaagde Serge Dassault uit hoofde van de tenlasteleg~
ging C2:

1230

HOF VAN CASSATIE

tot een gevangenisstraf van
TWEE JAARen
- tot een geldboete van DUIZEND
frank,
welke geldboete van 1000 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn, door een
vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstrafbetreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Veroordeelt de beklaagde Alfons
Puelinckx uit hoofde van de tenlasteleggingen, Cl, beperkt tot de omkoping van Willy Claes, en C2 samen :
- tot een gevangenisstraf van
TWEEJAARen
- tot een geldboete van DUIZEND
frank,
welke geldboete van 1000 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn, door een
vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1, van het Strafwetboek;
Beveelt dat, wat het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf betreft dat de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar
wordt opgeschort overeenkomstig en
onder de voorwaarden van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
Spreekt hem vrij voor het overige
van de tenlastelegging C1;
Spreekt de beklaagde Andre Bastien vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen A3 en D1;
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Veroordeelt de beklaagde Andre Bastien uit hoofde van de tenlasteleggingen A1, A2 en D2 samen :
- tot een gevangenisstraf van ZES
MAANDEN en
-tot een geldboete van HONDERD
frank,
welke geldboete van 100 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 6000 frank wordt verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de
wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van een maand
kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende drie jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Spreekt de beklaagde Jean-Louis
Mazy vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen A3 en D1;
Veroordeelt de beklaagde Jean-Louis
Mazy uit hoofde van de tenlasteleggingen A1, A2 en D2 samen:
- tot een gevangenisstraf van ZES
MAANDEN en
-tot een geldboete van HONDERD
frank,
welke geldboete van 100 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 6000 frank wordt verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de
wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van een maand
kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende drie jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Spreekt de beklaagde Auguste,
Merry Hermanus vrij uit hoofde van
de tenlastelegging D1;

--~---~
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Veroordeelt de beklaagde Auguste,
Merry Hermanus uit hoofde van de
tenlastelegging D2 :
- tot een gevangenisstraf van EEN
JAAR en
-tot een geldboete van VIJFHONDERD frank,
welke geldboete van 500 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 30.000 frank wordt
verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn, door een
vervangende gevangenisstraf van· drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1, van het Strafwetboek;
Beveelt dat, wat het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf betreft dat de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar
wordt opgeschort overeenkomstig en
onder de voorwaarden van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
Spreekt de beklaagde Franvois Pirot vrij uit hoofde van de tenlastelegging D1;
Veroordeelt de beklaagde Franvois
Pirot uit hoofde van de tenlastelegging D2:
-tot een gevangenisstrafvan DRIE
MAANDENen
-tot een geldboete van HONDERD
frank,
welke geldboete van 100 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 6000 frank wordt verhoogd, en bij niet-betaling binnen de
wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van een maand
kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf betreft dat de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende drie jaar
wordt opgeschort overeenkomstig en
onder de voorwaarden van de wet van
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29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
Spreekt de beklaagde Johan Delanghe vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen A2, A3 en B;
Veroordeelt de beklaagde Johan Delanghe uit hoofde van de tenlasteleggingen A1, D1 en D2 samen :
- tot een gevangenisstraf van
ACHTTIEN MAANDEN en
-tot een geldboete van DUIZEND
frank,
welke geldboete van 1000 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1, van het Strafwetboek;
Beveelt dat, wat het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf betreft dat de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar
wordt opgeschort overeenkomstig en
onder de voorwaarden van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
Spreekt de beklaagde Etienne
Mange vrij uit hoofde van de tenlastelegging B;
Veroordeelt de beklaagde Etienne
Mange uit hoofde van de tenlasteleggingen D1 en D2 samen:
- tot een gevangenisstraf van EEN
JAAR en
-tot een geldboete van VIJFHONDERD frank,
welke geldboete van 500 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 30.000 frank wordt
verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn, door een
vervangende gevangenisstrafvan drie
maanden kan worden vervangen;
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Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1, van het StrafWetboek;
Beveelt dat, wat het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf betreft dat de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar
wordt opgeschort overeenkomstig en
onder de voorwaarden van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
Veroordeelt de beklaagde Luc Wallyn uit hoofde van de tenlasteleggingen B, D1 en D2 samen :
- tot een gevangenisstraf van
TWEE JAAR en
-tot een geldboete van DUIZEND
frank,
welke geldboete van 1000 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1, van het StrafWetboek;
Beveelt dat, wat het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf betreft dat de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar
wordt opgeschort overeenkomstig en
onder de voorwaarden van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
Spreekt de beklaagde Guy Spitaels
vrij uit hoofde van de tenlastelegging
D1;
Veroordeelt de beklaagde Guy Spitaels uit hoofde van de tenlastelegging D2:
- tot een gevangenisstraf van
TWEE JAARen
- tot een geldboete van DUIZEND
frank,
welke geldboete van 1000 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
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opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd, en, bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn, door een
vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem voor een termijn van
vijf jaar van het recht bedoeld in artikel 31, 1, van het StrafWetboek;
Beveelt dat, wat het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf betreft dat de
duur van de voorlopige hechtenis overstijgt, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar
wordt opgeschort overeenkomstig en
onder de voorwaarden van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
Veroordeelt elk van de beschuldigden en beklaagden bovendien tot betaling van een bedrag van tien frank,
verhoogd met de opdeciemen, hetzij 10
frank x 200 = 2.000 frank, als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, en tot betaling van een
vergoeding van duizend frank krachtens het koninklijk besluit van 29 juli
1992 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1993;
Beveelt, met toepassing van artikel 253 van het StrafWetboek, dat het
bedrag van 51.331.981 Belgische frank
(tenlasteleggingen C1 en D1), wat betreft Willy Claes, Johan Delanghe,
Etienne Mange en Luc Wallyn, wordt
verbeurd verklaard;
Beveelt, met toepassing van hetzelfde artikel, de verbeurdverklaring :
1. ten laste van Willy Claes, Johan
Delanghe, Etienne Mange en Luc Wallyn, van de tegenwaarde in Belgische
frank, aan de gemiddelde wisselkoers
op de dag van de uitvoering van dit arrest, van 10.000.000 Franse frank (tenlasteleggingen C2 en D2);
2. ten laste van Guy Coeme, Andre
Bastien, Jean-Louis Mazy, Auguste
Merry Hermanus, Franc;ois Pirot en
Guy Spitaels, van 49.376.250 Belgische
frank (tenlasteleggingen C2 et D2),
met verrekening op dat bedrag van de
bedragen die teruggevonden zijn op de

