HOF VAN CASSATIE

Nr. 66
Nr. 66

18

KAMER-

4 februari 1999

1 o MACHTEN -

UITVOERENDE MACHT KONINKLIJK BESLUIT - AFTREDENDE MINISTERS - LOPENDE ZAKEN- BEGRIP.
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3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WETTIGHEID VAN
BESLUITEN EN VERORDENINGEN- AFTREDENDE MINISTERS- LOPENDE ZAKEN- BEGRIP.

1o De aftredende ministers blijven bevoegd

om de lopende zaken af te handelen die
zonder uitstel moeten worden opgelost en
die, aangezien ze geen belangrijk politiek probleem aan de orde stellen, valgens de gewone procedure, binnen de normale termijnen behandeld worden en
onderworpen zijn aan de verschillende bij
de wet ingestelde procedures (1).
2° en 3° Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat een reglementair besluit tot regeling van een nieuwe dekking van de risico's, dat op 1 februari
1988 door een minister van een aftredende regering genomen is ter uitvoering van een wet van 9 juli 1975, wettig
is omdat de uitgevaardigde bepalingen de
voortzetting en het eindpunt zijn van
reeds voordien begonnen werkzaamheden en procedures (2).
(VERZEKERINGEN GROEP JOSI N.V
T. MARCHAL NICOLE ET CIE C.V:)

Advocaat-generaal Henkes heeft in substantie gezegd (vertaling) :

1. Het enige middel voert aan dat het bestreden arrest een schending oplevert van

(1) Zie de noten vermeld in concl. O.M.
(2) Zie noot 1.
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de artikelen 88, 105, 106, 108 en 159 van
de Grondwet, 3, inzonderheid § 1, Wet Raad
van State, zoals het bestond v66r de wijziging ervim bij de wet van 4 augustus
1996, 19, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het bestond voor
de wijziging ervan bij de wet van 19 juli
1991, en een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de continuiteit van
de openbare dienst en van het algemeen beginsel van het grondwettelijk recht volgens hetwelk aftredende ministers enkel
bevoegd zijn voor de lopende zaken.
2. Het probleem van materieel recht dat
in casu wordt opgeworpen, is te weten of
het koninklijk besluit van 1 februari 1988
betre:ffende de verzekering tegen brand en
andere gevaren, wat de eenvoudige risico's
betreft (B.S. 1 maart) al dan niet onwettig is omdat het genomen is door een "aftredende" regering, die enkel voor de lopende zaken bevoegd zou zijn geweest. Het
antwoord bei:nvloedt het lot van het
cassatieberoep, aangezien eiseres staande
houdt dat het bestreden arrest ten onrechte het beroepen vonnis heeft bevestigd dat, met toepassing van artikel21 van
het voornoemde koninklijk besluit, de exceptie van onbevoegdheid had verworpen
die eiseres had opgeworpen ingevolge het
arbitragebeding in de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst.
3. Om die vraag te beantwoorden, moet
uw Hof eigenlijk in drie stappen te werk
gaan : eerst verklaart het zich, wellicht impliciet, maar toch met zekerheid, bevoegd
om, in het onderhavige geval, uitspraak te
doen over de bevoegdheden van de leden
van een aftredende regering, vervolgens onderzoekt het de omvang van die bevoegdheden en ten slotte past het de bevindingen van dat onderzoek toe op het
voornoemde koninklijk besluit om te beslissen over de wettigheid ervan.
4. Laten we, conform die werkwijze, eerst
de toetsingsbevoegdheid terzake van uw Hof
onderzoeken. Met andere woorden, is uw
Hof gerechtigd om de externe wettigheid van
een koninklijk besluit te toetsen aan de bevoegdheid van de Koning om het uit te
vaardigen? Op die vraag moet bevestigend worden geantwoord. Dat koninklijk
besluit is immers een reglementair besluit van de Uitvoerende Macht, dat ingevolge artikel 159 van de Grondwet, onderworpen is aan de verplichte toetsing van de
hoven en rechtbanken. Die toetsing
betreft zowel de externe als de interne
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wettigheid. Uw rechtspraak en de
rechtsleer zijn op dat punt formeel (3).
5. Hoewel de toetsing van een reglementair besluit weliswaar niet veel problemen meer doet ontstaan betreffende de geldigheid ervan t.a.v. de wet of de Grondwet,
dus t.a.v. van de rechtsregels die de Uitvoerende Macht, die slechts handelt in opdracht van de Grondwet en binnen de door
haar bepaalde perken (zie o.a. artt. 33, 37
en vooral105 e.v. Gw.), moet in acht nemen, ligt het in voorliggende zaak misschien anders, in zoverre het gebrek dat
zou kleven aan de wettigheid van het besluit niet te wijten zou zijn aan de scherrding van een geschreven regel van het positief recht maar veeleer aan de nietinachtneming van regel van politiek gedrag
dat buiten de rechterlijke toetsing valt, namelijk de onbevoegdheid van de steller van
de handeling - de regering en meer in het
bijzonder een minister - vanwege diens tijdelijk bijzondere hoedanigheid (het antslag van de regering en de ontbinding van
de Kamers).
6. Met andere woorden, om de omvang
van de bevoegdheid van uw Hof te bepalen, dient men te weten of er voor een aftredende regering en dus voor haar ministers, die daarenboven niet langer door het
parlement worden gecontroleerd omdat de
Kamers ontbonden zijn, een rechtsregel bestaat die in de materiele betekenis kracht
van wet heeft en aldus de bevoegdheid van
de minister om uitvoeringsregels uit te
vaardigen, beperkt.
7. Ook hier moet bevestigend worden geantwoord. De Raad van State heeft in een
lange en vaste rechtspraak, die door de
rechtsleer is aangenomen en verrijkt, beslist dat de bevoegdheid van een aftredende regering zich beperkt tot de lopende
zaken. Die beperking tot de lopende zaken is een rechtsregel waarvan de scherrding telkens wordt gestraft door het hoog
(3) Hier kan worden volstaan met een verwijzing naar het arrest van 22 maart 1993 (A. C.,
1993, nr. 154) en naar de concl. van adv.-gen. Leclercq die eraan voorafgaat (Bull. en Pas., 1993,
I, nr. 154); naar het arrest van 3 maart 1972
(A. C., 1972, p. 606) en de concl. van proc.-gen.
GanshofVan Der Meersch en de talrijke verwijzingen die daar zijn aangegeven (Bull. en Pas.,
1972, I, 601) en, ten slotte, onder andere, naar
professor ALEN, in Rechter en Bestuur in het Belgisch Publiek Recht - De grondslagen van de
rechterlijke wettigheidscontrole, Kluwer, Antwerpen, 1984, p. 832 e.v.
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administratiefrechtscollege (4). In een arrest van 14 juli 1975 (5) beslist de Raad van
State "dat de ongeschreven regel volgens
welke leden van een aftredende regering alleen bevoegd zijn om de lopende zaken af
te handelen, zich aldus voordoet als een regel die bindend is doordat hij uit de algemene economie van de Grondwet stamt en
inzonderheid doordat hij de continmteit van
de openbare diensten waarborgt met inachtneming van het in het (oud) artikel 63
(thans. art. 88) van de Grondwet neergelegde, tweedelige beginsel : onschendbaarheid van de persoon des Konings en verantwoordelijkheid van de ministers" en in
een arrest van 15 mamt 1978 (6) "dat hoewel de Grondwet de bevoegdheid van de
ministers die hun ontslag aangeboden hebben niet beperkt, het een constitutioneel gebruik is dat de leden van een ontslagnemende regering belast worden met de
afhandeling van de lopende zaken, waaronder moet worden verstaan de zaken die
onder het dagelijks bestuur ressorteren of
waarover met dringende spoed moet worden beslist".
Kortom, de hoven en de rechtbanken van
de rechterlijke orde zijn dus bevoegd om de
reglementaire besluiten die genomen zijn
door een met de lopende zaken belaste minister te toetsen (7).
8. Overigens heeft uw Hof al soortgelijke toetsingen verricht. Bij een onderzoek van het juridisch begrip "hoogdringendheid" in de zin van artikel3 Wet
Raad van State, beslist uw Hof dat hoewel, enerzijds, het aan de ministers staat
te oordelen over de "hoogdringendheid" die
hen ontslaat van de verplichting om de
tekst van ontwerpen van reglementaire besluiten aan het beredeneerd advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State
te onderwerpen, anderzijds, de hoven en
rechtbanken, ingevolge artikel 107 (159
nieuw) van de Grondwet het recht hebben om te onderzoeken of een minister door
het advies van de Raad van State niet te
(4) Zie o.a. J. Salmon, "A propos des affaires
courantes: etat de la question", J.T, 1978, p. 662.
(5) Association du personnel wallon et francophone des services publics, nr. 17131; R.JD.A.,
1975, p. 288 e.v., inz. p. 290 en noot A. Coolen.
(6) Nationaal Christelijk Middenstansverbond,
nr. 18848, An:R.v.St., 1978, p. 339 a 340.
(7) Zie A. MASCARENHAS GOMES MoNTEIRO,
"L'expedition des affaires courantes", Res publica, 1978, p. 441.
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vragen, zijn macht niet heeft overschreden of afgewend met miskenning van het
wettelijk begrip "hoogdringendheid" (8). In
genoemd arrest van 22 maart 1993 aanvaardt en preciseert uw Hoftevens de toetsing van het begrip «spoedeisend geval" in
de zin van artikel 15 de wet van 25 april
1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en voor sociale voorzorg, waarin
wordt bepaald dat "behoudens in spoedeisende gevallen de Minister van Tewerkstelling en Arbeid of de Minister van Sociale
Voorzorg aan het advies onderwerpt, hetzij van de N ationale Arbeidsraad, hetzij van
het beheerscomite, elk voorontwerp van wet
of antwerp van organiek besluit tot wijziging van de wetten of verordeningen, met
de toepassing waarvan de instelling belast is of betreffende het personeelskader en
de structuur van de instelling, dat het beheerscomite binnen een maand zijn advies geeft, dat deze termijn op verzoek van
de Minister tot tien vrije dagen kan verminderd worden en dat indien de Minister de dringendheid inroept, hij de voorzitter van het beheerscomite hiervan op de
hoogte brengt".
9. Ret is nu van belang te bepalen water
onder lopende zaak moet worden verstaan.
Hoewel er dus wei degelijk een grondwettelijke rechtsregel bestaat die de bevoegdheid van een aftredende regering en die
van haar leden beperkt tot het afhandelen van de lopende zaken en waarvan de
eerbiediging wordt getoetst door de hoven en rechtbanken die uitspraak moeten doen over de in dergelijke omstandigheden genomen reglementaire besluiten,
moet men het toch eens worden over de inhoud van dat begrip. In zijn geheel beschouwd, zijn rechtspraak en rechtsleer het
eens om drie categorieen zaken te onderscheiden die tot het beheer van de lopende
zaken behoren (9) : - die welke, in de let(8) Zie voornoemde concl. adv.-gen. Leclercq en
de talrijke daar aangegeven verwijzingen in noot
17, supra ref. nr. 1.
(9) Zie o.a. M. UYTTENDAELE, Regards sur un
systeme institutionnel paradoxa! -Precis de droit
public belge, Brussel, Bruylant, 1997, p. 442 e.v.;
R. ERGEC, Introduction au droit public, E. Story
Scientia, 1994, p. 173 e.v.; A. MAsT, "Regeringsontslag, lopende zaken en ministeriele verantwoordelijkheid naar Belgisch recht", in Politiek
- Parlement - Democratie - Opstellen voor
Prof Dr. F.J.F.M. Duynstee, Kluwer-Deventer,
1975, p. 147 e.v.; A. VANDER 8TICHELE, La notion
d'urgence de droit public, Brussel, Bruylant, 1986,

terlijke betekenis, behoren tot het dagelijks bestuur, de routine en die daardoor
geen beslissing over een bepaalde beleidsoptie onderstellen. Luidens de Raad van
State "gaat het om de gewone uitvoering of
toepassing van in de wet, verordening of
richtlijnen neergelegde voorschriften, zulks
in overeenstemming met de gevestigde nitlegging van die voorschriften" (10) :-die
welke de verwachte voortzetting of beeindiging zijn van een voor het ontslag van de
regering ingezette procedure; - die welke
zonder afiopende zaken te zijn, in de gebruikelijke betekenis van het woord, daarentegen, zo dringend zijn dat de gemeenschap een ernstig en onherstelbaar nadeel
kan lijden als zij worden uitgesteld tot de
volgende regering op regelmatige wijze is
gevormd. Kortom, volgens de formule van
Professor Delperee, zijn het lopende zaken omdat "courant tellement vite qu'il faut
les rattraper a peine d'exposer a un grave
danger les interets fondamentaux dont le
gouvernement a la charge" (11).
10. Dat overzicht is enigszins schools en
de werkelijkheid is, als verwacht, wei wat
ingewikkelder, zodanig dat volgens sommigen het begrip lopende zaken "a un contenu fluctuant qui parait varier au gre des
circonstances politiques du moment" (12).
Die moeilijkheid mag evenwel de vanzelfsprekende grondwettelijke logica van die
rechtsregel niet verhullen. Wanrreer de Kamers ontbonden zijn, heeft de regering, of
zij aftredend is of niet, geen parlementaire basis meer en valt de censuur weg
van de verkozen wetgever. Dat die regering dus verder de banale, gewone zaken
mag afhandelen of die waarvan de besluitvorming reeds definitief vastlag op het
ogenblik dat de regering nog door het parlement werd gecontroleerd, doet geen afbreuk aan de grondwettelijke coherentie
van de bevoegdheidsverdeling in onze parlementaire monarchie. De grondslag van de

p. 96 e.v.; A. VAN SoLINGE, ''De !'expedition des affaires courantes", J.T., 1979, p. 214; G. CRAENEN, ''De positie van een demissionair kabinet in
Belgie", T.B.P., 1977, p. 10 e.v.; H. CoREMANS, "Het
regeringsontslag en zijn staatsrechtelijke en
administratiefrechtelijke gevolgen", R. W, 1968,
kol. 2195-2197.
(10) BERCKX, nr. 17128,
Arr.R.v.St., 1975, p. 725.

9 juli

1975,

(11) Droit Constitutionnel, II, Larcier, Brussel, 1989, p. 526.
(12) A. MAscARENHAS, op.cit., p. 441.
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uitvoering van dringende zaken, dus zaken die per definitie precies het tegengestelde zijn van banale of gewone zaken, is
daarentegen uiteraard helemaal verschillend. Ret betreft hier de permanente uitvoering van de bevoegdheden, zoals uw Rof
heeft afgeleid uit de artikelen 90, 92 en 93
van de Grondwet, om te beletten dat de gemeenschap ernstig gevaar loopt (13).
11. Nu de rechtsprekende bevoegdheid
van uw Rof vaststaat en de inhoud van de
grondwettelijke regel die moet worden getoetst, duidelijk omschreven is, moet bijgevolg worden nagegaan krachtens welke
omstandigheden de steller van de betwiste
reglementaire handeling in casu bevoegd is.
12. Laten we eerst de chronologie van de
gebeurtenissen overlopen. Blijkens het door
de toenmalige minister van Economische
Zaken opgestelde verslag aan de Koning
(Pasinomie 1988, I, p. 74 e.v.) is het antwerp van koninklijk besluit het resultaat
van een overleg binnen de sector dat op
gang werd gebracht op initiatief van de vorige minister, die in 1982 een werkgroep
had samengesteld met als opdracht een
ontwerp van koninklijk besluit uit te werken na een globale evaluatie van de brandverzekering. Ret aldus opgestelde voorontwerp is aangepast aan de adviezen van de
Commissie voor Verzekeringen en de Raad
van de Controledienst voor de Verzekeringen, aan wie de officiele aanvraag terzake
werd toegezonden op 21 oktober 1985. Zijn
advies en dat van de Commissie bereiken
de minister op 6 november 1987; volgens de
minister bevat het ontwerp voornamelijk
een aantal technische ingrepen in de algemene voorwaarden van de verzekering
tegen brand en andere gevaren; op 9 november 1987 worden de Kamers ontbonden; 3 dagen later, dus op 12 november,
dient de regering bij de Raad van State een
vraag om advies in over het kwestieuze antwerp van koninklijk besluit; het advies
wordt uitgebracht op 3 december 1987; op
14 december, dus daags na de parlements(en provincieraads)verkiezingen van 13 december, biedt de eerste minister de Koning het ontslag van zijn regering aan. Op
5 januari 1988 worden nieuwe Kamers
gefnstalleerd (met verkiezing van de gecoopteerde senatoren op 14 januari 1988).
(13) Zie ook R.v.St., alg. verg., Leclercq, nr.
47689, 31 mei 1994, en opmerkingen van F.
LEURQUIN-DE VISSCHER, "Heurs et malheurs de
!'arrete royal fixant les principes generaux du
droit de la fonction publique", A.P.T., 1995, p. 79