Nr. 535

HOF VAN CASSATIE

rekeningen nr. 952.971 W.G. ten name
van Fran<;ois Pirot en nr. 954.531 ten
name van Merry Hermanus en van
Mireille Francq;
Zegt dat de verbeurdverklaarde bedrag ter beschikking gesteld worden
van de stad Brussel, plaats waar de
misdrijven gepleegd werden, om het
aan haar openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn te overhandigen;
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ken aan hun wettige eigenaars worden teruggegeven.
23 december 1998 - Verenigde kamers
- Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Vordering : mevr. Liekendael, procureur-generaal, en de h. du
Jardin, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. P. Vandeveeren, M.G. Tassin,
M.A. Beermiert, P. Lambert, J.P. Cot, Brussel; J. Van den Heuvel, Antwerpen; L. Matray, Luik, R. De Baerdemaker, Brussel;
0. Schnerb, Parijs, J.M. Defourny, J.F. Defourny, F. Kuty, Luik; G. Boliau, X. Leurquin, L. Godin, 0. Klees, M. Hirsch A.
Krywin, Brussel, J.F. Jeunehomme, A. Masset, Luik; L.J. Martens, Gent; M. Senelle,
Brussel; P. Van Eeckhaut, P. Devers, Gent,
M. Neve, Luik; M. De Kock, F. Antioco,
E. Jakhian, F. Koning, Brussel.

Veroordeelt Guy Coeme tot vier honderdsten, Willy Claes tot twaalfhonderdsten, Serge Dassault tot vier honderdsten, Alfons Puelinckx tot tien
honderdsten, Andre Bastien tot twee
honderdsten, Jean-Louis Mazy tot
twee honderdsten, Auguste Merry Hermanus tot vier honderdsten, Fran<;ois Pirot tot een honderdste, Johan
Delanghe tot drie honderdsten,
Etienne Mange tot vier honderdsten,
Luc Wallyn tot tien honderdsten en Nr. 535
Guy Spitaels tot vier honderdsten van
de kosten van de strafvordering, die
1e KAMER- 24 december 1998
heden zijn begroot op een totaal bedrag van 21.311.391 frank;
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARBeveelt dat de vals verklaarde overRESTEN- OP CONCLUSIE- BURGERLIJKE
eenkomsten en andere vals verklaarde
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
documenten, te weten die waarvan
INBEGREPEN) - VERWIJZING NAAR HET BEsprake is in de tenlastelegging A1 en
ROEPEN VONNIS - VERWIJZING NAAR DE
DOELSTELLING VAN DE PARTIJEN EN NAAR
A2, neergelegd op de gri:ffie onder
FElTEN- GEVOLG.
(Cassatie) nr. 150, nr. Vl, en meer bepaald de nota A.A.D. van 19 april Loutere verwijzing naar de in het beroe1989, VSP/R 890114, en het gunningspen vonnis vermelde doelstelling van de
verslag SVP 6737 van 21 april 1989,
partijen en naar de feiten die eraan ten
en in de tenlastelegging B, neergegrondslag liggen, heeft niet tot gevolg dat
legd onder (Cassatie) nr. 307, worde redenen van het beroepen vonnis deel
uitmaken van het arrest.
den verbeterd;
Zegt dat die verbetering wordt verricht door op de akten de volgende ver(ERAUW T. DE DONCKER E.A.)
melding aan te brengen : "akte vals
verklaard door het arrest van het Hof
ARREST
van Cassatie van 23 december 1998 in
(A.R. C.97.0173.N)
zaak A.94.000l.F van de algemene
rol>>;

Zegt dat daarvan proces-verbaal zal
worden opgemaakt;
Beveelt, voor zoveel nodig, dat de in
beslag genomen en op de gri:ffie neergelegde overtuigingstukken alsmede
alle andere in beslag genomen stuk-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
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Over het eerste middel :
Overwegende dat de loutere verwijz~!lg naar de doels~elling van de partlJen en naar de fmten die eraan ten
grondslag liggen in het arrest naar het
beroepen vonnis, niet tot gevolg heeft
dat de redenen van het beroepen vonnis deel uitmaken van het arrest;
. Dat het middel ~p de onderstelling
IS gebaseerd dat d1t wel het geval is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest, enerzijds, in de motivering vaststelt : 1.
"dat het appellanten er enkel om te
doen is, nude A.S.L.K. afgezien heeft
van het project m.b.t. tot het gebouw
G, de weerslag ervan op de contractuele relaties tussen de partijen op te
vangen en tot een billijke en gelijke
verdeling van de erelonen te komen op
grond van punt 3.00 van de tussen de
architecten gesloten overeenkomst"· 2.
"d at aan appellanten niet kan wor'
den verweten dat de herverdeling pas
door hen werd betwist nadat gebleken was dat de A.S.L.K. de opdracht
van het gebouw niet zou toewijzen"· 3.
dat "uitsluitend ingevolge de ni~t
toewijzing van het gebouw G" het
evenwicht tussen de beide architectenbureaus werd verstoord;
Dat het, anderzijds, in het beschikkend gedeelte in de deskundigen-
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opdracht beveelt rekening te houden
"met het feit dat het gebouw G werd
uitgevoerd door (eiser) zonder dat (verweerders) daarvoor enige inspanningen hebben moeten leveren";
Dat die redenen tegenstrijdige vaststellingen bevatten;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden arrest
behalve in zoverre dit het hoger be~
roep ontvankelijk verklaart, de vordering van verweerders tegen de
E.L.D. Partnership B.V.B.A. en de tegenvordering van eiser eri de E.L.D.
Partnership B.V.B.A. tegen de verweerders wegens roekeloos en tergend geding ongegrond verklaart en
uitspraak doet over de kosten van eiser en van de verweerders; 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 naa;
het Hof van Beroep te Gent.
24 december 1998 - 1e kamer - Voorzitter.en verslaggever: de h. Verougstraete,
afdehngsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
met opdracht - Advocaten : mrs. Delahaye en Simont.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 1998

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Arbeidsovereenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte - Overlijden van het slachtoffer Toekomstige schade - Muntontwaarding Te kapitaliseren inkomen.
1161

Afstamming
Vordering - Genetisch onderzoek - Rechter
- Bevel tot onderzoeksmaatregel - Wettelijkheid- Voorwaarden.
1141

Afstamming
Onderzoek naar het vaderschap - Bewijs Vermoedens - Feitelijk vermoeden- Bevel
tot gene tisch onderzoek- Weigering- Gevolg.
1141

Afstamming

Einde - Ontslag om dringende reden Termijn - Kennis van het feit - Begrip 1100
Werkgever.

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden Termijn - Kennis van het feit - Begrip Werkgever - Voorwaarden - Bewijs van
het feit - Persoon die bevoegd is de arbeidsovereenkomst te beeindigen- Kennisgeving.
1100

Arbeidsovereenkomst
Einde- Allerlei- Werkgever- Verplichting- Mgifte van sociale bescheiden- Rechtsvordering - Gevolg.
1080

Arbitrage

Vordering - Genetisch onderzoek - Rechter
- Bevel tot onderzoeksmaatregel - Wettelijkheid- Voorwaarden.
1144

Overeenkomst- Uitbreiding- Rechtsmacht
van de scheidsrechter - Grenzen.
1115

Arbitragehof

Afstamming
Onderzoek naar het vaderschap - Bewijs Vermoedens - Feitelijk vermoeden- Bevel
tot genetisch onderzoek- Weigering- Gevolg.
1144

Prejudiciele vraag - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Grenz en.
1135

Auteursrecht
Wettelijke bescherming- Voorwaarde. 1117

Arbeid
Sociale documenten - Arbeidsovereenkomst
- Einde - W erkgever - V erplichting Mgifte van sociale bescheiden - Rechtsvordering - Gevolg.
1080

Benelux

Arbeidsovereenkomst
Einde -

B

Eenzijdige wijziging

Gevolg.
1083

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Gesubsidieerd vrij
onderwijs- Vlaamse Gemeenschap- Voorrangsregelingdecreet - Nieuwe regeling Rechtspositie sommige personeelsleden- Decreet 27 maart 1991.
1125

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden Termijn - Kennis van het feit - Begrip werkgever- Persoon die bevoegd is de arbeidsovereenkomst te beeindigen.
1100

....