e.v.
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Op 1 februari 1988 neemt de Koning het
kwestieuze besluit en de nieuwe regering
wordt pas op 9 mei 1988 aangesteld.
13. Laten we eerst erop wijzen dat het
vaste regel is dat de Raad van State, wanneer hij door een met de lopende zaken belaste regering om advies gevraagd wordt,
zijn advies laat voorafgaan door devolgende bewoordingen : "Rekening houdend
met het ogenblik waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de
aandacht van de Regering op het feit dat de
ontstentenis van de controle die het Parlement krachtens de Grondwet moet kunnen uitoefenen, tot gevolg heeft dat de regering niet over de volheid van haar
bevoegdheid beschikt. Dit advies wordt
evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling wetgeving geen kennis
heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de Regering in aanmerking
kan nemen als zij te oordelen heeft of het
vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is." Dat was ook hier het
geval.
Verder kan ook worden vermeld dat indien de Raad van State zich aldus onthoudt van de toetsing van de externe wettigheid, hij advies uitbrengt over een
reglementaire handeling, in tegenstelling
tot de toetsing die de Raad wel uitvoert
maar die uiteraard geen afbreuk doet aan
de toetsing door uw Rof(Cf. supra de overwegingen betreffende uw rechtsprekende
bevoegdheid in het onderhavige geval).
Dit gezegd zijnde, laten we de wettigheid van dat koninklijk besluit onderzoeken in het licht van de rechtsregel dat een
aftredende regering enkel de lopende zaken afhandelt.
14. Laten we beginnen met dringende
noodzakelijkheid. Eerst dient erop gewezen te worden dat het ontwerp van koninklijk besluit aan de Raad van State, afdeling wetgeving, ter advies is voorgelegd. De
regering heeft zich dus niet beroepen op de
dringende noodzakelijkheid om, conform
het desbetreffende artikel3 Wet Raad van
State, dat advies niet te hoeven vragen.
Eerlijk gezegd, als we het voorwerp van dat
besluit in aanmerking nemen en het beschouwen in het licht van de hierboven (nr.
9) omschreven dringende noodzakelijkheid, zou het uitstellen van dat ontwerp tot
er een nieuwe regering was gevormd, wellicht de gemeenschap niet aan een ernstig gevaar hebben blootgesteld. Op grond
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daarvan kan, mijns inziens, dat besluit
geen aanspraak maken op dringende noodzakelijkheid.
15. Tevens valt op te merken dat het genomen is ter uitvoering van artikel19, § 1,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen
(B.S. 29 juli). Het is wellicht niet onbelangrijk erop te wijzen dat artikel19 van
die wet ingevolge artikel1 van het koninklijk besluit van 12 maart 1976 in werking
is getreden. N aderhand zal er, ondanks een
indrukwekkende lijst koninklijke besluiten van 1975 tot 1982- waarvan voor
sommige de dringende noodzaak conform
artikel 3 Wet Raad van State zal worden
aangevoerd - gewacht moeten worden op
het koninklijk besluit van 12 januari 1984
tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het priveleven (B.S. 31 januari), om een koninklijk
besluit te hebben dat uitdrukkelijk op voornoemd artikel19, § 1, gegrond is. Nadien
volgt nog het koninklijk besluit van 12 september 1985 (B.S. 5 oktober) houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984. Ten slotte, zal het volgende
koninklijk besluit dat zich op artikel19, §
1, beroept, hetgene zijn waarop de onderhavige zaak betrekking heeft.
Wanneer we gewoon de opschriften van
de reglementaire besluiten vergelijken, stellen we vast dat het respectieve voorwerp ervan evolueert. In werkelijkheid heeft het
koninklijk besluit van 1 februari 1988 een
nieuwe draagwijdte die overigens blijkt uit
en het bestaan als zodanig en uit de inhoud van het verslag aan de Koning. Hoewei dat verslag eraan herinnert "dat dezelfde wettelijke bepaling (artikel 19, § 1,
van de wet) als grondslag heeft gediend
voor het uitvaardigen van een gelijkaardig
besluit, te weten het (voornoemde) koninklijk besluit van 12 jan. 1984 ... ", ging aan
laatstgenoemd koninklijk besluit geen dergelijk verslag aan de Koning vooraf.
Met andere woorden, wanneer de dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd
om artikel 19, § 1, van de wet van 9 juli
1975 of een andere bepaling ervan uit te
voeren, overtuigt dit niet meteen, vooral
daar de minister, zoals reeds gezegd, geen
bijzondere dringende noodzakelijkheid heeft
aangevoerd om dat besluit niet aan de juridische controle van de Raad van State te
onderwerpen.
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16. Ten slotte, bestond er misschien een
socio-politieke dringende noodzakelijkheid? Ter herinnering, een zware bomaanslag in de Hoveniersstraat teAntwerpen in
oktober 1981lag aan de basis van die hervorming van de wetgeving. De Vlaamse
gemeenschapsminister voor Ruimtelijke Ordening drong bij de Beroepsvereniging der
Verzekeringsondernemingen erop aan te
onderzoeken of de gevolgen van dergelijke terreuraanslagen gedekt konden worden. Op 27 juli 1982 gaf de minister van
Economische Zaken officieel opdracht om de
tekst van een voorontwerp van koninklijk besluit op te stellen. Een gespecialiseerde commissie ad hoc had dan nog vier
jaar nodig om een tekst te formuleren die
nog ettelijke keren werd geamendeerd vooraleer de volgende minister de door de Commissie voor Verzekeringen en de Controledienst voorgestelde tekst aannam (14).
Kortom, een bomaanslag in oktober 1981
leidde tot een koninklijk besluit van 1 februari 1988, dat werd uitgevaardigd na intern overleg en op eensluidend advies van
de belanghebbende socio-economische kringen, overeenkomstig de bij de organieke
wet van 9 juli 1975 vastgelegde procedures. Ook dat is volgens mij geen teken van
bijzondere dringende noodzakelijkheid of
van een krachtmeting contra legem.
17. Ging het dan in tegendeel om een banale, gewone dagelijkse zaak? Vermoedelijk evenmin. De ontstaansgeschiedenis van
het litigieuze koninklijk besluit toont aan,
net als zijn voorwerp, dat het voor de gemeenschap en voor elke burger van aanzienlijk belang was.
18. Als dat koninklijk besluit dus noch
dringend, noch gewoon was, was het dan
ten minste de voortzetting, zo niet devoltooiing van een procedure waartoe "in tempore non suspecto" besloten was. Waarschijnlijk wel. Hoe zouden we anders een
koninklijk besluit kunnen omschrijven dat
pas na zes jaar besprekingen en overleg tot
stand is gekomen, te meer daar alle wezenlijke besprekingen en beslissingen gebeurden voordat de bevoegde minister aftrad? Wellicht was het een reglementaire
handeling van groot belang, maar op het
ogenblik dat de minister ze ter ondertekening aan de Koning voorlegde, bestond ze
(14) Zie H. CousY, "Quelques considerations
generales sur I'arrete royal du 1 fevrier 1988", in
La nouvelle reglementation de /'assurance incendie, Bruylant, Academia, 1989.

140

HOF VAN CASSATIE

eigenlijk al virtueel en zulks voordat de regering alleen nog de zogenaamde lopende
zaken mocht afhandelen.
19. In het arrest dat aan Uw toetsing is
voorgelegd, zegt de rechter, met gepas~e bewoordingen, niets anders. He.el pertment
wijst hij erop dat het uitva_ard1gen van het
betwiste koninklijk beslmt een zaak was
"die de voortzetting en het eindpunt was
van reeds voordien begonnen werkzaamheden en procedures" (zie arrest p. 8). Wat
mij betreft, ben ik van oordeel dat de appelrechters wanneer ze daaraan toevoegden
dat "niet bewezen (was) dat de regering de
dringende noodzaak niet op een juiste en
gewettigde wijze heeft beoordeeld; dat _de
dringende noodzaak ontstaat wanneer z1ch
een tijdelijke, uitzonderlijke toestand vo?_rdoet waardoor het volstrekt noodzakehJk
wordt om onverwijld binnen de bestaande
en ten tijde van de beslissing bekende context de in het koninklijk besluit van 1 febru~ri 1988 vervatte bepalingen vast te
stellen ... " een ten overvloede gegeven motivering hebben ge&"e_v~n, aang~zieJ?; hun
vaststelling dat het htlg1euze koninkliJk besluit de voortzetting en het eindpunt was
van reeds voordien begonnen werkzaamheden en procedures, hun beslissing naar
recht verantwoordt.
Besluit : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0185.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 88 105, 106, 108, 159 van de Grandwet 3 i~zonderheid § 1, van de gecoiirdinee~d~ wetten op de Raad van St~~e van ~~
januari 1973, zoals het bestond voor de WlJziging ervan bij de wet van 4 augustus
1996 19 § 1 van de wet van 9 juli 1975 betreff~nde d~ controle der verzekeringsondernemingen, zoals het bestond v66r de
wijziging ervan bij de wet van 19 juli 1991,
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de continulteit van de openbare dienst en van het algemeen beg1nsel
van grondwettelijk recht volgens hetw~~k
aftredende ministers enkel bevoegd ZlJn
voor de lopende zaken,
doordat het arrest, althans impliciet,
aanneemt dat het koninklijk besluit van 1
februari 1988 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de een-
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voudige risico's betreft, is genomen op een
ogenblik dat de regering aftredend was, dat
het vervolgens niettemin beslist da~ g_enoemd koninklijk besluit niet onwettlg 1s,
en met bevestiging van het beroepen vonnis, op grand van artik~l 21 van dat koninklijk besluit, de exceptle van ol!-bevoegdheid die eiseres had opgeworpen mgevolge
het arbitragebeding in de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst,
verwerpt op grand d~t "in ca~u niet bewezen is dat de regermg - d1e met de lopende zaken belast ble~f en de bevoeg~
heid behield om kwestles te regelen d1e
zonder uitstel moesten worden opgelost gelet op de feiten en de nagestre~tde doelstellingen- niet op passende ~lJZe heeft
geoordeeld dat zij de n?odzaa~ ~n. overweging kon nemen om de m het ht1g1euze besluit vervatte bepalingen vast te stellen; (. .. )
dat het in casu ging om hangende zaken
die de voortzetting en het eindpunt waren van voordien begonnen werkzaamheden en procedures; dat het verslag aan de
Koning eraan herinnerde dat het antwerp
van koninklijk besluit het resultaat was
van een over leg binnen de sector dat op
gang werd gebracht in 1982, het jaar
waarin een werkgroep werd samengesteld
met als opdracht een voorontwerp van koninklijk besluit uit te werken na e_en globale evaluatie van de brandverzekermg; dat
de raad van de Controledienst voor de verzekeringen, op een officiele vraag van 21
oktober 1985, zijn advie_s en dat van de
Commissie voor verzekenngen had toegezonden op 6 november 1987; dat de Raad
van State afdeling wetgeving, reeds op 12
novembe; 1987 heeft kennisgenomen van
een vraag om advies en dat advies heeft
uitgebracht op 3 december 1987; dat het
meer bepaald niet bewezen is d~t de regering de dringende noodzaak met op een
juiste en gewettigde wijze heeft beoordeeld· dat de dringende noodzaak ontstaat
wanr:eer zich een tijdelijke, uitzonderlijke toestand voordoet waardoor het ':?1strekt noodzakelijk wordt om onverwlJld
bimlen de bestaande en ten tijde van de beslissing bekende context, de in het koninklijk besluit van 1 februari 1988 verva~te bepalingen vast te stellen; dat eraan d1ent ~e
worden herinnerd dat voornoemd beslmt
luidens het verslag aan de Koning 'beoogt een betere ?escherming aan_d~ verbruiker aan te b1eden door een m1mmale
dekking op te leggen'",

terwijl de Grondwet welis':"~ar de ~e
voegdheden van aftredende m1msters met
uitdrukkelijk beperkt; uit de artikelen _88,
105 en 106 evenwel volgt dat, aangez1en
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ministers verantwoordelijk zijn voor de wetgevende kamers, de leden van een aftredende regering, nu zij niet langer politiek verantwoordelijk zijn en daarom buiten
het gewone grondwettelijke kader handelen, slechts bevoegd blijven om de lopende
zaken afte handelen; de lopende zaken onder meer die zijn welke geen belangrijk politiek probleem doen ontstaan en daarom,
volgens de gewone procedure en binnen de
normale termijnen worden afgehandeld en
aldus tot het dagelijks bestuur van een ministerieel departement behoren, alsook de
zaken die zonder uitstel moeten worden opgelost, hoewel ze niet tot het dagelijks bestuur behoren; de dringende zaken die een
aftredende regering mag behandelen enkel die zijn welke terstond moeten worden geregeld omdat anders gevaar of
schade dreigt voor de fundamentele belangen waarover de regering moet waken; het
begrip dringende noodzaak, op grand waarvan een aftredend minister een welbepaalde handeling moet stellen, waartoe hij buiten dat geval niet bevoegd is, in
verband moet worden gebracht met het begrip hoogdringendheid op grand waarvan
de minister, ingevolge artikel3, § 1, van de
gecoiirdineerde wetten op de Raad van
State van 12 januari 1973 (zoals het bestand v66r de wijziging ervan bij de wet van
4 augustus 1996), ontslagen is van de verplichting om de tekst van aile voorontwerpen van wet, decreet, ordonnantie of van
ontwerpen van reglementaire besluiten te
onderwerpen aan het beredeneerd advies
van de afdeling wetgeving van de Raad van
State; hoewel het, krachtens die bepalingen, aan de ministers staat, onder voorbehoud van hun politieke verantwoordelijkheid, te oordelen over de hoogdringendheid
die hen ontslaat van de verplichting om de
tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State te
onderwerpen, de hoven en rechtbanken, bij
de uitoefening van het hun door artikel 159
van de Grondwet opgedragen wettigheidstoezicht, moeten nagaan of een minister,
door het advies van de Raad van State niet
te vragen, zijn macht niet overschreden of
afgewend heeft en aldus het wettelijk begrip hoogdringendheid heeft miskend; a fortiori, wanneer de minister aftredend is en
dus niet langer politiek verantwoordelijk is
en hij enkel nag de lopende zaken mag afhandelen die zonder uitstel moeten worden opgelost, de door hem aldus genomen
besluiten en reglementen door de hoven en
rechtbanken slechts mogen worden toegepast indien het wettelijk begrip hoog-
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dringendheid niet is miskend; daaruit volgt
dat het arrest uit de omstandigheid aileen dat het koninklijk besluit van 1 februari 1988 het eindpunt is van voordien
begonnen werkzaamheden en procedures, dat het besluit het resultaat is van een
overleg dat in 1982 op gang werd gebracht,
dat de minister van Economische Zaken het
advies heeft ingewonnen van de raad van
de Controledienst voor de Verzekeringen,
alsook van de Commissie voor Verzekeringen en van de afdeling wetgeving van de
Raad van State in 1987 heeft ingewonnen en dat genoemd besluit beoogt een betere bescherming aan te bieden door een
minimale dekking op te leggen, op de hierboven weergegeven gronden, niet wettig
kon afleiden dat de aftredende regering gerechtigd was om het koninklijk besluit van
1 februari 1988 te nemen, zonder zich
schuldig te maken aan machtsa:furending ofoverschrijding en zonder het, in casu toepasselijk, wettelijk begrip hoogdringendheid
te miskennen;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 1 februari 1988 betreffende
de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige
risico's betreft, genomen is ter uitvoering van artikel 19, § 1, van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
op een ogenblik dat de regering aftredend was;
Overwegende dat, wanneer de controle is weggevallen die het Parlement krachtens de grondwet moet uitoefenen, de regering niet meer over
haar volledige bevoegdheid beschikt;
dat de aftredende ministers evenwel
bevoegd blijven om de lopende zaken
af te handelen die zonder uitstel moeten worden opgelost en die, aangezien ze geen belangrijk politiek probleem aan de orde stellen, volgens de
gewone procedure, binnen de normale
termijnen behandeld worden en onderworpen zijn aan de verschillende,
bij de wet ingestelde procedures;
Overwegende dat elke vertraging in
de totstandkoming van een besluit dat
onontbeerlijk is voor de uitvoering van
een reeds in werking getreden wet, de
uitvoering van die wet kan blokkeren; dat die totstandkoming dus kan
worden beschouwd als een taak die zo
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vlug mogelijk moet worden afgehandeld, voor zover ze het normale eindpunt is van een regelmatige procedure, na af:loop waarvan de regering haar
bevoegdheden slechts binnen zeer
nauwe grenzen mag uitoefenen;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "in casu niet bewezen is dat de regering (... ), gelet op de feiten en denagestreefde doelstellingen, ten onrechte
heeft geoordeeld dat zij de noodzaak in
overweging kon nemen om de in het litigieuze besluit vervatte bepalingen
vast te stellen"; dat het erop wijst "dat
het in casu ging om hangende zaken
die de voortzetting en het eindpunt
waren van voordien begonnen werkzaamheden en procedures; dat het verslag (aan de Koning) eraan herinnerde
dat het ontwerp van koninklijk besluit het resultaat was van een overleg binnen de sector dat op gang werd
gebracht in 1982, het jaar waarin een
werkgroep werd samengesteld met als
opdracht een voorontwerp van koninklijk besluit uit te werken na een globale evaluatie van de brandverzekering; dat de raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op een
officiele vraag van 21 oktober 1985,
zijn advies en dat van de Commissie ,
voor Verzekeringen had toegezonden.
op 6 november 1987; dat de Raad van
State, afdeling wetgeving, reeds op 12
november 1987 heeft kennisgenomen
van een vraag om advies en dat advies heeft uitgebracht op 3 december
1987"; dat het eraan toevoegt "dat
meer bepaald niet bewezen is dat de
regering de dringende noodzaak niet
op een juiste en gewettigde wijze heeft
beoordeeld; dat de dringende noodzaak ontstaat wanneer zich een tijdelijke, uitzonderlijke toestand voordoet waardoor het volstrekt noodzakelijk wordt om onverwijld binnen de
bestaande en ten tijde van de beslissing bekende context, de in het koninklijk besluit van 1 februari 1988
vervatte bepalingen vast te stellen; dat
eraan dient te worden herinnerd dat
voornoemd besluit luidens het verslag aan de Koning 'beoogt een betere bescherming aan de verbruiker
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aan te bieden door een minimale dekking op te leggen"',
Dat het arrest, met die overwegingen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (15) van
de h. Henkes, advocaat-generaal- Advocaat : mr. T'Kint.

Nr. 67

1e

KAMER -

5 februari 1999

1° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN - INBREUKEN OP DE
BTW-WETGEVING- SANCTIES- SCHENDING
VAN HET COMMU:NAUTAIR RECHT- BESTRAFFING- VEREISTEN.

zo

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- INBREUKEN OP DE
BTW-WETGEVING - SCHENDING VAN HET
COMMUNAUTAIR RECHT- BESTRAFFINGVEREISTEN.

3° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN - BEGINSELS - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL- INBREUKEN OP FISCALE WETGEVING - NATIONALE SANCTIES - DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP- TOETSING.

4o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- INBREUKEN OP DE
BTW-WETGEVING- NATIONALE SANCTIESEUROPESE UNIE EVENREDIGHEIDSBEGINSEL- DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TOETSING.

(15) Zie de noten vermeld in concl. O.M.
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5o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- INBREUKEN OP DE
BTW-WETGEVING -ADMINISTRATIEVE SANCTIE - BEREKENING VOLGENS RET BED RAG
VAN DE VERSCRULDIGDE BTW- DOELSTELLINGEN VAN RET E.G.-VERDRAG- EVENREDIGHEID.

6° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- INBREUKEN OP DE
BTW-WETGEVING- DOOR RET BESTUUR OPGELEGDE SANCTIE - BEVOEGDREID VAN DE
RECRTER

7o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-NON BIS IN IDEM- FISCALE MISDRIJVENADMINISTRATIEVE SANCTIES - STRAFRECRTELIJKE SANCTIES - CUMULATIE.

go BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FISCALE MISDRIJVEN -ADMINISTRATIEVE SANCTIES- STRAFRECHTELIJKE SANCTIES -NON BIS IN IDEMBE GRIP.

go RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECRTEN EN
POLITIEKE RECRTEN - ARTIKEL 14.7- NON
BIS IN IDEM- BEGRIP - EENZELFDE INBREUK
~ STRAFRECRTELIJKE SANCTIE EN ADMINISTRATIEvE SANCTIE.
!

10° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- INBREUKEN OP DE
BTW-WETGEVING- ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE- EERDER UITGESPROKEN STRAFSANCTIE - BEVOEGDREID
VAN DE RECRTER

1o en 2° Bij gebreke aan ter zake doorge-

dreven harmonisatie, bepalen de LidStaten in de regel vrij de sancties voor inbreuken op de BTW-wetgeving : zij moeten
er evenwel over waken dat schendingen
van het communautair recht op een analoge wijze als overeenkomstige inbreuken op het interne recht worden gesanctioneerd en dat de sancties op de nietnaleving van de verplichtingen in
verband met de belasting over de toegevoegde waarde, zowel wat de grond als
wat de procedure betreft, doeltreffend, proportioneel en afschrikkend zijn.
3° en 4° Het evenredigheidsbeginsel ver-

eist dat de sancties het kader van hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde doel-
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stellingen niet mogen overschrijden en dat
de controlemaatregelen niet zo onevenredig mogen zijn met de ernst van de
overtreding dat zij een belemmering zouden vormen voor de vrijheden die door het
Verdrag worden bekrachtigd; dit beginsel vereist niet dat alle sancties die de nationale wetgever neemt om inbreuken op
de fiscale wetgeving te sanctioneren, onderling volledig gelijklopend zouden zijn
maar wel dat allen op hun evenredigheid met de doelstellingen van de Gemeenschap worden getoetst.
5° Een administratieve sanctie, opgelegd

aan een BTW-belastingplichtige die de
controle door de overheid op zijn verrichtingen en op die van zijn afnemers moeilijk maakt, berekend volgens het bedrag
van de door hem verschuldigde en betaalde BTW, is op zichzelf niet kennelijk onevenredig met enig door het Verdrag gesteld doel maar heeft integendeel
het nodig afschrikkend effect en vereenvoudigt de controles door de E.G.overheid, zonder de interne markt nadelig te beinvloeden.

6° De rechter moet bij de controle van de
door het bestuur opgelegde sanctie wegens inbreuken op de fiscale reglementering, de mogelijkheid hebben de werkelijkheid na te gaan van de sanctionering
en eveneens te beoordelen of de sanctie
met de wettelijke voorschriften overeenstemt, en inzonderheid of zij niet indruist
tegen specifieke wettelijke bepalingen oftegen algemene rechtsbeginselen, en of zij
niet in strijd is met de zorgvuldigheidsplicht van het bestuur : deze bevoegdheid van de rechter houdt evenwel niet in
dat hij om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de bedoelde verplichtingen die hem wettelijk
zijn opgelegd door de overheid.
7°, go en go Niemand mag voor een tweede

keer worden berecht of gestraft voor een
strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en procesrecht van elk
land bij einduitspraak is veroordeeld of
waarvan hij is vrijgesproken; zulks belet niet dat de Belgische overheid saneties van uiteenlopende aard mag bepalen voor eenzelfde inbreuk, de ene
onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het
stelsel van de administratieve sanctie, ook
al zou die administratieve sanctie een
strafrechtelijke aard hebben in de zin van
artikel 6 E. V.R.M.
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10° De rechter mag bij de toetsing van een
administratieve sanctie, die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6
E. VR.M., de wettelijkheid van die sanetie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen; hi} mag hierbij krachtens het Belgisch strafrechtstelsel eerder uitgesproken strafsancties die in verband met
dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in
zijn beoordeling betrekken.
(SILVESTER'S HORECA SERVICE B.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

Advocaat-generaal Goeminne /weft, m.b.t.
het tweede en het derde middel, in substantie gezegd:
Het tweede middel voert schending aan
van art. 6 E.V.R.M. en van art. 14, inzonderheid lid 1, BUPO omdat de appelrechter
oordeelde dat de opgelegde administratieve geldboeten geen strafsancties zijn in
de zin van art. 6 E.V.R.M. en hij derhalve
aileen bevoegd was om de werkelijkheid
van de inbreuken op het BTW-wetboek na
te gaan en de wettelijkheid van de ingevorderde :fiscale geldboeten te toetsen, doch
niet bevoegd was om de opportuniteit ervan te beoordelen of er gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van te verlenen.

*

*

*

In werkelijkheid is derhalve de vraag aan
de orde of de administratieve geldboeten,
voorzien in artt. 70 t/m 72 W.B.T.W. aldan
niet een strafrechtelijk karakter hebben.
Pas, voor zover op bedoelde vraag bevestigend wordt geantwoord, dient te worden nagegaan of de artt. 6 E.V.R.M. en 14,
lid 1, BUPO geschonden werden.
Een negatief antwoord op die vraag zou
daarentegen inhouden dat bedoelde bepalingen niet toepasselijk zijn (en het middel derhalve niet kan worden aangenomen).

*

*

*

Om deze vraag te beantwoorden dient
men terug te grijpen naar de vaststaande
(intrinsieke) kenmerken van de administratieve boete.
Hierbij dient niet zozeer nagegaan te
worden welke benaming de wetgever eraan gaf- alhoewel dit op zich niet van
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enig belang ontbloot is - maar dienen de
essentiele kenmerken ervan te worden achterhaald.
Cfi: de rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens en meer bepaald het arrest d.d. 24 feb. 1994 in zake
Bendenoun cl France, J.D. F., 1994, 41, kan
het strafrechtelijke karakter van een boete
(belastingverhoging) afgeleid worden uit het
samengaan van volgende elementen, nl. :
1) dat zij opgelegd wordt aan alle burgers die, in hun hoedanigheid van belastingplichtige, een bepaalde algemene
rechtsnorm niet naleven,
2) dat zij niet het vergoeden van een
schade beoogt, maar hoofdzakelijk tot doel
heeft de herhaling van gelijkaardige feiten te vermijden,
3) dat hun doelstelling zowel preventief als repressief is, en
4) dat het tenslotte om een zware sanetie gaat (waarvan de niet-naleving afdwingbaar is met lijfsdwang).
Bedoeld arrest dat, voor zover mij bekend is, het enige is dat speci:fiek betrekking had op belastingverhogingen, voegt er
nog aan toe dat geen enkele van de aangehaalde kenmerken op zichzelf doorslaggevend is, maar dat alle kenmerken samen moeten genomen worden om uit hun
onderling verband en wisselwerking te kunnen afteiden dat de ingestelde vervolging,
in de aan de rechter voorgelegde zaak, een
strafrechtelijk karakter vertoonde. Bovendien preciseerde het arrest dat de besproken sancties in de aan zijn oordeel onderworpen zaak geen indemnitair karakter
hadden (" ... les majorations d'imp6t ne tendent pas a la reparation pecuniaire d'un
prejudice, mais visent pour l'essentiel a punir pour empikher la reiteration d'agissements semblables").
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat
de stelling van het Europees Hof wellicht
niet dezelfde zou zijn ingeval de sancties
wel een indemnitair karakter hadden.
Er moet trouwens worden onderlijnd dat
het in de zaak Bendenoun ging over «les penalites applicables en cas de mauvaise foi"
(qui constituent des accusations en matiere penale au sens de l'art. 6 de la
Conv.E.D.H. (noot sub art. 1720 Code general des imp6ts, Livre des procedures :fiscales, Dalloz 1998), waarvan de niet-naleving
afdwingbaar is met lijfsdwang. Het ging in
het aan het Europees Hof onderworpen geschil dus duidelijk niet over administratieve geldboeten opgelegd voor gewone inbreuken op de belastingwetgeving, maar
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om boeten opgelegd voor inbreuken op deze
wetgeving gepleegd met een bijzonder opzet, nl. met het oogmerk om belasting te
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Op te merken valt dat dit arrest aldus
duidelijk minder ver gaat dan het Osturkarrest d.d. 21 feb. 1984 : dit arrest steunde
immers op 3 alternatieve criteria om het
strafrechtelijk karakter van een vervolging te achterhalen, (H. Kruger, "Sanctions fiscales et droit de la defense apres les
arrets de la Cour europeenne des Droits de
l'Homme Funke c. France (25 fevrier 1993)
et Bendenoun c. France (24 fevrier 1994)"
terwijl het Bendenoun-arrest daarentegen gegrond is op het cumulatief samengaan van 4 criteria om er de "coloration pen ale" van de aan de belastingplichtige
opgelegde sancties uit af te leiden.
In werkelijkheid werd door het arrest
Osturk gesteld dat rekening diende gehouden te worden met de classificatie in het
nationale recht, maar vooral met de aard
van de overtreding en de aard en de
zwaarte van de opgelegde sanctie, waarbij uitdrukkelijk werd gesteld dat de laatste 2 criteria, nl. de aard van de overtreding en de aard en zwaarte van de sanctie
alternatief waren (Luk Vandenberghe
"Rechterlijke bevoegdheid inzake administratieve BTW-boeten op grand van het intern recht, het Europese Gemeenschapsrecht en het E.V.R.M.", Tijdschrift voor
fiscaal recht, 141 (april-mei, 1996), nr. 28).
Uit de rechtspraak van het Europees Hof
van de Rechten van de Mens, en meer bepaald uit het arrest Bendenoun, kan dus
niet zonder meer afgeleid worden dat
belastingverhogingen op zichzelf een strafrechtelijk karakter hebben, zelfs niet wanneer het een belangrijke verhoging betreft.
Om het al dan niet strafrechtelijk karakter van een belastingverhoging (administratieve boete) vast te stellen, dient men,
zoals gezegd, de essentiele kenmerken van
de verhoging in aanmerking te nemen.
Ten deze valt het buiten discussie dat de
administratieve boete (belastingverhoging)
aan alle burgers wordt opgelegd die als belastingplichtigen een bepaalde norm (wettelijke bepaling) niet naleven, en dat zij vrij
belangrijk (duur) kan zijn.
Wel kan gediscussieerd worden over haar
doelstelling en met name of zij hetzij zowel preventief en repressief is en tot hoofddoel heeft de herhaling van gelijkaardige
feiten te vermijden, hetzij integendeel
(hoofdzakelijk) tot doel heeft een door de
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Staat (Ministerie van Financien) geleden
schade te vergoeden.
In casu, sprak de rechtbank van eerste
aanleg zich op dit punt niet uit terwijl het
hofvan beroep oordeelde dat de bij art. 70
W.B.T.W. bepaalde geldboete, daarin begrepen de verhoging van 50 % voorzien in
art. 2, K.B. 41 van 30/1/1987, geen strafsanctie is in de zin van art. 6 E.V.R.M. en
derhalve niet in het toepassingsgebied van
het door dit artikel gewaarborgd recht valt
(onafhankelijke en onpartijdige rechter).
(Cfr. Cass. 27/9/91 met concl. O.M.)
Hierbij verwees het hofvan beroep niet
aileen naar het door de wetgever gemaakte
onderscheid maar ook naar de aard en doelstelling van bedoelde sanctie, en wat die
doelstelling aangaat, omschreefhet deze als
het doel de inning van de belastingen te
verzekeren en de rechten van de Schatkist te vrijwaren. Bovendien stelde het vast
dat de fiscale geldboeten geen beteugelend noch ontradend karakter hebben.
Precedenten.
Het Hof he eft no pens het al dan niet
strafrechtelijk karakter van een belastingverhoging (fiscale boete) reeds herhaaldelijk stelling genomen. Aldus :
- bij arrest van 1511/1991, A.R. 2153,
A. C., 1990-91, nr. 249 (i.v.m. het non bis in
idem-beginsel, waarbij gesteld werd dat na
het opleggen van een belastingverhoging,
geen strafrechtelijke vervolging meer kan
worden ingesteld), oordeelde het Hof dat de
taxatieambtenaar bij het toepassen van een
belastingverhoging, geen uit~praak doet
over een tegen de belastingplichtige ingestelde strafvordering en tegen hem geen
veroordeling uitspreekt, zodat het non bis
in idem-beginsel niet in het gedrang komt;
- bij arrest van 27/9/91, A.R. 7448 (inzake BTW), A. C., 1991-92, nr. 53: onder
verwijzing naar de uitdrukkelijke wil van
de wetgever stelde het Hof bovendien dat
het hoofddoel erin bestaat dank zij een gepaste vergoeding, de rechten van de Schatkist te vrijwaren;
bij arrest van 12/111995, A.R.
F.94.0046.F, A. C., nr. 22, waarbij het Hof
m.b.t. de aftrekbaarheid als bedrijfslast van
een bij toepassing van art. 70, § 2 W.B.T.W.
opgelegde geldboete, en onder verwijzing
naar de parlementaire voorbereiding van de
wet van 20/11/1962 tot hervorming van de
inkomstenbelastingen, uitdrukkelijk tot de
aftrekbaarheid ervan besloot omdat het
geen straffen zijn (in dezelfde zin: Cass.,
15/11/1996, A.R. F.94.0001.N, niet gepubliceerd);
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bij arrest van 11/10/1996, A.R.
F.93.0132 N, A. C., nr. 376 (i.v.m. het non bis
in idem-beginsel), herhaalde het Hof zijn
stelling verwoord in het arrest van
15/1/1991 : ditmaal ging het blijkbaar om
een strafrechtelijke veroordeling welke
voorafgaandelijk aan het opleggen van een
belastingverhoging werd uitgesproken;
- bij arrest van 23/9/1997, A.R.
F.36. 0082.F, A. C., nr. 371, oordeelde het
Hof dat de rechter alleen over de wettelijkheid van de boete en over de kwalificatie van de door de belastingplichtige gepleegde inbreuk kan oordelen, maar niet
bevoegd was om die boete (inzake W.I.B.) te
herleiden (in zijn conclusie bij dit arrest relativeerde advocaat generaal J.F. Leclercq
het belang van het arrest Bendenoun c/
France en wees hij erop dat het strafrechtelijk karakter van een vervolging moet nagegaan worden in de zin welke het
E.VR.M. eraan geeft en onderlijnde hij dat
een zelfs zware fiscale boete niet op zich indruist tegen art. 6 E.V.R.M. voor zover de
belastingplichtige zich tegen dergelijke beslissing kan voorzien bij een rechterlijke instantie die alle waarborgen van een onpartijdige rechtbank biedt; hij benadrukte
tenslotte dat de door het E.V.R.M. geeiste
waarborgen niet inhouden dat de rechtbank noodzakelijk moet kunnen oordelen
over de opportuniteit der belastingverhoging en nopens haar bedrag, maar alleen de wettelijkheid van de beslissing en
de kwalificatie van de ten laste gelegde inbreuk moet kunnen beoordelen : zie Bull.
en Pas., 1997, I, nr. 371);
bij arrest van 22/1/1998, A.R.
C.94.0274.N, oordeelde het Hof dat de door
de wet aan de minister van Financien toegekende bevoegdheid te beslissen over verzoeken om kwijtschelding van administratieve geldboeten, de bevoegdheid aan de
rechtbank niet ontneemt de regelmatigheid van de boete te toetsen, maar uitsluit dat hij zijn beslissing op redenen van
billijkheid laat berusten;
- bij arrest van 14 jan. 1999, A.R.
F. 98.004 7 .F, nuanceerde het Hof zijn zienswijze en stelde "Attendu que l'art. 6, § 1 de
la CSDH n' est pas applicable aux contestations sur des droits et obligations en
matiere fiscale, sauf le cas ou une procedure fiscale aboutit ou peut aboutir a une
sanction procedant d'une accusation en matiere penale au sens de cette disposition :
que le moyen ne soutient pas qu'une telle
procedure a ete suivie a charge de la demanderesse."
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Kritiek.
De zienswijze van het Hofwordt weliswaar bijgetreden door bepaalde arresten
van hoven van beroep (aldus recent de arresten van het Hofvan Beroep te Brussel
van 5 maart 1998 en 31 augustus 1998)
maar in andere arresten tegengesproken
(zo bvb. beroep Antwerpen 4 mei 1998, Fiscale koerier, 98/330) en bekritiseerd door
rechtsleer (zie o.m. A. Kiekens, die voormeld arrest van het Hof van Beroep van
Antwerpen bespreekt en de door hem aangehaalde rechtspraak en rechtsleer, die dezelfde mening zijn toegedaan : Fiscale Koerier, 98/331).
Ook zijn bepaalde buurlanden de weg opgegaan van het aannemen van het strafrechtelijk karakter van fiscale boeten: aldus Hoge Raad der Nederlanden, arrest 19
juni 1985, J.D.R, 1986, 351 (met noot M.B.)
en Cass. Fr., 29 april1997, J.D.R 1997,
343, eveneens met noot M.B.)
(In Fiscale Koerier, 97/577, wordt door
J. Behaeghe ook een arrest van het Europees Hofvan de Rechten van de Mens, d.d.
29/8/97, aangehaald dat in dezelfde zin zou
hebben geoordeeld in een zaak tegen Zwitserland, waarbij een fiscale boete aan de
erfgenamen van de belastingplichtige zou
opgelegd zijn alhoewel de rechter het strafrechtelijk karakter van de boete aangenomen had.)
Beoordeling.
Er zijn m.i. geen redenen om van de gevestigde rechtspraak van het Hof af te wijken.
- Een belastingverhoging heeft inderdaad zeker geen louter afradend en beteugelend karakter, maar blijft nauw verbonden met de opdracht van het fiscaal
bestuur, te weten het vestigen van de verschuldigde belasting en het verzekeren van
haar uitvoering (H. Bosly, "Les frontieres de
la repression penale en droit economique"'
Rev. Dr. Pen. et Crim., 1972-73, p. 150).
Uiteindelijk meen ik dat kan gesteld worden dat het hoofddoel van de belastingverhoging (-boete) is dank zij een gepaste
vergoeding de rechten van de Schatkist te
vrijwaren en dat de belastingverhoging tevens een raming inhoudt van de door de
Schatkist ondergane schade, a.m. geleden ingevolge de overlast aan administratief werk dat het gevolg is van de vastgestelde tekortkomingen, de overlast veroorzaakt door lange en dure gerechtelijke
procedures te volgen waartoe deze aanleiding geven en de noodzaak te beschikken
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over de nodige administratieve infrastructuur teneinde de belastingontduiling te bestrijden (Ber. Brussel 31/8/1998, 13-14).
De belastingverhoging vertoont overigens een reeks belangrijke verschilpunten ten opzichte van een strafbepaling.
-Aldus gaat zij bvb. met geen enkele
publiciteit gepaard en laat geen sporen na
zoals een strafsanctie : zij wordt inderdaad niet uitgesproken in een openbare terechtzitting (met eventuele aandacht van
toehoorders en/ofpers), zodat zij voor derden geen ontradend karakter kan hebben.
Zij wordt niet opgenomen in het strafregister, kan geen grond uitmaken voor
wettelijke herhaling, gaat niet gepaard met
een vervangende gevangenisstraf en, nu het
toepassen van een belastingverhoging niet
eens het voorhanden zijn van (een strafrechtelijk) opzet vereist, heeft zij op zich
niet eens een smadend karakter.
- Daarenboven heeft zij zelfs geen louter persoonlijk karakter, nu zij niet aileen aan een individu, maar ook aan een
rechtspersoon kan worden opgelegd en
overgaat op de erfgenamen van de belastingplichtige.
- Bovendien is het verschil met een
strafsanctie duidelijk gewild door de wetgever, die expliciet het onderscheid maakt
tussen enerzijds de administratieve geldboete (art. 70 t/m 72 W.B.T.W.) en anderzijds de strafrechtelijke sancties (art.73 tim
74 W.B.T.W.) en het samengaan van beide
uitdrukkelijk heeft gewild, zoals blijkt uit
de aanhefvan art. 73 W.B.T.W. : "Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die
met bedrieglijk opzet ... ".
- Tenslotte kan worden onderlijnd dat
de rechter, die oordeelt over het verzet tegen een dwangbevel uitgevaardigd ter uitvoering van een belastingverhoging, geen
veroordeling uitspreekt of geen tweede
sanctie oplegt, maar aileen de wettelijkheid van het dwangbevel nagaat.
Besluit.
Ik ben het dus eens met de zienswijze
van het bestreden arrest dat de belastingverhoging niet het karakter heeft van een
strafsanctie in de zin van art. 6 E.VR.M. en
derhalve niet onder het toepassingsgebied
van bedoeld artikel (en van art. 14 BUPO)
valt.
De appelrechter nam dan ook, naar mijn
mening, terecht aan dat hij aileen de wettelijkheid der fiscale geldboeten en de werkelijkheid van de begane inbreuken op het
W.B.T.W. kon nagaan, maar niet bevoegd