,_

Verdragsbepalingen - Benelux-Gerechtshof
- Arrestuitlegging - Dwangsom - Rechtsvordering tot nakoming arbeidsovereenkomsten - Draagwijdte.
1080

Benelux
Verdragsbepalingen- Benelux-Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken- Onderzoeksverrichtingen en vaststelling van misdrijven - Grondgebied van
de aangezochte staat - Sturen van agenten
door de verzoekende staat - Bijstand bij de
verrichtingen- Inbeslagneming van voorwerpen - Gebruik van de verkregen inlichtingen.
1166

2 Betekeningen en kennisgevingen
Algemeen - Exploot - Betekening in andere
dan in strafzaken - Betekening niet aan de
persoon of de woonplaats - Aangetekende
brief- Verzending- Draagwijdte.
1155

Betichting van valsheid
Voor het Hofvan Cassatie- Verklaring van
de verweerder- Niet-bediening- Bevel van
het Hof- Kosten.
1119

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke)
- Kart geding - Beslissing dat de vordering
de grenzen van het voorlopige overschrijdtHoger beroep - Bevestiging van de beroepen
beslissing - Gevolg - Devolutieve kracht.
1077

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Misdrijf door
een rechter in handelszaken gepleegd buiten
zijn ambt- Voorrecht van rechtsmachtToepasselijkheid.
1135

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - BeneluxVerdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken - Grondgebied van de
aangezochte staat- Onderzoeksverrichtingen
en vaststelling van misdrijven - Sturen van
agenten door de verzoekende staat - Bijstand bij de verrichtingen - Inbeslagneming
van voorwerpen - Gebruik van de verkregen
inlichtingen.
1166

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Omkoping
van ambtenaren - Voorafgaande overeenkomst - Bewijs.
1166

Bewijs
Strafzaken - Aillerlei - Internationale ambtelijke opdrach~ - In het buitenland verkregen bewijs - Regelmatigheid - Beoordeling
door de Belgische rechter - Voorwaarden.
1166

c

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Misdrijf - Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
1166

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Samenhangende misdrijven- Bevoegdheid van de rechter - Tijdstip waarop de samenhang moet
worden beoordeeld.
1166

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Samenhangende misdrijven- Vrijspraak uit hoofde van
een misdrijf- Gevolg.
1166

Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Mstamming- Genetisch
onderzoek- Weigering- Gevolg.
1141

Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Mstamming- Genetisch
onderzoek- Weigering- Gevolg.
1144

Bewijs
Strafzaken - Algemeen - Strafvordering Onwettigheid of onregehnatigheid van de bewijzen - Gevolgen.
1166

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Strafrechter- Innerlijke overtuiging- Voorwaarde.
1166

Bewijs
Strafzaken - Vermoedens -Andere elementen - Samenloop - Overtuiging van de strafrechter- Voorwaarde.
1166

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Gemeente
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen - Middel van nietontvankelijkheid - Gronden.
1119

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Onderzoeksrechter - Reconstructie - Modaliteit
- Verzoek- Beschikking- VerwerpingHoger beroep- Verwerping.
1089

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Onderzoeksrechter- Beslag- Verzoek tot opheffing - Beschikking - Verwerping - Hoger
beroep- Verwerping.
1090

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksrechter- Verzoek om aanvullend onderzoek- Beschikking- Verwerping- Hoger
beroep- Verwerping.
1090

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Onderzoeksrechter - Wraking - Arrest van het
hof van beroep.
1112

I

3 Dwangsom

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Stra:!Vordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) -Arrest
dat eisers hoger beroep tegen een vonnis tot
heropening van het debat onontvankelijk verklaart.
1112

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Stra:!Vordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging- Verwijzing naar
de correctionele rechtbank - Hoger beroep
van de verdachte - Hoger beroep niet ontvankelijk verklaard- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
1138

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Stra:!Vordering - Geen
eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor
cassatieberoep- Arrest gewezen met toepassing van art. 235bis, § 1, Sv.
1107

Arbeidsovereenkomst- Einde- Werkgever
- Verplichting - Afgifte van sociale bescheiden- Rechtsvordering- Aard.
1080

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op
grond van bepaalde feiten - Overspel Begrip.
1151

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op
grond van bepaalde feiten - Overspel Buitenechtelijke betrekkingen- Persoon van
zelfde geslacht - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder- Gevolg.
1151

G

Cassatieberoep
Belastingzaken- Vormen- Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging Betekening - Termijn - Inkomstenbelastingen.
1095

Cassatieberoep
Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken- Inkomstenbelastingen - Memorie van wederantwoord
- Brief- Ter post aangetekende brief. 1095

Cassatieberoep
Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken- Inkomstenbelastingen - Stukken
Neerlegging Termijn.
1095