was om de opportuniteit ervan te beoordelen of er gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van te verlenen.
Nu het middel geheel berust op de stelling dat de administratieve sancties strafsancties zijn, hetgeen ten deze niet kan
worden aanvaard, kan het middel, dat
schending aanvoert van art. 6 E.VR.M. en
van art. 14, lid 1, BUPO dus niet worden
aangenomen.

*

*

*

Het middel zou overigens evenmin kunnen aangenomen worden indien de toepasselijkheid van het E.V.R.M. en meer bepaald van art. 6 van het Verdrag op de door
de fiscus toegepaste fiscale boeten
(belastingverhogingen) zou worden aanvaard.
Dergelijke stellingname zou inderdaad
voor gevolg hebben dat de belastingplichtige aan wie een fiscale boete (belastingverhoging) wordt opgelegd, over de bij art.
6.1 E.V:R.M. voorziene waarborgen zou beschikken, met name de mogelijkheid zich te
wenden tot een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie met voile
rechtsmacht.
"Volle rechtsmacht" houdt, cfr. de rechtspraak van het Europees Hof, wel in dat de
rechter over de "wettigheid" van de procedure moet kunnen oordelen en de feiten- en
rechtskwesties moet kunnen onderzoeken, maar niet dat hij daarom per se ook de
opportuniteit van de sanctie moet kunnen onderzoeken of deze om billijkheidsredenen zou kunnen verminderen of kwijtschelden. (Zie J.M. Woehrhing, "Les
sanctions administratives forfaitaires et
I'article 6 de la Convention Europeenne des
droits de l'Homme", p. 184-185, in J.F.
Flaus, La convention europeenne des droits
de l'homme : developpements recents et nouveaux defis, Nemesis/Bruylant, 1997.)
Nu ten deze het recht van de belastingplichtige op een onpartijdige en onafhankelijke rechter hoe dan ook gewaarborgd is,
nu hij de opgelegde belastingverhoging ingevolge verzet tegen het dwangbevel aan de
rechtbank kan voorleggen met mogelijkheid van hoger beroep, kan er dus, zelfs indien de toepasselijkheid van art. 6 E.VR.M.
en art. 14 BUPO op de belastingverhoging
zou worden aanvaard, ten deze geen scherrding van deze artikels worden weerhouden.
Het derde middel bouwt verder op de
steiling dat de administratieve geldboete
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(belastingverhoging) een strafsanctie is en
derhalve onder toepassing valt van het
E.V.R.M. en het BUPO (meer bepaald het
art. 14.7).
Deze premisse is, zoals gezegd, op zich
niet aanneembaar zodat het middel niet
kan worden aangenomen.

*

*

(Het valt overigens aan te merken dat in
het middel het stellen van een vraag aan
hetArbitragehofniet gevraagd wordt, maar
dit aileen in de toelichting wordt vermeld :
het Hof dient hier dan ook niet op in te
gaan.)
Conclusie : Verwerping.
ARREST

*

Voor zover het Hof het strafrechtelijk karakter van die boete tach zou aannemen :
- In zoverre schending van het "non bis
in idem-beginsel" wordt ingeroepen, kan
het, bij gebrek aan feitelijke grondslag, niet
worden aangenomen.
Er zou inderdaad slechts van "bis in
idem" kunnen gewaagd worden voor zover hetzelfde feit na een eerste definitieve
veroordeling (bvb. door de strafrechter) een
tweede maal zou beteugeld worden (bvb.
door de taxatieambtenaar, die een fiscale
boete oplegt).
Daar dit ten deze niet het geval is, kan
er van 'bis in idem" hoe dan ook geen
sprake zijn.
- Eiseres leidt verder uit het "non bis in
idem-beginsel" af, dat wanneer geen strafvervolging wordt ingesteld, maar aileen een
fiscale boete wordt opgelegd, de algemene
beginselen van het strafrecht en o.m. art.
85 Sw. op de fiscale boete moeten kunnen
worden toegepast.
Dit faalt in rechte.
De eventuele toepasselijkheid van het
"non bis in idem-beginsel" heeft immers
niets te maken met de toepassing van de
algemene beginselen van het Sw. op een
van de mogelijke straffen wanneer slechts
een vervolging wordt ingesteld. (zie arrest Arbitragehof, 2 maart 1995, B.S. 11
mei 1995, 12623, volgens hetwelk het kwalificeren van een administratieve of fiscale boete als strafrechtelijk in de zin van
art. 6 E.V.R.M. nog niet tot gevolg heeft dat
die boete in de Belgische wetgeving van
strafrechtelijke aard zou zijn.)
De premisse van eiseres, dat administratieve sanctie en strafsanctie niet kunnen gecumuleerd worden, is overigens
evenmin juist.
- In zoverre het middel discriminatie
aanvoert tussen een administratieve sanetie en een strafsanctie in de enge zin, kan
het niet worden aangenomen, daar het
steunt op de premisse dat beide niet kunnen gecumuleerd worden, hetgeen, zoals gezegd, onjuist is.

(A.R. C.97.044l.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 5, 99, 100 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gesloten te Rome op 25
maart 1957, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, hierna genoemd E.G.Verdrag, zowel in de versie voor als na de
wijziging ervan door het Verdrag van de
Europese Unie opgemaakt te Maastricht op
7 februari 1992, goedgekeurd bij wet van 26
november 1992, en van het algemeen
rechtsbeginsel houdende het evenredigheidsbeginsel dat van het Europees
gemeenschapsrecht deel uitmaakt;
doordat, het bestreden arrest het verzet van eiseres, tegen het dwangbevel uitgevaardigd door de ontvanger van het
BTW-ontvangkantoor te Leuven op
15/12/95 ter invordering van BTWgeldboeten op grand van de artikelen 70,
§ 2, 70, § 4 en 60 Wb.BTW ten bedrage van
8.757.000 fr. en 414.500 fr. meer de intresten en kosten, als ongegrond afwijst op
grand van de motieven dat "de fiscale geldboeten, zoals verminderd en vastgesteld in
het KB 41, geen exorbitant karakter hebben, dat zij in functie van het bedrag van
de ontdoken belasting of de zwaarwichtigheid van de inbreuk zijn vastgesteld en beantwoorden aan het beoogde doel, namelijk de inning van de verschuldigde
belastingen te verzekeren en de rechten
van de Schatkist te vrijwaren" en "het de
rechter aileen behoort de werkelijkheid van
de inbreuken op het BTW-wetboek nate
gaan en de wettelijkheid van de ingevorderde fiscale geldboeten te toetsen en dat
hij niet bevoegd is om de opportuniteit ervan te beoordelen noch om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding ervan te verlenen" en op (de) door eiseres in regelmatige
genomen beroepsbesluiten (gestelde) vraag
de boeten te verminderen tot een billijk bedrag (antwoordt) "dat de rechter niet bevoegd is om nopens de kwijtschelding of
vermindering van de fiscale geldboeten te
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beslissen en derhalve niet bevoegd is om nomen Koninklijk Besluit nr. 44 van 21 okten grande te beslissen nopens het door (ei- tober 1993, waarvan de hoegrootheid beseres) in ondergeschikte orde gestelde ver- paald is op een forfaitair bedrag naargelang
zoek om de geldboete te herleiden tot een de inbreuk;
billijk bedrag";
de evenredigheidsregel niet toelaat dat
terwijl in de gevallen dat het suprana- een pecuniaire sanctie in zijn hoegroottionaal Europees gemeenschapsrecht niet heid afhankelijk wordt gemaakt van het bein specifieke sancties voorziet voor over- drag van de verschuldigde BTW zo de overtredingen ervan of daarvoor verwijst naar treding die zij viseert geen verschuldigdheid
de nationale wet van de lidstaten, krach- van BTW tot gevolg heeft omdat de betens artikel 5 van het E.G.-Verdrag deze gane overtreding uitsluitend een adminilaatsten gehouden zijn teneinde de toepas- stratieve tekortkoming betreft en de BTW
sing en effectiviteit van het gemeenschaps- op de belastbare handelingen correct gei:nd
recht te waarborgen de nodige maatrege- werd; immers overtredingen op de corlen te nemen, die evenwel niet verder recte inning van de BTW, die de hoofdmogen gaan dan strikt noodzakelijk is; verplichting uitmaakt van de BTWwaar aldus de harmonisatie voorzien in de belastingplichtigen, van een andere aard
artikelen 99 en 100 E.G.-Verdrag van de zijn en zwaarwichtiger dan overtredingemeenschapswetgeving op het vlak van de gen van administratieve voorschriften die
BTW-overtredingen ontbreekt, zijn de lid- deze correcte inning niet in de weg staan en
staten bevoegd de sancties te kiezen die daarom hun sanctionering op straffe van
hun passend voorkomen, mits eerbiedi- onevenredigheid niet kan afhangen van de
ging evenwel van het gemeenschapsrecht BTW die correct gei:nd werd, maar dient bepaald als een niet-proportionele fiscale gelden de algemene beginselen daarvan;
boete waarmee de voorwaarden wel verop grand daarvan de nationale rechter gelijkbaar
zijn,
bevoegdheid bezit en het hem toekomt na
zoda het bestreden arrest door de fiste gaan of de in zijn lidstaat ingestelde
sanctie op een BTW-overtreding inzonder- cale geldboete, opgelegd krachtens art. 70,
heid in concreto verenigbaar is met het § 2, 84 Wb. BTW en Tabel C, I., 1° van het
evenredigheidsbeginsel dat deel uitmaakt KB nr. 41 dd. 30 januari 1987 gelijk aan
60% van de op de handelingen verschulvan het gemeenschapsrecht;
digde BTW wegens het niet uitreiken van
en terwijl, eerste onderdeel, de natio- of onjuiste vermeldingen op facturen door
nale rechter daartoe voor een administra- eiseres, dat geen verschuldigdheid van
tieve geldboete dient na te gaan of deze, BTW tot gevolg heeft gehad, wettig te bewat haar hoogte betreft, wordt vastge- vinden op het motief dat binnen de natiosteld onder voorwaarden die vergelijk- nale wet de fiscale geldboeten, zoals verbaar zijn met deze toepasselijk in zijn na- minderd en vastgesteld in het KB nr. 41,
tionale wet op overtredingen van dezelfde geen exorbitant karakter hebben, in nmcsoort en zwaarwichtigheid, en in alle ge- tie van de zwaarwichtigheid van de invallen de sanctie nag voldoende doeltref- breulr zijn vastgesteld en beantwoorden aan
fend, ontradend en aangepast effect laten het beoogde doel, namelijk de inning van de
sorteren;
verschuldigde belastingen te verzekeren en
de Belgische nationale wet, enerzijds, de rechten van de Schatkist te vrijwaren,
voor overtredingen van administratieve tekort komt aan zijn opdracht na te gaan
voorschriften die begaan werden zonder het binnen het supranationaal gemeenschapsoogmerk de belasting te ontduiken of de recht of de aan eiseres opgelegde fiscale
ontduiking ervan mogelijk te maken en die geldboete wordt ingesteld onder voorwaartot gevolg hebben dat verschuldigde BTW den die vergelijkbaar zijn met deze toepasniet of niet tij dig werd betaald, proportio- selijk op overtredingen van dezelfde soort
nele fiscale geldboeten instelt middels ar- en zwaarwichtigheid, en in alle gevallen de
tikelen 70 en 84 BTW Wetboek en het in sanctie nog voldoende doeltreffend, ontrauitvoering daarvan genomen Koninklijk Be- dend en aangepast effect laten sorteren
sluit nr. 41 van 30 januari 1987, waar- (schending van de in de aanhef van het
van de hoegrootheid afhangt van de niet-of middel aangehaalde verdragsbepalingen) en
niet-tijdig betaalde BTW en, anderzijds, het evenredigheidsbeginsel miskent dat gevoor overtredingen van dezelfde soort die biedt dat de aan eiseres op te leggen saneevenwel geen verschuldigdheid meebren- tie een niet-proportionele geldboete begen van BTW niet-proportionele fiscale hoort te zijn omdat qua aard en
geldboeten instelt middels artikel 70, § 4 zwaarwichtigheid het niet uitreiken van
BTW-Wetboek en in uitvoering daarvan ge- facturen zonder verschuldigdbeid van BTW
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tot gevolg daarmee vergelijkbaar is (scherrding van de in de aanhef van het middel
aangehaalde verdragsbepalingen en het
evenredigheidsbeginsel);
en terwijl, tweede onderdeel, een administratieve geldboete wegens haar omvang, zelfs indien in een minimum en een
maximum is voorzien, tach onevenredig kan
blijken ten opzichte van de ernst van de feiten en ten opzichte van de repressieve en
preventieve doelstelling die er insgelijks
mee wordt beoogd,
derwijze de nationale rechter bij de beoordeling in concreto van deze evenredigheidseis niet enkel de werkelijkheid van de
overtreding en de wettigheid van de ingestelde sanctie moet betrekken, maar ook de
opportuniteit ervan rekening houdend met
alle feitelijke omstandigheden waarin de
overtreding begaan werd,
zodat het bestreden arrest dat weigert de
opportuniteit van de fiscale geldboete te onderzoeken het evenredigheidsbeginsel miskent (schending van art. 5 EG-Verdrag en
het algemeen rechtsbeginsel houdende het
evenredigheidsbeginsel dat van het Europees gemeenschapsrecht deel uitmaakt) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 5 van het E.G.-Verdrag, de LidStaten alle algemene of bijzondere
maatregelen treffen welke geschikt
zijn om de nakoming van de uit dit
verdrag of uit handelingen van de instellingen van de Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren;
Dat, krachtens diezelfde bepaling, de
Lid-Staten de vervulling van de taak
van de Gemeenschap vergemakkelijken en zich onthouden van alle maatregelen welke de verwezenlijking van
de doelstellingen van het Verdrag in
gevaar kunnen brengen;
Overwegende dat, in de regel, de
Lid-Staten bij gebreke aan ter zake
doorgedreven harmonisatie, vrij de
sancties bepalen voor inbreuken op de
BTW-wetgeving;
Dat evenwel, zoals onder meer blijkt
uit het door het Hofvan Justitie der
Europese Gemeenschappen op 21 september 1989 uitgesproken arrest, de
Lid-Staten ervoor moeten waken dat
schendingen van het communautair
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recht op een analoge wij ze als overeenkomstige inbreuken op het interne
recht worden gesanctioneerd en dat de
sancties op de niet-naleving van de
verplichtingen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde,
een heffing die voor de inkomsten van
de Gemeenschap van wezenlijk belang is, zowel wat de grand als wat de
procedure betreft doeltreffe:hd, proportioneel en afschrikkend zijn;

h~t

Dat uit het arrest van
Hofvan
Justitie van 16 december 1'992 voorts
blijkt dat de Lid-Staten hun bevoegdheid moeten uitoefenen met inachtneming van het gemeenschapsrecht en
bijgevolg van het evenredigheidsbeginsel; dat dit laatste vereist dat de
sancties het kader van hetgeen noodzakelijk is voor de beoogde doelstellingen niet mogen overschrijden en dat
de controlemaatregelen niet zo onevenredig mogen zijn met de ernst van
de overtreding dat zij een belemmering zouden vormen voor de vrijheden die door het Verdrag worden bekrachtigd; dat dit beginsel niet vereist
dat alle sancties die de nationale wetgever neemt om inbreuken op de fiscale wetgeving te sanctioneren, onderling volledig gelijklopend zouden
zijn maar allen op hun evenredigheid
met de doelstellingen van de Gemeenschap moeten worden getoetst;
Overwegende dat te dezen de fraude
tegen de E.G.-begroting niet anders
wordt gesanctioneerd dan die welke de
rechten van de nationale Schatkist in
gevaar brengt, zodat het o~derdeel, in
zoverre het aan de appelrechter verwijt niet te hebben onder~ocht binnen het supranationale recht of de aan
eiseres opgelegde fiscale boete wordt
ingesteld onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met deze toepasselijk op
overtredingen van dezelfde soort en
zwaarwichtigheid, niet kan worden
aangenomen;
Overwegende voor het overige dat
een administratieve sanctie, opgelegd aan een BTW-belastingplichtige
die de controle door de overheid op zijn
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verrichtingen en op die van zijn afnemers moeilijk maakt, berekend valgens het bedrag van de door hem verschuldigde en betaalde BTW, op
zichzelf kennelijk niet onevenredig is
met enig door het Verdrag gestelde
doel maar integendeel het nodig afschrikkend effect heeft en controles
door de E.G.-overheid vereenvoudigt,
zonder de interne markt nadelig te
bei:nvloeden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres voor de feitenrechter heeft aangevoerd dat de opgelegde sanctie, gelet op haar omvang
en alle overige feitelijke omstandigheden, onevenredig was met enige
doelstelling van het E.G.-recht;
Dat de grief niet voor het eerst voor
het Hofmag worden aangevoerd, mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 6 van het op
4 november 1950 ondertekende en bij wet
van 13 mei 1955 goedgekeurde Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, hierna E.V.R.M. genoemd en 14, inzonderheid lid 1 van het Internationaal
Pact van New York inzake burgerrechten
en politieke rechten, opgemaakt te New
York op 19 december 1966 en goedgekeurd
bij wet van 15 mei 1981, hierna B.U.P.O.
genoemd,
doordat het bestreden arrest het verzet
van eiseres, tegen het dwangbevel uitgevaardigd door de ontvanger van het BTWontvangkantoor te Leuven op 15/12/95 ter
invordering van BTWgeldboeten op grond
van de artikelen 70, § 2, 70, § 4, en 60 Wb.
BTW ten bedrage van 8. 757.000 fr., 414.500
en 20.000 Fr. meer de intresten en kosten, als ongegrond afwijst op grond van de
motieven dat "de administratieve geldboeten bepaald bij artikel 70 van het BTWwetboek, daarin begrepen de verhoging
voorzien in artikel2 van het .KB 41 van 30/
01/87, geen strafsancties zijn in de zin van
artikel 6 van het E.V.R.M. en derhalve niet
vall en in het toepassingsgebied van het
door het verdragsartikel gewaarborgd recht
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op beoordeling door een onafhankelijke en
onpartijdige rechter; dat de in artikel 70 bepaalde proportionele geldboeten door de
wetgever in artikel 72 uitdrukkelijk als administratieve sancties worden gekwalificeerd, in tegenstelling tot de strafrechtelijke sancties (gevangenisstraf en/of
geldboete) die in artikel 73 van het BTWwetboek worden vastgesteld; dat het ontbreken van een strafrechtelijk karakter van
de fiscale geldboeten niet aileen uit het door
de wetgever gemaakte onderscheid voortvloeit doch ook uit de aard en de doelstelling van de litigieuze sanctie; dat in dit verband onder meer op de volgende relevante
elementen dient gewezen : - dat in tegenstelling met de voorziene strafsancties, voor
de fiscale geldboete het bedrieglijk opzet of
oogmerk om te schaden in hoofde van de
overtreder niet is vereist; - dat de fiscale geldboete invorderbaar blijft ook na het
overlijden van de overtreder; -- dat de fiscale geldboeten, na vaststelling van deovertreding, van rechtswege door alle belastingplichtigen zonder onderscheid, dus ook
door rechtspersonen en groeperingen, wordt
opgelopen en de bevoegde ambtenaar op dit
punt slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt ( .. .); - dat de fiscale geldboeten, zoals verminderd en vastgesteld in
het KB 41, geen exorbitant karakter hebben, dat zij in functie van het bedrag van
de ontdoken belasting of de zwaarwichtigheid van de inbreuk zijn vastgesteld en beantwoorden aan het beoogde doel, namelijk de inning van de verschuldigde
belastingen te verzekeren en de rechten
van de Schatkist te vrijwaren; dat de fiscale geldboeten van rechtswege en los van
de voorziene sancties worden opgelopen en
geen beteugelend noch ontradend karakter hebben; dat de loutere vaststelling dat
de toepassing van de fiscale geldboeten gevolgen heeft op het vlak van de privaatrechtelijke rechtspositie en de patrimoniale belangen van de belastingplichtige
niet toelaat te besluiten dat het van rechtswege toepassen van een fiscale geldboete in
het raam van de invordering van de belasting met het instellen van strafvervolging in de zin van artikel 6 van het
E.V.R.M. dient gelijkgesteld en dat derhalve de door bedoeld artikel ingestelde
rechtswaarborg terzake van toepassing zou
zijn; dat, nu de bestreden fiscale geldboete
geen strafrechtelijk karakter heeft en geen
schending inhoudt van artikel 6 van het
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E.V.R.M. (noch van artikel14 van het verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten), het de rechter alleen behoort de werkelijkheid van de inbreuken op het BTWwetboek na te gaan en de wettelijkheid van
de ingevorderde fiscale geldboeten te toetsen en dat hij niet bevoegd is om de opportuniteit ervan te beoordelen noch om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding ervan
te verlenen" en op door eiseres in regelmatige genomen beroepsbesluiten vraagt de
boeten te verminderen tot een billijk bedrag "dat de rechter niet bevoegd is om nopens de kwijtschelding ofvermindering van
de fiscale geldboeten te beslissen en derhalve niet bevoegd is om ten gronde te beslissen nopens het door (eiseres) in ondergeschikte orde gestelde verzoek om de
geldboete te herleiden tot een billijk bedrag",
terwijl artikel6, lid 1 E.V.R.M. en 14, lid
1 BUPO er zich niet tegen verzetten dat de
Belgische Staat de vervolging en beteugeling van inbreuken op de BTWreglementering toevertrouwt aan de administratie van het Ministerie van Financien, zelfs indien de op te leggen sancties
bijzonder zwaar kunnen zijn, op voorwaarde evenwel dat de belastingplichtige
tegen elke, hem door de administratie dienaangaande opgelegde sancties, een beroep aanhangig moet kunnen maken bij
een rechterlijke instantie die al de garanties biedt voorzien door beide hoger genoemde artikelen, waaronder begrepen is
de garantie dat deze instantie over volle
rechtsmacht dient te beschikken, hetzij
deze macht betrekking moet hebben op zowel rechtsvragen als op feitenkwesties en
de bevoegdheid inhouden de getroffen beslissing te kunnen hervormen onder al zijn
aspecten;
hieraan niet beantwoordt de rechtsmacht, uitgeoefend door de rechtbank van
eerste aanleg en het hof van beroep op het
door eiseres aanhangig gemaakte verzet tegen de door verweerder aan haar opgelegde sancties, die beperkt blijft tot het nagaan van de werkelijkheid van de
inbreuken op de BTW-reglementering en
het toetsen van de wettelijkheid van ingevorderde opgelegde fiscale geldboeten, maar
zich niet uitstrekt tot de opportuniteit ervan, noch tot de macht om geheel of gedeeltelijk de opgelegde fiscale geldboete te
reducer en;
en terwijl de nationale Belgische rechter aan deze supranationale rechtsregels,
die een autonome betekenis hebben en die
hogere rechtsorde met directe werking, niet
kan voorbijgaan door op grond van louter
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internrechtelijke kwalificaties te beslissen dat de aan eiseres opgelegde sancties
geen strafrechtelijk karakter hebben wegens kenmerken die zijn nationale wet eraan verbindt, dan wanneer de vervolging en
beteugeling van eiseres door verweerder
een strafrechtelijk karakter vertoont in de
zin van artikel 6, lid 1 E.V.R.M. en 14, lid
1 BUPO omdat de aan eiseres verweten inbreuken geviseerd zijn door artikel 70, § 2
en § 4 BTW-wetboek, dat zich richt tot alle
BTW-belastingplichtigen zonder onderscheid, hen een bepaald bedrag voorschrijft
waaraan pecuniaire sancties verbonden
worden, die niet gericht zijn op geldelijke
schadevergoeding voor geleden schade, dewelke in casu volledig ontbreken nu de
BTW bij eiseres volledig ge!nd werd vermits de opgelegde sancties precies werden opgelegd wegens inbreuken die geen
verschuldigdheid van BTW meebrengen -,
maar wel hoofdzakelijk op bestraffing teneinde te voorkomen dat gelijkaardige gedragingen zich zouden herhalen en gesteund zijn op een algemene norm waarvan
het doel tegelijkertijd preventief en repressief is en die in onderhavig geval wel erg
hoog oplopen in het op 15/12/87 uitgevaardigde dwangbevel tot 8.755.000 fr. +
404.500 fr. + 20.000 fr., hetzij 9.179.500 fr.
opzichtens de nochtans aangegeven en
gei:nde BTW ad 9.730.527 fr.,

zodat het bestreden arrest door te beslissen dat de bij het bestreden dwangbevel dd. 15/12/87 lastens eiseres ingevorderde fiscale geldboeten geen strafvervolging instelt in de zin van de artikelen 6, lid
1 E.V.R.M. en 14, lid 1 BUPO, deze bepalingen miskent (schending van de in de
aanhefvan het middel aangehaalde artikelen) en dat daarom het Hof van beroep
onbevoegd is om de opportuniteit ervan te
beoordelen, noch om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding ervan te verlenen, aan
eiseres de garantie van de artikelen 6, lid
1 E.V.R.M. en 14, lid 1 BUPO ontneemt een
beroep aanhangig te kunnen maken bij een
rechterlijke instantie met volle rechtsmacht (schending van de in de aanhef van
het middel aangehaalde verdragsbepalingen):

Overwegende dat artikel 6, lid 1,
E.V.R.M. en artikel 14, lid 1, BUPO,
zich niet verzetten tegen een stelsel
waarbij aan het bestuur de vervolging en sanctionering van inbreuken
op de fisc ale reglementering wordt toevertrouwd, mits de belastingplichtige de opgelegde sanctie kan laten
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controleren door een rechterlijke instantie die alle garanties biedt welke
in die bepalingen worden omschreven;
Dat die rechter aldus moet kunnen
nagaan of voldaan is aan alle wettelijke vereisten van de straf en hiervoor de elementen in feite en in rechte
moet kunnen beoordelen;
Dat die rechter aldus de mogelijkheid moet hebben de werkelijkheid na
te gaan van de sanctionering en eveneens te beoordelen of de sanctie met de
wettelijke voorschriften overeenstemt,
en inzonderheid of zij niet indruist tegen specifieke wettelijke bepalingen of
tegen algemene rechtsbeginselen, en of
zij niet in strijd is met de zorgvuldigheidsplicht van het bestuur;
Dat de uitoefening van dit toetsingsrecht evenwel niet inhoudt dat de
rechter om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de
bedoelde verplichtingen die hem wettelijk zijn opgelegd door de overheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 10, 11 van de
Gecoiirdineerde Grondwet, 14, inzonderheid lid 7 van het Internationaal Pact van
New York inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op
19 december 1966 en goedgekeurd bij wet
van 15 mei 1981, hierna genoemd BUPOverdrag, 70, 71, 72, 73, 73quinquies, 84
BTW-wetboek, 1 van het Koninklijk Besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het vlak van de
belasting over de toegevoegde waarde en de
als bijlage gevoegde Tabel C, I. en van het
algemeen rechtsbeginsel in strafzaken houdende "non his in idem",
doordat het bestreden arrest het verzet van eiseres, tegen het dwangbevel uitgevaardigd door de ontvanger van het
BTW-ontvangkantoor te Leuven op
15/12/95 ter invordering van BTWgeldboeten op grond van de artikelen 70, §
2, 70, § 4 en 60 Wb. BTW ten bedrage van
8.757.000 fr. en 414.500 fr. meer de intresten en kosten, als ongegrond afWijst op
grond van de motieven dat "het te dezen
niet gaat om een verschil in behandeling nu
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de fiscale geldboeten en de strafsancties cumulatief op aile belastingplichtigen van toepassing zijn (artikel 73 stelt uitdrukkelijk 'onverminderd de fiscale geldboeten')
met dien verstande dat voor de toepassing van de strafsancties, die tot de bevoegdheid van de strafrechter behoren, bijkomend het moreel bestanddeel van het
bedrieglijk opzet ofhet inzicht om te schaden is vereist" en "nu de bestreden fiscale geldboete geen strafrechtelijk karakter heeft en geen schending inhoudt van
artikel 6 van het E.V.R.M. (noch van artikel 14 van het verdrag inzake burgerlijke
en politieke rechten), het de rechter aileen behoort de werkelijkheid van de inbreuken op het BTW-wetboek na te gaan
en de wettelijkheid van de ingevorderde fiscale geldboeten te toetsen en dat hij niet bevoegd is om de opportuniteit ervan te beoordelen noch om gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding ervan te verlenen" en op
door eiseres in regelmatig genomen
beroepsbesluiten vraagt de boeten te verminderen tot een billijk bedrag "dat de
rechter niet bevoegd is om nopens de kwijtschelding of vermindering van de fiscale
geldboeten te beslissen en derhalve niet bevoegd is om ten gronde te beslissen nopens het door (eiseres) in ondergeschikte
orde gestelde verzoek om de geldboete te
herleiden tot een billijk bedrag";

terwijl, wanneer de wetgever oordeelt dat
sommige tekortkomingen aan wettelijke
verplichtingen beteugeld moeten worden,
het behoort tot zijn beoordelingsbevoegdheid te oordelen of het opportuun is te kiezen voor strafsancties of administratieve
sancties; wanneer eenzelfde tekortkoming
aan wettelijke verplichtingen het voorwerp uitmaakt, nu eens van strafsancties,
dan weer van administratieve sancties, dan
is het verschil in behandeling dat hieruit
zou kunnen voortvloeien slechts toelaatbaar indien het in redelijkheid is verantwoord;
en terwijl, de overtreding die een misdrijf uitmaakt krachtens het algemeen
rechtsbeginsel in strafzaken "non his in
idem" en art. 14, lid 7 BUPO-Verdrag geen
tweemaal gestraft kan worden, zodat de administratieve sanctie en de strafsanctie mekaar uitsh.iiten en derhalve niet kUilllen gecumuleerd worden, wat artikel 73 BTWwetboek dienaangaande ook moge bepalen;
daaruit volgt dat wanneer geen strafvervolging plaats heeft maar de administratieve sanctie wordt opgelegd de algemene beginselen van het strafrecht op deze
administratieve sanctie toepasselijk zijn op
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straffe van miskenning van het discriminatieverbod ingesteld door de artikelen 10
en 11 van de Grondwet;
de toepassing van deze algemene beginselen van het strafrecht meebrengt, dat
waar de strafrechter op grond van 85 van
het Strafwetboek een geldboete kan opleggeri die lager is dan het wettelijk minimum indien verzachtende omstandigheden voorhanden zijn en op grond van de
art. 59 tot en met 65 van het Strafwetboek bij meerdaadse of eendaadse samenloop de straffen dient te reduceren tot het
door de wet ingesteld maximum, de burgerlijke rechter die te oordelen heeft over
die administratieve sanctie insgelijks de administratieve sanctie vermag te kunnen
verminderen beneden het wettelijk minimum indien verzachtende omstandigheden voorhanden zijn en bij meerdaadse of
eendaadse samenloop de boeten dient te reduceren tot een maximum;
en terwijl daaruit volgt dat, zo op dezelfde overtreding die geen misdrijf uitmaakt omdat het intentioneel element ontbreekt eenzelfde administratieve sanctie is
gesteld, op straffe van miskenning van het
discriminatieverbod ingesteld door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de burgerlijke rechter die te oordelen heeft over
die administratieve sanctie, over dezelfde
mogelijkheden van reducering dient te beschikken, vermits het onevenredig is dat
deze mogelijkheden niet gegund wordt aan
de overtreder die geen misdrijf heeft begaan dan wanneer de toepassing ervan in
hoofde van de overtreder die wel een misdrijfheeft begaan kunnen leiden tot een lager bedrag aan administratieve sanctie dan
deze gesteld op de overtreding die geen misdrijf uitmaakt;
en terwijl de beoordeling van de feitelijke elementen en goede trouw die in aanmerking kunnen worden genomen als verzachtende omstandigheden die een
vermindering beneden de in Tabel C, I., 1°
van het KB nr. 41 dd. 30 januari 1987 tot
gevolg kunnen hebben uiteraard de beoordeling van de opportuniteit van de fiscale
geldboete vereist en noodzakelijk maakt
door de bodemrechter,
zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat artikel 73 BTW-wetboek de cumulatie van de fiscale geldboete en strafsanctie toelaat, artikel 14, 7° van het
Internationaal Pact van New-York miskent en, door te weigeren rekening te houden met de opportuniteit van de op te leggen administratieve sanctie en deze te
verminderen, de in de aanhefvan het mid-

Nr. 67

del aangehaalde verdrags- grondwetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel
schendt:

Overwegende dat, krachtens het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem
en krachtens artikel14, lid 7, van het
BUPO-verdrag, niemand voor een
tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet
en procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld ofwaarvan hij
is vrijgesproken;
Overwegende dat zulks niet belet
dat de Belgische overheid sancties van
uiteenlopende aard mag bepalen voor
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtsstelsel, de andere onderworpen aan
het stelsel van de administratieve
sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard
hebben in de zin van artikel 6
E.V.R.M.;
Dat de rechter, aan wie gevraagd
wordt een administratieve sanctie te
toetsen die een repressief karakter
heeft in de zin van artikel 6 E.V.R.M.,
de wettelijkheid van die sanctie mag
onderzoeken en in het bijzonder mag
nagaan of die sanctie verzoenbaar is
met de dwingende eisen van internationale verdragen; dat hij hierbij
krachtens het Belgisch strafrechtsstelsel eerder uitgesproken strafsancties die in verband met dezelfde
inbreuk zouden zijn opgelegd, in zijn
beoordeling mag betrekken;
Overwegende dat, ook al zouden die
bepalingen tot gevolg kunnen hebben dat de rechter aan wie gevraagd
wordt een administratieve sanctie te
toetsen rekening zou moeten houden
met een eerder uitgesproken strafsanctie, dit te dezen geen draagwijdte
heeft, daar uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat van enige effectieve cumulatie van
sancties sprake was;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, in zoverre het een discriminatie aanvoert,

----~~~
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volledig berust op de onderstelling dat afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk strijde cumulatie van een strafsanctie in dige conclusie van de h. Goeminne,
de zin van de nationale wet en een advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Degeldboete van administratieve aard op lahaye en Claeys Bouuaert.
grond van de evengenoemde wettelijke bepalingen steeds uitgesloten is;
Dat uit de verwerping van die stelling volgt dat het middel in zoverre
niet ontvankelijk is;
Nr. 68
Overwegende dat het middel voor
het overige aanvoert dat de beoorde1e KAMER- 5 februari 1999
ling van de feitelijke elementen en de
goede trouw die in aanmerking kunnen worden genomen als verzachtende 1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-NON BIS IN IDEM- FISCALE MISDRIJVENomstandigheden voor een vermindeADMINISTRATIEVE SANCTIES- STRAFRECHring van de administratieve geldboete,
TELIJKE SANCTIES - CUMULATIE.
tot gevolg hebben dat de appelrechter
de opportuniteit van de fiscale geld2° BELASTING OVER DE TOEGEboete moest beoordelen;
VOEGDE WAARDE - FISCALE MISDRIJOverwegende dat het middel in zoVEN -ADMINISTRATIEVE SANCTIES- STRAFverre is afgeleid uit de hiervoren verRECHTELIJKE SANCTIES -NON BIS IN IDEMworpen stelling van eiser dat uit het
BE GRIP.
cumulatieverbod opgelegd door de aangewezen verdragsbepalingen en rechts- 3o RECHTEN VAN DE MENS -INTERbeginsel volgt dat, wanneer geen strafNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
sanctie is opgelegd maar enkel een
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.7- NON
geldboete, de rechter met verzachBIS IN IDEM- BEGRIP- EENZELFDE INBREUK
- STRAFRECHTELIJKE SANCTIE EN ADMINItende omstandigheden rekening moet
STRATIEVE SANCTIE.
kunnen houden;
Overwegende voor het overige dat
eiser aanvoert dat, "wanneer geen 4 o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- INBREUKEN OP DE
strafvervolging plaatsheeft maar de
BTW-WETGEVING ___:_ ADMINISTRATIEVE SANGadministratieve sanctie wordt opgeTIES MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTElegd, de algemene beginselen van het
LIJKHEID VAN DE SANCTIE - EERDER UITGEstrafrecht op deze administratieve
SPROKEN STRAFSANCTIE - BEVOEGDHEID
sanctie toepasselijk zijn op straffe van
VAN DE RECHTER
miskenning van het discriminatieverbod ingesteld door de artikelen 10 1o, 2° en 3° Niemand mag voor een tweede
keer worden berecht of gestraft voor een
en 11 van de Grondwet";
strafbaar feit waarvoor hij reeds overDat de grief gebaseerd is op de oneenkomstig de wet en procesrecht van elk
derstelling dat de administratieve
land bij einduitspraak is veroordeeld of
boete en de strafrechtelijke sanctie alwaarvan hij is vrijgesproken; zulks beternatieven zijn die niet kunnen worlet niet dat de Belgische overheid saneden gecumuleerd;
ties van uiteenlopende aard mag bepalen voor eenzelfde inbreuk, de ene
Dat het middel in zoverre niet ontonderworpen aan het nationale strafrechtvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

stelsel, de andere onderworpen aan het
stelsel van de administratieve sanctie, oak
al zou die administratieve sanctie een
strafrechtelijke aard hebben in de zin van
artikel6 E.V.R.M. (Art. 14.7 I.V.B.P.R.)

4 o De rechter mag bij de toetsing van een

5 februari 1999 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,

administratieve sanctie, die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6
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E. V.R.M., de wettelijkheid van die sanetie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen; hij mag hierbij krachtens het Belgisch strafrechtstelel eerder uitgesproken strafsancties die in verband met
dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in
zijn beoordeling betrekken.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VAN MEERBEEK E.A.)

Advocaat-generaal Goeminne heeft in
substantie gezegd :
Het middel voert schending aan van art.
70, §§ 3 en 4 en artt. 62, § 1, 72, 85, §§ 1 en
2, en 89 W.B.T.W., artt. 1 en 2 K.B. nr. 28,
art. 14, 7°, BUPO, art. 6 E.V.R.M. en van
het algemeen rechtsbeginsel "non bis in
idem".

*

*

*

In werkelijkheid is derhalve de vraag aan
de orde of de administratieve geldboeten,
voorzien in artt. 70 tim 72 W.B.T.W., aldan
niet een strafrechtelijk karakter hebben.
Pas indien, op bedoelde vraag bevestigend wordt geantwoord, dient te worden
nagegaan of de artt. 6 E.V.R.M. en 14, lid
1, BUPO geschonden werden.
Een negatief antwoord op die vraag zou
daarentegen inhouden dat bedoelde bepalingen niet toepasselijk zijn (en het middel derhalve is).

*

*

*

Om deze vraag te beantwoorden dient
men terug te grijpen naar de vaststaande
(intrinsieke) kenmerken van de administratieve boete.
Hierbij dient niet zozeer nagegaan te
worden welke benaming de wetgever eraan gaf- alhoewel dit op zich niet van
enig belang ontbloot is - maar dienen de
essentiele kenmerken ervan te worden achterhaald.
Cfr. De rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens en meer bepaald het arrest d.d. 24 feb. 1994 in zake
Bendenoun c/ France, J.D.F, 1994, 41, kan
het strafrechtelijke karakter van een boete
(belastingverhoging) afgeleid worden uit het
samengaan van volgende elementen, nl. :
1) dat zij opgelegd wordt aan alle burgers die, in hun hoedanigheid van belastingplichtige, een bepaalde algemene
rechtsnorm niet naleven,
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2) dat zij niet het vergoeden van een
schade beoogt, maar hoofdzakelijk tot doel
heeft de herhaling van gelijkaardige feiten te vermij den,
3) dat haar doelstelling zowel preventief als repressief is, en
4) dat het tenslotte om een zware sanetie gaat (waarvan de niet-naleving afdwingbaar is met lijfsdwang).
Bedoeld arrest dat, voor zover mij bekend is, het enige is dat specifiek betrekking had op belastingverhogingen, voegt er
nog aan toe dat geen enkele van de aangehaalde kenmerken op zichzelf doorslaggevend is, maar dat alle kenmerken samen moeten genomen worden om uit hun
onderling verband en wisselwerking te kunnen afleiden dat de ingestelde vervolging,
in de aan de rechter voorgelegde zaak, een
strafrechtelijk karakter vertoonde. Bovendien preciseerde het arrest dat de besproken sancties in de aan zijn oordeel onderworpen zaak geen indemnitair karakter
hadden (".. .les majorations d'impot ne tendent pas a la reparation pecuniaire d'un
prejudice, mais visent pour l'essentiel a
punir pour empecher la reiteration
d' agissements semblables").
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat
de stelling van het Europees Hof wellicht
niet dezelfde zou zijn ingeval de sancties
wel een indemnitair karakter hadden.
Er moet trouwens worden onderlijnd dat
het in de zaak Bendenoun ging over '1es penalites applicables en cas de mauvaise foi"
(qui constituent des accusations en matiere penale au sens de l'art. 6 de la
Conv.E.D.H. (noot sub art. 1720 Code general des impots, Livre des procedures fiscales, Dalloz 1998), waarvan de niet-naleving
afdwingbaar is met lijfsdwang. Het ging in
het aan het Europees Hof onderworpen geschil dus duidelijk niet over administratieve geldboeten opgelegd voor gewone inbreuken op de belastingwetgeving, maar
om boeten opgelegd voor inbreuken op deze
wetgeving gepleegd met een bijzonder opzet, nl. met het oogmerk om belasting te
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Op te merken valt dat dit arrest aldus
duidelijk minder ver gaat dan het Osturkarrest d.d. 21 feb. 1984 : dit arrest steunde
immers op 3 alternatieve criteria om het
strafrechtelijk karakter van een vervolging te achterhalen, (H. Kruger, "Sanctions fiscales et droit de la defense apres les
arrets de la Cour europeenne des Droits de
l'Homme Funke c. France (25 fevrier 1993)
et Bendenoun c. France (24 fevrier 1994)")

- -------=---
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terwijl het Bendenoun-arrest daarente- na een strafrechtelijke veroordeling voor degen gegrond is op het cumulatief samen- zelfde feiten, nog zouden kunnen worden
gaan van 4 criteria om er de "coloration pe- opgelegd.
nale" van de aan de belastingplichtige
Precedenten.
opgelegde sancties uit af te lei den.
Het Hof he eft no pens het al dan niet
In werkelijkheid werd door het arrest strafrechtelijk karakter van een helastingOsturk gesteld dat rekening diende gehou- verhoging (fiscale boete) reeds herhaaldeden te worden met de classificatie in het lijk stelling genomen. Aldus :
nationale recht, maar vooral met de aard
- bij arrest van 15/1/1991, A.R. 2153,
van de overtreding en de aard en de
zwaarte van de opgelegde sanctie, waar- A. C., 1990-91, nr. 249 (i.v.m. het non his in
bij uitdrukkelijk werd gesteld dat de laat- idem-heginsel, waarbij gesteld werd dat na
ste 2 criteria, nl. de aard van de overtre- het opleggen van een belastingverhoging,
ding en de aard en zwaarte van de sanctie geen strafrechtelijke vervolging meer kan
alternatief waren (Luk Vandenberghe worden ingesteld), oordeelde het Hof dat de
"Rechterlijke bevoegdheid inzake admini- taxatieambtenaar bij het toepassen van een
stratieve BTW-boeten op grand van het in- helastingverhoging geen uitspraak doet
tern recht, het Europese Gemeenschaps- over een tegen de helastingplichtige ingerecht en het E.V.R.M.", Tijdschrift voor stelde strafvordering en tegen hem geen
fiscaal recht, 141 (april-mei 1996), nr. 28). veroordeling uitspreekt, zodat het non his
in idem-heginsel niet in het gedrang komt;
Uit de rechtspraak van het Europees Hof
- hij arrest van 27/9/91, A.R. 7448 (invan de Rechten van de Mens, en meer bepaald uit het arrest Bendenoun, kan dus zake BTW), A. C., 1991-92, nr. 53 :onder
niet zonder meer afgeleid worden dat verwijzing naar de uitdrukkelijke wil van
belastingverhogingen op zichzelf een straf- de wetgever stelde het Hof hovendien dat
rechtelijk karakter hebben, zelfs niet wan- het hoofddoel erin bestaat dank zij een geneer het een belangrijke verhoging be- paste vergoeding, de rechten van de Schatkist te vrijwaren;
treft.
hij arrest van 12/1/1995, A.R.
Om het al dan niet strafrechtelijk karakter van een belastingverhoging (admi- F.94.0046.F, A. C., nr. 22, waarbij het Hof
nistratieve boete) vast te stellen, dient men, m.b.t. de aftrekhaarheid als bedrijfslast van
zoals gezegd, de essentiele kenmerken van een hij toepassing van art. 70, § 2, WB.T.W
opgelegde geldboete, en onder verwijzing
de verhoging in aanmerking te nemen.
naar de parlementaire voorbereiding van de
Ten deze valt het buiten discussie dat de wet van 20/11/1962 tot hervorming van de
administratieve boete (belastingverhoging) inkomstenhelastingen, uitdrukkelijk tot de
aan alle burgers wordt opgelegd die als be- aftrekhaarheid ervan besloot omdat het
lastingplichtigen een bepaalde norm (wet- geen straffen zijn (in dezelfde zin : Cass. 15/
telijke bepaling) niet naleven, en dat zij vrij 11/1996, A.R. F.94.0001.N, niet gepublibelangrijk (duur) kan zijn.
ceerd);
Wel kan gediscussieerd worden over haar
bij arrest van 11/10/1996, A.R.
doelstelling en met name of zij hetzij zo- F.93.0132.N, A. C., nr. 376 (i.v.m. het non his
wel preventief en repressief is en tot hoofd- in idem-heginsel), herhaalde het Hof zijn
doel heeft de herhaling van gelijkaardige stelling verwoord in het arrest van 15/1/
feiten te vermijden, hetzij integendeel 1991 : ditmaal ging het hlijkhaar om een
(hoofdzakelijk) tot doel heeft een door de strafrechtelijke veroordeling welke
Staat (Ministerie van Financien) geleden voorafgaandelijk aan het opleggen van een
schade te vergoeden.
helastingverhoging werd uitgesproken;
In casu, had de rechtbank van eerste
hij arrest van 23/9/1997, A.R.
aanleg te Turnhout aangenomen dat art. F.96.0082.F, A. C., nr 371, oordeelde het Hof
6.1 E.V.R.M. geen toepassing vindt op de dat de rechter aileen over de wettelijkrechten en plichten die hun oorsprong vin- heid van de hoete en over de kwalificatie
den in het belastingrecht, en het verzet te- van de door de helastingplichtige gepleegde
gen het dwangbevel (zoals gereduceerd) on- inhreuk kan oordelen, maar niet bevoegd
' gegrond verklaard.
was om die hoete (inzake WI.B.) te herleiBedoeld vonnis werd door de appel- den (in zijn conclusie bij dit arrest relatirechters vernietigd na te hebben aangeno- veerde advocaat-generaal J.F. Leclercq het
men dat de belastingverhogingen een re- belang van het arrest Bendenoun c/ France
pressief karakter hebben en het beginsel en wees hij erop dat het strafrechtelijk ka"non his in idem" zich ertegen verzet dat zij rakter van een vervolging moet nagegaan
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worden in de zin welke het E.V.R.M. eraan geeft en onderlijnde hij dat een zelfs
zware fiscale boete niet op zich indruist tegen art. 6 E.V.R.M. voor zover de belastingplichtige zich tegen dergelijke beslissing kan voorzien bij een rechterlijke
instantie die alle waarborgen van een onpartijdige rechtbank biedt; hij benadrukte
tenslotte dat de door het E.V.R.M. geeiste
waarborgen niet inhouden dat de rechtbank noodzakelijk moet kunnen oordelen
over de opportuniteit der belastingverhoging en nopens haar bedrag, maar alleen de wettelijkheid van de beslissing en
de kwalificatie van de ten laste gelegde inbreuk moet kunnen beoordelen : zie Bull.
en Pas., 1997, I, nr 371.);
bij arrest van 22/1/1998, A.R.
C.94.0274.N, oordeelde het Hof dat de door
de wet aan de minister van Financien toegekende bevoegdheid te beslissen over verzoeken om kwijtschelding van administratieve geldboeten, de bevoegdheid aan de
rechtbank niet ontneemt de regelmatigheid van de boete te toetsen, maar uitsluit dat hij zijn beslissing op redenen van
billijkheid laat berusten;
- bij arrest van 14 jan. 1999, A.R.
F.98.0047.F, nuanceerde het Hof zijn zienswijze en stelde "Attendu que l'art. 6, § 1, de
la CSDH n'est pas applicable aux contestations sur des droits et obligations en
matiere fiscale, sauf le cas ou une procedure fiscale aboutit ou peut aboutir a une
sanction procedant d'une accusation en matiere penale au sens de cette disposition :
que le moyen ne soutient pas qu'une telle
procedure a ete suivie a charge de la demanderesse."

Kritiek.
De zienswijze van het Hofwordt weliswaar bijgetreden door bepaalde arresten
van hoven van beroep (aldus recent de arresten van het hof van beroep te Brussel
van 5 maart 1998 en 31 augustus 1998)
maar in andere arresten tegengesproken
(zo bvb. beroep Antwerpen 4 mei 1998, Fiscale Koerier, 98/330) en bekritiseerd door
rechtsleer (zie o.m. A Kiekens, die voormeld arrest van het hof van beroep van
Antwerpen bespreekt en de door hem aangehaalde rechtspraak en rechtsleer, die dezelfde mening zijn toegedaan : Fiscale Koerier 98/331).
Ook zijn bepaalde buurlanden de weg opgegaan van het aannemen van het strafrechtelijk karakter van fiscale boeten: aldus Hoge Raad der Nederlanden, arrest 19
juni 1985 J.D.F. 1986, 351, (met noot M.B.)
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en Cass. Fr., 29 april 1997, J.D.F, 1997,
343, eveneens met noot M.B.)
(In Fiscale Koerier, 97/577, wordt door J.
Behaeghe ook een arrest van het Europees Hofvan de Rechten van de Mens, d.d.
29/8/97, aangehaald dat in dezelfde zin zou
hebben geoordeeld in een zaak tegen Zwitserland, waarbij een fiscale boete aan de
erfgenamen van de belastingplichtige zou
opgelegd zijn alhoewel de rechter het strafrechtelijk karakter van de boete aangenomen had.)