Gemeente
Gemeenteraad - Beraadslaging - Gemeenteraadslid - Rechtstreeks belang - Berekening van pensioen.
1119

H
Handelspraktijken
Vordering tot staking - Prijsaanduiding Aankondiging van prijsvergelijking - Prijs
van boeken in de ramsj.
1078

Herhaling
Drugswet- Bijzondere herhaling- Strafwetboek - Toepasselijkheid.
1165

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Geschonden wetsbepalingen - Onvoldoende om tot vernietiging te leiden - Ontvankelijkheid.
1083

D
Dagvaarding
Strafzaken- Beklaagde- Vereiste vermeldingen - Recht van verdediging.
1166

Deskundigenonderzoek
Strafzaken- Gerechtelijk onderzoek- Vindplaats van het slachtoffer - Plaatsopneming
- Aanwezige wetsgeneesheer - Geestesonderzoek van de verdachte- Zelfde deskundige - Wettigheid.
1107

Dieren
Landbouwdieren - Stier - Inspuiting met
hormonen - Afkeuring - Handel.
1113

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid
van de rechter - Kort geding - Beslissing
dat de vordering de grenzen van het voorlopige overschrijdt- Bevestiging van de beroepen beslissing - Devolutieve kracht van het
hoger beroep.
1077

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissingen en partijen - Taalgebruik Gerechtszaken - Verzoek tot verandering
van taal- Weigering.
1105

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissingen en partijen - Verdachte Onderzoeksgerechten - Raadkamer - V erwijzing - Rechtsmiddel - Onderzoeksmaatregel- Onregelmatigheid- Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
1163
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Misdrijf

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie mijn.

Betekening - Ter1095

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cas satie- Memorie van wederantwoord - Brief- Ter post aangetekende
brief.
1095

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Stukken- Neerlegging - Termijn.
1095

K
Koop
Zaak in de handel- Dier- Stier- Inspuiting met hormonen - Afkeuring.
1113

Soorten-Aflopend. Voortgezet. Voortdurend
misdrijf- Voortgezet misdrijf- Gebruik van
valse stukken - Duur van het misdrijf Voorwaarden.
1166

Misdrijf
Soorten- Allerlei- Samenhangend misdrijf
- Bevoegdheid van de rechter - Tijdstip
waarop de samenhang moet worden beoordeeld - Gevolg.
1166

Misdrijf
Deememing - Omkoping van ambtenaren Actieve en passieve omkoping - Tussenpersonen.
1166

Misdrijf
Deelneming - V alsheid en gebruik van valse
stukken - Daden van deelneming - Mededader ofmedeplichtige- Voorwaarden. 1166

Misdrijf

Kort geding
Beslissing dat de vordering de grenzen van
het voorlopige overschrijdt- Hoger beroepBevestiging van de beroepen beslissing 1077
Gevolg - Devolutieve kracht.

M
Machten
Scheiding der machten - Begrip- Werkloosheid - Recht op uitkering - Directeur Discretionaire macht - Afwezigheid.
1129

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Vervolging wegens
een aan een veroordeling voorafgaand misdrijf- Eenheid van opzet - Samenloop van
misdrijven- Wijziging van de wet- Gevolgen.
1137

Deelneming - Omkoping van ambtenaren Passieve omkoping - Bestanddelen - Hoedanigheid van ambtenaar, openbaar officier of
met een openbare dienst belast persoon Persoon niet bekleed met een van die hoedanigheden - Daden van deelneming - Strafbare feiten.
1166

Misdrijf
Deelneming - Omkoping van ambtenaren Straf - Bijzondere verbeurdverklaring Daders en mededaders van het misdrijf omkoping - Graad van deelneming - Gevolg Beperking van de verbeurdverklaring Omvang.
1166

Misdrijf
Allerlei - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
1166

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Eenheid van opzet
- Definitieve strafrechtelijke veroordeling Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die
vero.~rdeling Gezag van het rechterlijk
geWIJsde - Verval van de strafvorderingGevolg.
1166

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Moree! hestanddee! - Drijfveer - Belang.
1166

0
Omkoping van ambtenaren
Actieve omkoping - Onrechtmatige handeling - Omkoping die gevolgen heeft gehad Voltooiing van het misdrijf - Tijdstip Gevolgen.
1166

Omkoping van ambtenaren
Passieve omkoping - Onrechtmatige handeling - Omkoping die gevolgen heeft gehad Voltooiing van ~et misdrijf - Tijdstip 1166
Gevolgen.
1

Misdrijf
Soorten- Algemeen- Samenhang- Begrip.
1166

Misdrijf
Soorten - Algemeen - Strafvordering Verjaring - Termijn - Bepaling- Aard van
het misdrijf- Toegepaste straf.
1166

Omkoping van ambtenaren
Actieve omkoping - Bestanddelen - Voorafgaande overeenkomst - Begrip.
1166

Omkoping van ambtenaren
Passieve omkoping- Bestanddelen- Voorafgaande overeenkomst - Begrip.
1166

i:-

- 5
Omkoping van ambtenaren
Actieve omkoping- Bestanddelen- Voorafgaande overeenkomst - Bewijs.
1166

Omkoping van ambtenaren
Passieve omkoping- Bestanddelen- Voorafgaande overeenkomst - Bewijs.
1166

Omkoping van ambtenaren
Bestanddelen - Belang.