Beoordeling.
Er zijn m.i. geen redenen om van de gevestigde rechtspraak van het Hof af te wijken.
- Een belastingverhoging heeft inderdaad zeker geen louter afradend en beteugelend karakter, maar blijft nauw verbonden met de opdracht van het fiscaal
bestuur, te weten het vestigen van de verschuldigde belasting en het verzekeren van
haar uitvoering (H. Bosly, "Les frontieres de
la repression penale en droit economique",
Rev. Dr. Pen. et Grim., 1972-73, p. 150).
Uiteindelijk meen ik dat kan gesteld worden dat het hoofddoel van, de belastingverhoging (-boete) is dank ~ij een gepaste
vergoeding de rechten van de Schatkist te
vrijwaren en dat de belastingverhoging tevens een raming inhoudt van de door de
Schatkist ondergane schade, o.m. geleden ingevolge de overlast aan administratiefwerk dat het gevolg is van de vastgestelde tekortkomingen, de overlast veroorzaakt door lange en dure gerechtelijke
procedures te volgen waartoe deze' aanleiding geven en de noodzaak te beschikken
over de nodige administratieve infrastructuur teneinde de belastingontduiking te bestrijden (Ber. Brussel 3118/1998, 13-14).
De belastingverhoging vertoont overigens een reeks belangrijke verschilpunten ten opzichte van een strafbepaling.
-Aldus gaat zij bvb. met geen enkele
publiciteit gepaard en laat geen sporen na
zoals een strafsanctie : zij wordt inderdaad niet uitgesproken in een openbare terechtzitting (met eventuele aandacht van
toehoorders en/ofpers), zodat zij voor derden geen ontradend karakter kan hebben.
Zij wordt niet opgenomen in het strafregister, kan geen grond uitmaken voor
wettelijke herhaling, gaat niet gepaard met
een vervangende gevangenisstraf en, nu het
toepassen van een belastingverhoging niet
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eens het voorhanden zijn van (een strafrechtelijk) opzet vereist, heeft zij op zich
niet eens een smedend karakter.
- Daarenboven heeft zij zelfs geen louter persoonlijk karakter, nu zij niet aileen aan een individu, maar ook aan een
rechtspersoon kan worden opgelegd en
overgaat op de erfgenamen van de belastingplichtige.
- Bovendien is het verschil met een
strafsanctie duidelijk gewild door de wetgever, die expliciet het onderscheid maakt
tussen enerzijds de administratieve geldboete (art. 70 tim 72 W.B.T.W.) en anderzijds de strafrechtelijke sancties (art. 73 tim
74 W.B.T.W.) en het samengaan van beide
uitdrukkelijk heeft gewild, zoals blijkt uit
de aanhefvan art. 73 W.B.T.W.: "Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die
met bedrieglijk opzet ... ".
- Tenslotte kan worden onderlijnd dat
de rechter, die oordeelt over het verzet tegen een dwangbevel uitgevaardigd ter uitvoering van een belastingverhoging, geen
veroordeling uitspreekt of geen tweede
sanctie oplegt, maar aileen de wettelijkheid van het dwangbevel nagaat.
Besluit.
Het middel komt mij dan ook gegrond
voor waar het vooropstelt dat de belastingverhogingen een indemnitair karakter hebben en niet de kenmerken vertonen van een
strafsanctie in de zin van art. 6 E.V.R.M. en
derhalve niet onder het toepassingsgebied
van bedoeld artikel (en van art. 14 BUPO)
vall en.

*

*

*

Voor zover het Hofhet strafrechtelijk karakter van die boete toch zou aannemen,
komt het middel mij in elk geval gegrond
voor, waar het de schending van het "non
his in idem-beginsel" aanvoert.
Er zou inderdaad slechts van "his in
idem" kunnen gewaagd worden voor zover hetzelfde feit, na een eerste definitieve veroordeling (bvb. door de strafrechter) een tweede maal zou beteugeld worden
(bvb. door de taxatieambtenaar, die een fiscale boete oplegt).
Zoals in het tweede onderdeel wordt ge1 steld, worden er evenwel terzake niet twee
(straf)vervolgingen ingesteld, maar worden aileen voor dezelfde inbreuken 2 soorten sancties, cumulatief, opgelegd. Dit heeft
niets te maken met het "enon his in idembeginsel" en wordt trouwens frequent toegepast bij zuiver strafrechtelijke veroordelingen.
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Het weze trouwens herhaald dat de rechter, die over de wettelijkheid van een
dwangbevel oordeelt, hoe dan ook - voor
zover hij dit dwangbevel wettelijk verklaart - geen tweede "veroordeling uitspreekt maar aileen bevoegd is om na te
gaan of de door de administratie opgelegde boete wettig is en op wettelijke manier werd opgelegd : hij kan aldus het "non
his in idem-beginsel" niet schenden.
Eiser laat dan ook terecht gelden dat
niets er zich tegen verzet dat de administratieve sanctie en de strafrechtelijke sanetie worden gecumuleerd : (dit was overigens de uitdrukkelijke wil van de wetgever,
die stelde "Onverminderd ... ") en dat een
dergelijke cumul het "non his in idembeginsel" niet in het gedrang brengt.
Conclusie:
Zelfs in de verondersteiling dat het Hof,
ingevolge het aannemen van het repressief karakter der belastingverhoging, de
toepasselijkheid van de artt. 6.1 E.V.R.M.
en 14, 7° BUPO zou aannemen, dan nog
moet het bestreden arrest vernietigd worden wegens schending van het "non his
idem-beginsel".
Besluit : cassatie.
ARREST

(A.R. C.98.0398.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1998 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 70, inzonderheid
§§ 3 en 4, van de wet van 3 juli 1969 houdende invoering van het wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde (hierna :
Wb. B.T.W.), zoals van kracht voor de periode van 1 januari 1976 tot 31 december
1977, dus voor het in werking treden van
de wet van 27 december 1977, van deartikelen 62, § 1, 72, 85, inzonderheid § 1 en
§ 2, 3° en 89 van hetzelfde wetboek, van de
artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 28 van 23 december 1970 betreffende de controle van het vervoer over de
weg, van artikel14, 7° van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (I.V.B.P.R.), ondertekend te
New York op 19 december 1966, toepasselijk in Belgie krachtens de wet van 15 mei
1981, van artikel 6, 1 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (E.V.R.M.), ondertekend te Rome op 4
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november 1950, toepasselijk in Belgie
krachtens de wet van 13 mei 1955, en van
het algemeen rechtsprincipe, aangeduid
door de uitdrukking "non his in idem",
doordat het arrest, na uitspraak te hebben gedaan op de conclusies van de partijen betreffende de ontvankelijkheid van
het hoger beroep en de regelmatigheid van
de vaststellingen van het proces-verbaal
van 14 maart 1979, en na de tekst te hebben aangehaald van artikel 14, T van het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politiek Rechten (verder I.V.B.P.R),
dat het algemeen rechtsbeginsel "non bis in
idem" zou vrijwaren, en gesteld te hebben dat dit algemeen rechtsbeginsel tevens begrepen is in het recht van ieder op
een "eerlijke behandeling" in strafzaken, zoals omschreven in artikel6, 1° E.V.R.M.,
stelt dat deze regelen niet van toepassing
zijn wat betreft fiscale zaken, behalve wanneer de procedure uitmondt ofkan uitmonden in een sanctie die voortkomt uit een
strafVervolging, als criteria daartoe aanwijst:
- de nationale classificatie,
- de aard van de inbreuk,
- de aard en de gestrengheid van de
sanctie, waarvoor een globale beoordeling zich opdringt, aanneemt dat er geen
twijfel over bestaat dat de inbreuk in kwestie door de B.T.W.-wet zelf als nietstrafrechtelijk wordt aangezien, daarna
overweegt, wat het tweede criterium betreft: "dat in het proces-verbaal van 14
maart 1979, dat ten grondslag van het bestreden dwangbevelligt, wordt verwezen
naar de inbreuken van (verweerders) op
art. 62, § 1 (oud) W.B.T.W. en de voorschriften van het koninklijk besluit nr. 28 van 23
december 1970, die worden gesanctioneerd
door art. 70, § 4 (oud) W.B.T.W.; dat, wat
betreft de aard van de inbreuken, meteen blijkt dat de overtreden rechtsregels
alle burgers betreffen die B.T.W.-plichtige
vervoersactiviteiten verrichten; dat zij een
algemene draagwijdte hebben en een gedrag opleggen, met name het laten vergezellen van een vervoer over de weg door een
vervoerdocument, dat bij verzuim wordt gesanctioneerd (art. 70, § 4 - oud W.B.T.W.); dat dit sanctioneren repressief
is ten aanzien van de wetsovertreding en
tevens een preventieve werking heeft; dat
bovendien blijkt dat de door (verweerders)
begane inbreuken, met name het gebruik
van vervalste vervoerdocumenten, tegelijk het misdrijfvan gebruik van valse stukken opleverden; dat zij hiervoor definitief
werden veroordeeld bij arrest van het Hof
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van Beroep van Antwerpen van 19 mei
1982; dat derhalve vaststaat dat zij de inbreuken pleegden met bedrieglijk opzet of
met het oogmerk om te schaden; dat de inbreuken, zoals deze door (verweerders) met
bijzonder opzet werden begaan, een intrinsiek strafrechtelijk karakter vertonen"; en
wat het derde criterium betreft: "dat de
door het bestreden dwangbevel opgelegde
sanctie met toepassing van art. 70, § 4, 1ste
al. (oud) W.B.T.W. is bepaald op het maximum van 10.000 Fr. per inbreuk, of op
10.000 x 253 = 2.530.000 fr.; dat deze forfaitaire boete op zich niet leidt tot een gewichtige aanslag op het vermogen van de
overtreder; dat de aanzienlijke omvang van
het gevorderde te dezen slechts wordt veroorzaakt door het bijzonder groot aantal
overtredingen dat (verweerders) begingen; dat de boete in kwestie, bij niet betaling ervan, geen aanleiding kan geven tot
enige (vervangende) vrijheidsberoving; dat
het strafrechtelijk karakter van de sanetie, in de zin van het E.V.R.M. evenwel niet
noodzakelijk een bepaalde graad van gestrengheid impliceert ... ; dat de boete in
kwestie toch een zeker leed oplegt aan degenen die een met de wet strijdig gedrag
vertonen; dat dit wederrechtelijk gedrag aldus wordt beteugeld en voor de toekomst
wordt ontraden; dat, zelfs indien terzelfder tijd door de "administratieve" boete ook
een vergoeding ten voordele van de Schatkist wordt beoogd voor de uitgaven die deze
ingevolge de wetsovertreding moet rnaken ter vrijwaring van haar rechten, dan
nog moet vastgesteld worden dat de sanetie niet louter vergoedend is"; om aldus te
besluiten : "dat de bevindingen bij de toetsing aan het tweede criterium te dezen bij
een globale beoordeling van de aard van de
boete in kwestie doorslaggevend zijn; dat de
vordering van (eiser), zoals uitgedrukt in
het bestreden dwangbevel, een sanctie van
strafrechtelijke aard beoogt op te leggen en
aldus te beschouwen is als een strafvervolging in de betekenis van art. 6.1
E.V.R.M.; dat het niet in strijd met het art.
6 E.V.R.M. is bevonden dat een verdragsluitende Staat de vervolging en de beteugeling van sancties in belastingszaken zou
toevertrouwen aan de fiscale administratie, in zoverre de betrokkene, die de sanetie opgelegd krijgt, de betwisting ervan aan
de rechter ter beoordeling kan voorleggen in het kader van een rechtspleging die
alle waarborgen van het verdrag biedt ... ;
dat het algemeen rechtsbeginsel dat niemand in strafzaken voor dezelfde feiten een
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tweede maal kan worden vervolgd en berecht ("non his in idem"), behoort tot de regels van een eerlijk proces dat wordt gewaarborgd door art. 6 E.V.R.M.; dat de in
kracht getreden veroordeling van (verweerders) bij arrest van het Hofvan Beroep te
Antwerpen van 19 mei 1982 voor dezelfde
feiten als thans door (eiser) ten grandslag van haar vordering gelegd, er aan in
de weg staat dat (verweerders) een tweede
sanctie van strafrechtelijke aard zou worden opgelegd; dat de toepassing van art. 14
I.VB.P.R. tot eenzelfde besluit leidt; dat het
bestreden dwangbevel geen wettelijke
grondslag heeft en derhalve teniet moet
worden gedaan"; en derhalve het verzet van
verweerders tegen het dwangbevel van 19
november 1979 gegrond verklaart en dit
dwangbevel teniet doet,

terwijl, eerste onderdeel, de in het arrest aangehaalde uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(E.H.R.M.) weliswaar een strafrechtelijk
karakter toekennen aan sancties met vrijheidsberoving, opgelegd in toepassing van
de N ederlandse militaire tuchtreglementen
(arrest Engel, 8 juni 1976), aan de administratieve sancties opgelegd door de Duitse
wetgeving inzake inbreuken op de verkeersreglementen (arrest Osturk, 27 mei
1983), en aan de beteugeling van bepaalde
inbreuken op de Franse fiscale wetgeving
(arrest Bendenoun, 24 februari 1994); uit
deze uitspraken evenwel niet kan afgeleid worden dat maatregelen, door de wetgever opgelegd als legale boetes met indemnitair karakter, stelselmatig ook als
penale sancties moeten aangemerkt worden; een indemnitair karakter niet ter
sprake komt voor sancties wegens inbreuken op de militaire tuchtreglementen of op
de verkeersreglementen; het Europees Hof
in het arrest Bendenoun uitdrukkelijk preciseert dat de aldaar besproken sancties
geen indemnitair karakter droegen, waaruit mag afgeleid worden dat een indemnitair karakter in andere gevallen wel kan
bestaan; het recht op een eerlijk proces, en
de voorschriften van internationaal recht
waarop het bestreden arrest is gesteund,
aan de nationale wetgever de mogelijkheid niet ontnemen om voor bepaalde inbreuken sancties met een indemnitair karakter op te leggen; dit indemnitair
karakter van de sancties in het Belgisch
wettelijk stelsel formeel wordt erkend en
door de rechtspraak bevestigd; voor de appreciatie van dit indemnitair karakter mag
opgemerkt worden dat de schade, die voor
de Schatkist uit een fiscale inbreuk voortvloeit, niet tot het bedrag van de ontdo-
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ken belasting is beperkt; dat in het bijzonder voor de B.T.W., die een product moet
belasten door opeenvolgende heffingen in de
productie- en distributiecyclus, elke onregelmatigheid gevolg meebrengt voor devolgende fasen van de cyclus, en meestal ook
leidt tot ontduiking van inkomstenbelastingen; de vergoeding van de schade, die
door de Schatkist en de Gemeenschap ten
gevolge van bepaalde fiscale inbreuken
wordt geleden, door de wet op forfaitaire
wijze kan geregeld worden, zonder aan
zulke vergoeding haar indemnitair karakter te doen verliezen; dit indemnitair karakter ten andere ook niet kan genegeerd
worden indien aan fiscale boetes bovendien een bijkomend repressiefkarakter zou
worden toegekend; geschillen over dealdus opgelegde vergoedingen geen penaal
karakter dragen in de zin van de in het arrest aangehaalde internationale verdragsbepalingen, zodat het arrest, door het miskennen van het indemnitair karakter van
de besproken fiscale boetes, een onjuiste
toepassing heeft gedaan van de aangehaalde internationale rechtsregelen (scherrding van de artikelen 6.1 E.VR.M. en 14.7
I.V.B.P.R.), en de voorschriften van het wethoek van de belasting over de toegevoegde
waarde, krachtens dewelke de bestreden
fiscale boete werd opgelegd, heeft geschonden (schending van al de in de aanhefvan
het middel aangehaalde bepalingen van dit
wetboek en van het ter uitvoering ervan
uitgevaardigd koninklijk besluit);

en terwijl, tweede onderdeel, het algemeen rechtsprincipe non his in idem, waarvan de eerbiediging door de in het arrest
aangehaalde internationale rechtsregelen wordt opgelegd, aan een grondgedachte
van billijkheid en rechtszekerheid beantwoordt, en moet vermijden dat iemand die
ofurel reeds veroordeeld ofwel reeds vrijgesproken werd, opnieuw en ongeacht de
vorige uitspraak zou verontrust worden; integendeel, in de context van de huidige procedures, de vordering van de fiscale boete
geen vervolging uitmaakt die, ten eerste, na
de strafrechtelijke veroordeling zou komen, en ten tweede zou ingesteld worden
ongeacht deze veroordeling; zij er integendeel nauw mee verbonden is; het algemeen
rechtsbeginsel non his in idem immers geen
beperking brengt aan de vrijheid van beslissing van de wetgever, om de voor elke
inbreuk opgelegde sanctie te bepalen; door
dit beginsel wordt aldus de mogelijkheid
niet uitgesloten dat op dezelfde feiten twee
sancties simultaan zouden opgelegd
worden, die verschillende en elkander
aanvullende componenten van een
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sanctionering uitmaken, zij het met tussenkomst van verschillende overheden, mits
er tussen de getroffen heslissingen geen tegenstrijdigheid zou hestaan, het samen opleggen, voor een inhreuk, van meer dan een
sanctie overigens in het dagelijks geheuren van de penale vervolgingen voorkomt,
zoals door de gevangenisstraf met oak een
hoete, een verheurdverklaring en andere
"hijdragen" door hijzondere wetten opgelegd; het feit dat in casu deze maatregelen langs verschillende procedures worden vastgesteld ligt aan de hijzondere aard
ervan en ontneemt niets aan het principe;
de fiscale hoete is in de wet hepaald, de
daaruit ontstane fiscale schuld wordt door
de administratie niet uitgesproken maar
enkel vastgesteld, terwijl penale straffen
steeds door de rechter moeten uitgesproken worden; een fundamenteel onderscheid
derhalve moet gemaakt worden tussen de
regel, volgens welke iemand niet opnieuw
mag verontrust worden voor een afgesloten zaak, en de toestand waarin dezelfde
feiten twee verschillende sancties ondergaan, gesteund op dezelfde materii:He vaststelling, ingevolge twee parallelle en met elkander verhonden stelsels van maatregelen;
hijgevolg, zelfs in de stelling dat aan de terzake omstreden fiscale hoete geheel of voor
een deel een repressief karakter moet toegekend worden, hetgeen het arrest "hij een
glohale heoordeling" enkel of hoofdzakelijk verklaart af te leiden van de aard van
de inhreuk, dan nag kan een correcte toepassing van het principe non his in idem en
van de in het arrest aangehaalde internationale rechtsregelen niet leiden tot de nietigverklaring van het omstreden dwanghevel, zodat het arrest met miskenning van
de juiste draagwijdte van het principe non
his in idem en van de aangehaalde internationale rechtsregelen, heslist dat door het
vorderen van de omstreden fiscale hoete
een sanctie wordt opgelegd die met dit principe en deze rechtsregelen onverenighaar
zou zijn (schending van dit principe en van
de artikelen 6.1 E.V.R.M., 14.7 I.V.B.P.R.,
en tevens van al de in de aanhef van het
middel aangehaalde hepalingen uit het wethoek van de helasting op de toegevoegde
waarde en van het ter uitvoering van dit
wethoek uitgevaardigd koninklijk hesluit nr.
28 van 23 december 1970);