Drijfveer van de omkoping
1166

Omkoping van ambtenaren
Identiteit van degene die de giften en beloften
aanneemt - Belang.
1166

Omkoping van ambtenaren
Actieve omkoping- Tussenpersonen- Deelneming.
1166

Omkoping van ambtenaren
Passieve omkoping- Tussenpersonen- Deelneming.
1166

Omkoping van ambtenaren
Bestanddelen- Onrechtmatige daad- Overheidsopdracht - Toewijzing - Favoritisme
t.a.v. een inschrijver.
1166

Omkoping van ambtenaren
Passieve omkoping - Bestanddelen - Hoedanigheid van ambtenaar, openbaar officier of
met een openbare dienst belast persoon Persoon niet bekleed met een van die hoedanigheden - Daden van deelneming - Strafbare feiten.
1166

Omkoping van ambtenaren
Straf- Bijzondere verbeurdverklaring- Uitspraak ervan t.a.v. de omgekochte.
1166

Omkoping van ambtenaren
Straf- Bijzondere verbeurdverk!aring- Voorwerp - Omvang.
1166

Omkoping van ambtenaren
Straf - Bijzondere verbeurdverklaring
Eigendom van de verbeurdverklaarde zaken.
1166

Omkoping van ambtenaren
Straf - Bijzondere verbeurdverklaring
Daders en mededaders van het misdrijf omkoping - Graad van deelneming - Gevolg Beperking van de verbeurdverklaring Omvang.
1166

Onrlerwijs
Gesubsidieerd vrij onderwijs - Voorrangsregelingdecreet - Decreet 27 maart 1991 Ancienniteit.
1125

Onderzoek in strafzaken
Onderzoeksgerecht- Raadkamer- Verwijzing naar de correctionele rechtbank- Hoger
beroep van de verdachte - Onderzoeksmaatregel- Onregelmatigheid - Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
1163

Onderzoek in strafzaken
Onderzoeksrechter - Adiering - Ontdekking van aanwijzingen van andere strafbare
feiten - Gevolg.
1166

Onderzoek in strafzaken
Onderzoeksrechter - Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings Gevolg.
1166

Onderzoek in strafzaken
Onderzoeksrechter - Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings Termijn.
1166

Onderzoek in strafzaken
Internationale ambtelijke opdracht- Toepasselijke procedure.
1166

Onderzoek in strafzaken
Internationale ambtelijke opdracht - In het
buitenland verkregen bewijs - Regelmatigheid - Beoordeling door de Belgische rechter
- Voorwaarden.
1166

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Onderzoeksrechter - Reconstructie - Modaliteit
- Verzoek- Beschikking- VerwerpingHoger beroep - Arrest - Verwerping Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
1089

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Onderzoeksrechter - Beslag- Beschikking- Verwerping- Hoger beroep -Arrest- Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
1090

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter- V erzoek om aanvullend onderzoek- Beschikking- Verwerping- Hoger
beroep - Verwerping- Cassatieberoep Ontvankelijkheid.
1090

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte- Onderzoeksmaatregel- Onregelmatigheid- Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
1163

Onderzoeksrechter
Reconstructie - Modaliteit
Verzoek Beschikking- Verwerping- Hoger beroep
- Verwerping- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
1089.
Onderzoeks:r~~ht~:r

Beslag- Verzoek tot opheffing - Beschikking- Verwerping- Hoger beroep- Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
1090

Onderzoeksrechter
Verzoek om aanvullend onderzoek- Beschikking- Verwerping- Hoger beroep- Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
1090

6 Onderzoeksrechter

Rechtbanken

Wraking - Arrest van het hof van beroep Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
1112

Onderzoeksrechter
Adiering - Ontdekking van aanwlJzmgen
van andere strafbare feiten- Gevolg. 1166

Onderzoeksrechter
Nieuwe feiten - Kennisgeving aan de procureur des Konings - Gevolg.
1166

Onderzoeksrechter
Nieuwe feiten - Kennisgeving a an de procureur des Konings - Termijn.
1166

Onderzoeksrechter
Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel Verdachte - Ondervraging door de onderzoeksrechter - Kennisgeving van de mogelijkheid om een aanhoudingsbevel uit te vaardigen - Gevolg.
1166

Openbaar ministerie
Vervolgingsbeleid - Onderzoeksrechter Nieuwe feiten- Kennisgeving aan de procureur des Konings - Gevolg.
1166

Strafzaken - Algemeen - Bewijs - Vermoedens - Overtuiging van de strafrechter Voorwaarde.
1166

Rechtbanken
Strafzaken - Algemeen - Bewijs rechter - Innerlijke overtuiging waarde.

StrafVoor1166

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Belgische
rechtbanken - Territoriale bevoegdheid Misdrijf - Bestanddeel gelokaliseerd in
Belgie.
1166

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - MisdrijvenSamenhang- Begrip.
1166

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Samenhangende misdrijven- Bevoegdheid van de rechter - Tijdstip waarop de samenhang moet
worden beoordeeld - Gevolg.
1166

Rechten van de Mens

Overeenkomst
Bestanddelen - Voorwerp - Handel - Vordering - Termijn.
1113

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten)
Toewijzing van de overheidsopdracht - Favoritisme t.a.v. een inschrijver - Omkoping
van ambtenaren - Onrechtmatige daad.
1166

p
Pensioen
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Buitenlands voordeel- Cumulatie- Onverschuldigde betaling- Terugvordering- V erjaring - Aanvangsdatum.
1123

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan
Cassatie - Grenzen.
1135

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak- Verschijnende partij
- Draagwijdte.
1139

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak - Verschijnende partij
- Heropening van de debatten- Aanvraag
- Gevolg.
1139

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Eerlijk proces- DraagwijdteRechterlijk gewijsde- Gezag van gewijsdeStrafzaken.
1091

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Eerlijke behandeling- Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Deskundige - Twee opdrachten.
1107

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld Terechtzitting- Uitstel van de zaak- Doel
van het uitstel.
1106

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Eerbiediging van het prive-leven - Inmenging van het openbaar gezag- Echtscheiding
- Overspel - Buitenechtelijke betrekkingen
- Persoon van zelfde geslacht - Vaststelling
bij gerechtsdeurwaarder.
1151

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken- Beperkte
vernietiging - Beslissingen op de burgerlijke
rechtsvordering - Rechter naar wie de zaak
is verwezen - Burgerlijke rechtsvordering Strafvordering- Ontvankelijkheid- Vernietigde beslissing - Gezag van gewijsde 1087
Gevolg.

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Begrip
- Later burgerlijk proces - Verzekeraar van
de veroordeelde - Niet-tegenstelbaar karakter.
1091

.. 1
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7 Rechterlijk gewijsde

Samenhang

Gezag van gewijsde- Strafzaken- Vervolging wegens een aan een veroordeling voorafgaand misdrijf- Eenheid van opzet- Samenloop van misdrijven - Wijziging van de wet
- Gevolgen.
1137

Sociale zekerheid

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Definitieve strafrechtelijke veroordeling - Andere
misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling - Eenheid van opzet - Gezag van het
gerechterlijk gewijsde- Verval van de strafvordering - Gevolg.
1166

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op rechtszekerheid.

1096

Rechtsbeginselen (Algemene)
Gelijkheid - Soortgelijke verrichtingen
Behandeling.
1096
Verbod van dwanguitoefening tegen de persoon - Draagwijdte.
1141

Rechtsbeginselen (Algemene)
Verbod van dwanguitoefening tegen de persoon- Draagwijdte.
1144

Rechtsbijstand
Strafzaken- Verzoekschrift van de burgerlijke partij die vraagt dat een advocaat bij het
Hof zou worden aangewezen- Beperkte ontvankelijkheid.
1103

Rechtsbijstand
Motivering van het verzoekschrift - Grieven
- Noodzakelijke vermelding.x0027
1103
Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Deskundige - Twee opdrachten.
1107

Recht van verdediging
Dagvaarding 1166

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Verwijzing naar het beroepen vonnis - V erwijzing
naar de doelstelling van de partijen en naar
feiten - Gevolg.
1233

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Strafmaat - Drugswet- Bijzondere herhaling - StrafWetboek - Herhaling - Toepasselijkheid.
1165

s

Werknemers- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Voorrecht van de dwingende kracht
van de administratieve rechtshandeling Draagwijdte.
1097

Straf
Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring - Omkoping van ambtenaren - Uitspraak ervan t.a.v. de omgekochte.
1166
Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring- Omkoping van ambtenaren- Voorwerp - Omvang.
1166

Straf
Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring - Omkoping van ambtenaren - Eigendom van de verbeurdverklaarde zaken. 1166

Straf
Andere straffen - Omkoping van ambtenaren- Bijzondere verbeurdverklaring- Daders
en mededaders van het misdrijf omkoping Graad van deelneming - Gevolg - Beperking van de verbeurdverklaring - Omvang.
1166
Verval - Definitieve strafrechtelijke veroordeling - Andere misdrijven die zijn gepleegd
voor die veroordeling - Eenheid van opzet Gezag van het gerechterlijk gewijsde Gevolg.
1166

Strafvordering
Bewijzen - Onwettigheid of onregelmatigheid van de bewijzen - Gevolgen.
1166

Strafvordering
VeJ.jaring- Termijn- Bepaling- Aard van
het misdrijf- Toegepaste straf.
1166

Strafvordering
VeJ.jaring - Termijn - Nieuwe wet - Werking in de tijd - Verlenging van de termijn.
1166

Strafvordering
VeJ.jaring- Stuiting- Daad van onderzoek
-Aard.
1166

Strafvordering

Samenhang
Misdrijven -

Sociale zekerheid

Strafvordering

Recht van verdediging

Strafzaken -

Algemeen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Opdracht - Organisatie - Aard.
1097

Straf

Rechtsbeginselen (Algemene)

Strafzaken - Beklaagde Vereiste vermeldingen.

Strafzaken - Samenhangende misdrijven Bevoegdheid van de rechter- Tijdstip waarop
de samenhang moet worden beoordeeld Gevolg.
1166

Begrip.

1166

VeJ.jaring - Daad van stuiting - Daad verricht voor de adiering van de onderzoeksrechter.
1166

8 Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hager
beroep- Strafzaken- Verzoek tot verandering van taal - Afwijzing door de eerste
rechter - Hoger beroep
Bevestiging Verantwoording.
1105

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten. Nietigheden- Strafzaken Verzoek tot verandering van taal- Persoonlijke verschijning van de beklaagde- Weigering.
1105

v
Valsheid en gebruik van valse stukken
Privaat geschrift Voorwaarde.

Strafbare valsheid
1166

Valsheid en gebruik van valse stukken
Overeenkomst tussen prive-personen- Veinzing - Strafbare valsheid - Voorwaarden.
1166

Valsheid en gebruik van valse stukken
Gebruik van valse stukken misdrijf- Voorwaarden.

Duur van het
1166

Valsheid en gebruik van valse stukken
Deelneming- Dad en van deelneming- Mededader of medeplichtige
Voorwaarden.
1166

Vetjaring
Strafzaken - Stra:!Vordering - Termijnen Aard van het misdrijf- Bepaling - Toepasselijke straf.
1166

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken- Wettige verdenkingBegrip.
1160

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Rechtbank van eerste aanleg- Correctionele kamer
- Voorzitter en rechters-assessoren- Onderzoeksrechter - Openbaar ministerie - Outtrekking- Verzoekschrift- Ontvankelijkheid
- Voorwaarde.
1164

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak - V erschijnende partij
- Draagwijdte.
1139

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting bij verstek - Rechtspleging op tegenspraak - V erschijnende partij
- Heropening van de debatten - Aanvraag
- Gevolg.
1139

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Dwangsom - N akoming van arbeidsovereenkomsten - Draagwijdte.
1080

Voorlopige hechtenis

Verjaring
Strafzaken - Stra:!Vordering - Termijnen Nieuwe wet- Verlenging van de termijnToepassing.
1166

Verjaring
Strafzaken - Stra:!Vordering Daad van onderzoek - Aard.

Burgerlijke zaken- Wettige verdenkingVordering tot onttrekking van de zaak Bevoegdheid van het openbaar ministerie.
1160

Stuiting 1166

Verjaring
Strafzaken - Stra:!Vordering - Stuiting Daad van stuiting - Daad verricht voor de
adiering van de onderzoeksrechter.
1166

Verwijzing na cassatie
Strafzaken- Beperkte cassatie - Beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering- Rechter naar wie de zaak is verwezen- Burgerlijke
rechtsvordering- Stra:!Vordering- Ontvankelijkheid- Vernietigde beslissing- Gezag
van gewijsde - Gevolg.
1087

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Partij die deel uitmaakt van de geadieerde
rechtbank.
1096

Bevel tot aanhouding- Verdachte- Ondervraging door de onderzoeksrechter - Kennisgeving van de mogelijkheid om een aanhoudingsbevel uit te vaardigen - Gevolg. 1166

Vreemdelingen
Opsluiting ingevolge ministeriele beslissing
- Beroep bij de Rechterlijke Macht- Verzoekschrift - Ondertekening - Advocaat 1109
Wettigheid.

Vreemde wet
Strafzaken- Internationale ambtelijke opdracht
- In het buitenland verkregen bewijs Regehnatigheid- Beoordeling door de Belgische
rechter- Voorwaarden.
1166

w
Werkloosheid
Recht op uitkering- Administratieve sanctie
- Geschil - Bevoegdheid arbeidsrechtbank.
1129

1:-

9 Werkloosheid
Recht op uitkering- Administratieve sanctie
- Sanctiebeslissing- Directeur- Discretionaire bevoegdheid - Afwezigheid - Gevolg.
1129

Werkloosheid
Allerlei- Toezicht- Controlekaart- Voorlegging - Bewaring - Inbreuk - Gevolg.
1129

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Nieuwe wet - Strafzaken Straf:Vordering - Verjaring
Termijn Verlenging- Toepassing.
1166

Wraking
Strafzaken - Onderzoeksrechter - Arrest
van het hof van beroep - Cassatieberoep Ontvankelijkheid.
1112
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