en terwijl, derde onderdeel, de rechthank van eerste aanleg en het Hof van Beroep, in de onderhavige procedure, geen hevoegdheid hadden om verweerders tot een
fiscale hoete te veroordelen, maar enkel om
te zeggen of het dwanghevel, op de datum van de uitvaardiging ervan, wette-
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lijk was; de hij artikel 70 Wh. B.T.W. opgelegde hoetes door de hetrokken
helastingplichtige verschuldigd zijn uit
kracht van de wet; het derhalve onjuist is,
de toestand voor te stellen alsof de fiscale
hoetes werden opgelegd door een gerechtelijke uitspraak; indien de inhreuken, valgens de termen van het arrest, een intrinsiek strafrechtelijk karakter zouden
vertonen, dan moet vastgesteld worden dat
de sanctie hestaande uit de administratieve hoete op de datum is ingetreden hetzij van de feiten zelf, hetzij uiterlijk op de
datum van de hetekening van het dwanghevel waarhij ze gevorderd worden, dit is 25
januari 1980; de correctionele veroordeling hetreffende het misdrijf van valsheid
in geschriften en gehruik ervan werd later, met name in eerste aanleg op 24 juni
1980, uitgesproken, en in heroep hevestigd op 19 mei 1982; het is dan op die datum dat het door het arrest aangeklaagd
duhhel gehruik zou ontstaan zijn en het is
de tweede, niet de eerste heteugeling, die
eventueel (in de stelling van het arrest)
strijdig zou kunnen verklaard worden met
het heginsel non his in idem, minstens moet
worden vastgesteld dat het opleggen van de
administratieve hoetes, die hij het dwanghevel worden gevorderd en de strafrechtelijke vervolgingen voorafgaan, niet kan aangemerkt worden als een tweede vervolging
voor feiten waarvoor de plichtigen reeds
zouden veroordeeld zijn; ten andere, waar
de motieven van het arrest niet vaststellen dat het dwanghevel, op de datum van
de uitvaardiging ervan, niet wettig zou zijn
geweest, maar integendeel noodzakelijk hetekenen dat het op die datum wel wettig
was, het feit dat dezelfde inhreuken later
door een andere eveneens hevoegde overheid vastgesteld werden, met toepassing
van een van het dwanghevel verschillende
doch wettelijk opgelegde hestra:ffing, niet tot
gevolg kan hehhen het dwanghevel retroactief onwettig te maken, zodat de uitspraak,
waarhij het opleggen van de fiscale hoetes in de heschreven omstandigheden als
een tweede sanctie van strafrechtelijke aard
na de uitgesproken correctionele veroordeling wordt aangemerkt, onverenighaar is
met de hepalingen die de hevoegdheid van
de rechterlijke macht met hetrekking tot
het verzet tegen een dwanghevel omschrijven (schending van de artikelen 85, inzonderheid § 1 en§ 2, 3°, en 89, Wb. B.T.W. zoals van kracht voor de jaren 1976 en 1977);
deze uitspraak ten onrechte het omstreden dwanghevel nietig verklaart op grand
van een later uitgesproken correctionele
veroordeling, en daardoor een onterechte
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uitspraak is veroordeeld of waarvan hij
is vrijgesproken;
Overwegende dat zulks niet belet
dat de Belgische overheid sancties van
uiteenlopende aard mag bepalen voor
eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtsstelsel, de andere onderworpen aan
het stelsel van de administratieve
sanctie, ook al zou die administratieve sanctie een strafrechtelijke aard
hebben in de zin van artikel 6
E.V.R.M.;
Overwegende dat het bestreden arDat de rechter, aan wie gevraagd
rest vaststelt dat : 1. de bevoegde ont- wordt een administratieve sanctie te
vanger op grond van een proces- toetsen die een repressief karakter
verbaal van 14 maart 1979 waarin 252 heeft in de zin van artikel 6 E.V.R.M.,
inbreuken werden vastgesteld die ver- de wettelijkheid van die sanctie mag
band hielden met vervalsing van onderzoeken en in het bij zonder mag
vervoerdocumenten die met de leve- nagaan of die sanctie verzoenbaar is
ringen van vlees moesten samengaan, met de dwingende eisen van internaop 19 november 1979 een dwangbe- tionale verdragen; dat hij hierbij
vel heeft uitgevaardigd waarin on- krachtens het Belgisch strafrechtsder meer een fiscale boete van stelsel eerder uitgesproken straf2.530.000 fr. werd vermeld; 2. de fis- sancties die in verband met dezelfde
cale geldboete bepaald is op het maxi- inbreuk zouden zijn opgelegd, in zijn
mum van 10.000 fr. per inbreuk, of op beoordeling mag betrekken;
2.530.000 fr.; 3. het proces-verbaal niet
Overwegende dat het arrest princionregelmatig is en het dwangbevel
evenmin; 4. verweerders in een van de pieel uitsluit dat een administratieve
procedure van dwangbevellosstaande sanctie en een strafsanctie zouden
procedure, bij een in kracht van ge- kunnen worden opgelegd en oordeelt
wijsde getreden beslissing op 19 mei dat "het algemeen rechtsbeginsel dat
1982 veroordeeld werden tot een ge- niemand in strafzaken voor dezelfde
vangenisstraf en tot betalen van een feiten een tweede maal kan worden
geldboete wegens het gebruik van 252 vervolgd en berecht, behoort tot de revervalste vervoerdocumenten; 5. het gels van een eerlijk proces dat wordt
dwangbevel voor een deel betrekking gewaarborgd door artikel6 E.V.R.M.;
heeft op een geldboete waarvan ei- dat de in kracht (van gewijsde) getreser niet betwistte dat de feitelijke den veroordeling van (verweerders) bij
grondslag ervan dezelfde vervalste arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 mei 1982 voor dezelfde
vervoerdocumenten betrof;
feiten als thans door (eiser) ten grandDat de enige betwisting te dezen de slag van (zijn) vordering gelegd, er aan
geldboete betreft;
in de weg staat dat (verweerders) een
Wat het tweede onderdeel betreft : tweede sanctie van strafrechtelijke
aard zou worden opgelegd";
Overwegende dat, krachtens het alDat het zodoende de in het middel
gemeen rechtsbeginsel non his in idem
en krachtens artikel14, lid 7, van het aangewezen wetsbepalingen schendt;
BUPO-verdrag, niemand voor een
Dat het onderdeel gegrond is;
tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet
Om die redenen, vernietigt het been procesrecht van elk land bij eind- streden arrest, behalve in zoverre dit

toepassing maakt van de artikelen 14.7
I.V.B.P.R. en 6.1 E.V.R.M., alsook van het
algemeen rechtsprincipe non bis in idem,
(schending van deze bepalingen en dat
principe), en tevens de betekenis miskent
van het louter wettelijk karakter van de
boete opgelegd krachtens artikel 70 § 4 Wb.
B.T.W. en van het volledig stelsel van de
administratieve boetes zoals voorgeschreven bij de artikelen 70 tot 72 Wb. B.T.W. en
van de artikelen 1 en 2 van het ter uitvoering van dit wetboek uitgevaardigd koninklijk besluit nr. 28 van 23 december
1970 (schending van deze bepalingen) :
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het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te
Brussel.
5 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. R. Verougstraete Gedeeltelijk strijdige conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bmiuaert en Houtekier.
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1e

KAMER -

5 februari 1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP BELASTINGVERHOGING- BILLIJKHEIDS- OF
OPPORTUNITEITSREDENEN- HOF VAN BEROEP- BEVOEGDHEID.

2o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- NIETAANGIFTE, ONVOLLEDIGE OF ONJUISTE AANGIFTE -AMBTSHALVE INDICIAIRE AANSLAGONDERZOEK BEVOLEN DOOR DE APPELRECHTER - BELASTINGVERHOGING - BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER

1o Het hof van beroep is niet bevoegd om op

grand van loutere billijkheids- of opportuniteitsredenen een belastingverhoging kwijt te schelden. (Artt. 278 en 334
W.I.B., thans artt. 377 en 444 W.I.B.
1992.)
2° De appelrechter kan de bij niet-aangifte,
of in geval van onvolledige of onjuiste
aangifte opgelegde belastingverhoging niet
tenietdoen wanneer hij zelf oordeelt dat
een ambtshalve aanslag, gedaan op tekenen en indicien, zou kunnen behouden blijven maar hierover eerst een nader onderzoek beveelt.

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

(A.R. F.95.0098.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 juni 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 73, 247, 278
en 334 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB), zoals die van toepassing waren voor de aanslagjaren 1984 en
1985 en van de artikelen 238bis tot
238sexies van het Koninklijk Besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (KB/WIB), zoals die werden ingevoegd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 januari 1981 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 4
maart 1965 tot uitvoering van het WIB,
doordat het bestreden arrest, na erop gewezen te hebben dat noch door toekomstige verweerster, noch door haar echtgenoot voor de aanslagjaren 1984 en 1985 een
aangifte in de personenbelasting werd ingediend en dat de betwiste aanslagen op
grond van tekenen en indicien waren gevestigd nadat door de administratie een
strafbundel w.erd geraadpleegd en na te
hebben aangestipt dat (verweerster) vordert dat de belastingverhogingen zouden
worden verminderd of afgeschaft, rechtens zegt dat de belastingverhogingen die
bij beslissing van de directeur tot 50 pet.
werden verminderd, tot 0 (nul) moeten verminderd worden op grond van de overwegingen dat het hier gaat om uitzonderlijke en betreurenswaardige omstandigheden waaraan (verweerster) niets had
kunnen wijzigen, dat zij als het ware het
slachtoffer werd van de misdrijven en de
slordigheid van haar man die haar daarenboven in de steek liet, terwijl zij zeer
waarschijnlijk niets over de opdagende
belastingbedragen had vernomen, dat om
die omstandigheden, verklaard in de conclusies van (verweerster), het hof rechtens zegt dat de belastingverhogingen tot
0 (nul) moeten verminderd worden, dat
daarenboven een reden daartoe is, dat de
belastbare grondslag op artikel 24 7 WIB
werd opgebouwd en wordt vastgesteld dat
in zulk geval, geen belastingverhoging kan
worden toegepast, dat (verweerster) niet in
staat was om het tegenbewijs te leveren tegen het wettelijk vermoeden van artikel
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24 7 WIB (art. 341, WIB 92) en dat zij niet
gesanctioneerd mag worden voor dwaasheden - wat nog eufemistisch wordt uitgedrukt - van haar man die blijkbaar geen
zier van verantwoordelijkheid kent";
terwijl, eerste onderdeel, het hofvan beroep sedert de inwerkingtreding van artikel 334 WIB zoals vervangen door artikel
46 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 19791980 en sedert het percentage van de
belastingverhogingen, naar gelang van de
aard van de overtreding, in de artikelen
238bis tot 238sexies, KB/WIB werd vastgelegd, nog enkel bevoegd is om uitspraak
te doen over de wettelijkheid van de toegepaste belastingverhogingen en over de
rangorde die de overtreding inneemt in het
kader van de schalen van de artikelen
238bis tot 238sexies KB/WIB, maar niet
meer bevoegd is om de gepastheid en het
bedrag van de belastingverhoging te beoordelen op grond van criteria die vreemd
zijn aan deze vastgelegd in de voornoemde
artikelen 238bis en 238sexies, KBIWIB, en
terwijl nu ieder van de echtgenoten gehouden is zijn inkomsten aan te geven en nu
artikel 73 WIB bepaalt dat de inkomsten
van de beide echtgenoten worden samengevoegd en dat de aanslag op naam van
beide echtgenoten wordt gevestigd, de uitzonderlijke en betreurenswaardige omstandigheden die door het arrest in hoofde van
toekomstige verweerster in acht werden genom en en die haar persoonlijke goede
trouw belichten, niet wegnemen dat haar
echtgenoot effectief een overtreding heeft
begaan die met een belastingverhoging
moet worden bestra:ft, zodat het arrest, door
rechtens te beslissen dat de belastingverhogingen tot 0 (nul) moeten verminderd worden omwille van de uitzonderlijke en betreurenswaardige omstandigheden vermeld in het arrest en in de
besluiten van de toekomstige verweerster,
artikel 334 WlB, zoals van toepassing voor
de aanslagjaren 1984 en 1985 en de artikelen 238bis en 238sexies KBIWIB schendt,
dienvolgens ten onrechte de belastingverhogingen kwijtscheldt en zodoende ook
artikel 278 WIB miskent;
en terwijl, tweede onderdeel, het feit dat
de aanslagbasis van de aanslagen op grond
van artikel 24 7 WIB werd opgebouwd, geen
rechtsgrond kan opleveren die tot het besluit leidt dat geen belastingverhoging kan
worden toegepast nu, ongeacht het bewijsmiddel dat door de administratie wordt
aangewend ter bepaling van de belastbare grondslag, artikel 334 WIB beschikt
dat bij niet aangifte de belasting die ver-
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schuldigd is op het niet aangegeven
inkomstengedeelte vermeerderd wordt met
een belastingverhoging die bepaald wordt
naar gelang de aard en de ernst van de
overtreding volgens de schaal waarvan de
trappen door de koning worden gesteld en
gaande van 10 pet. tot 200 pet. van de op
het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, zodat het arrest, nu
het zelfs niet heeft onderzocht of de door de
administratie in aanmerking genomen indicien aldan niet behouden moeten blijven, de wettelijke voorwaarde om een
belastingverhoging op te leggen niet heeft
nagegaan (schending van artikel 278 en
334, WIB) en, door de belastingverhoging
tot 0 (nul) te verminderen op grond van de
overweging dat in geval de belastbare
grondslag op grond van tekenen en indicien wordt opgebouwd geen belastingverhoging kan worden toegepast, het wettelijk inkomstenvermoeden ingesteld door
artikel247 WIB miskent en derhalve zowel artikel 24 7 als artikel 334 WIB
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 334, eerste en tweede lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het toen toepasselijk was, luidt :
'bij niet aangifte, of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, worden de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen
vermeerderd met een belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de
overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld (... ). Bij ontstentenis
van kwade trouw kan worden afgezien van het minimum van belastingverhoging";
Dat, krachtens artikel 278 van hetzelfde wetboek, van de beslissingen
van de directeurs der belastingen een
voorziening kan worden ingediend;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis van de wet van 8 augustus 1980 die artikel 334 van het genoemde wetboek heeft gewijzigd blijkt
dat het hofvan beroep niet bevoegd is
om op grond van loutere billijkheidsof opportuniteitsredenen een belastingsverhoging kwijt te schelden;
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Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 334 vari het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de belastingen vermeerderd worden met een
belastingverhoging bij niet-aangifte, of
in geval van onvolledige of onjuiste
aangifte;
Dat de appelrechter de belastingverhoging niet kan tenietdoen wanneer hij zelf oordeelt dat een ambtshalve aanslag gedaan op tekenen en
indicien zou kunnen behouden blijven maar hierover eerst een nader onderzoek beveelt;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen enkel vaststellen dat verweerster niet in staat was om het tegenbewijs te leveren tegen het wettelijk vermoeden van artikel 24 7 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en "niet mag gesanctioneerd worden voor dwaasheden van
haar man''; dat zij voor het overige aan
verweerster de mogelijkheid bieden
nader te concluderen over de
genoemde tekenen van indicien;
Dat zij aldus hun beslissing dat de
belastingverhoging moetworden kwijtgescholden niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
de voorziening ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Gent;
5 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert; F. Marek, Antwerpen.
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Nr. 70
3e KAMER- 8 februari 1999
1o ZIEKTE-

EN

INVALIDITEITS-

VERZEKERING
ALGEMEEN
VERZEKERINGSINSTELLING- RECHTSVORDERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- INDEPLAATSSTELLING- OMYANG.

2o INDEPLAATSSTELLING- ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING- RECHTSVORDERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAARTEGENWERPELIJKE EXCEPTIES- OMVANG.

3o

ZIEKTE-

EN

INVALIDITEITS-

VERZEKERING
ALGEMEEN
VERZEKERINGSINSTELLING- RECHTSVORDERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - INDEPLAATSSTELLING PRESTATIES - BEDRIJFSVOORHEFFING.

4°

INDEPLAATSSTELLING-ziEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING- RECHTSVORDERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAARPRESTATIES - BEDRIJFSVOORHEFFING.

5° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGALGEMEEN- BEDRIJFSVOORHEFFING- GESCHIL- ZIEKTEVERZEKERAAR- INDEPLAATSSTELLING VAN RECHTHEBBENDE- TERUGVORDERING- OMVANG.

1 o en 2° Krachtens art. 76quater; § 2, vierde
lid, Z.I. V. -wet 1963, treedt de verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de bij die wet bepaalde prestaties heeft toegekend, rechtens in de
plaats van de rechthebbende tot beloop
van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die
onder meer krachtens de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verschuldigd zijn en die de bedoelde schade
geheel of gedeeltelijk vergoeden; zo ingevolge die indeplaatsstelling alle excepties tegen de indeplaatssteller die u66r de
indeplaatsstelling zijn ontstaan, verder tegen de in de plaats gestelde kunnen worden aangevoerd, zulks evenwel niet geldt
voor de excepties die door de betaling die
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de schuldvordering doet overgaan, doelloos zijn geworden (1). (Art. 76quater,
§ 2, vierde lid, Z.I.V:-wet 1963.)
3° en 4° De quasi-subrogatoire vordering
waarover de ziekteverzekeraar tegen de
arbeidsongevallenverzekeraar beschikt om
terugbetaling te verkrijgen van de aan de
getroffene betaalde uitkeringen, strekt zich
ook uit tot de door de ziekteverzekeraar op
de aan de getroffene uitgekeerde bedragen ingehouden bedrijfsvoorheffing. (Art.
76quater, § 2, tweede en vierde lid, Z.I.V:wet 1963.)
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sluit van 4 november 1963 tot uitvoering
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 180, r van het koninklijk besluit
van 26 februari 1964 tot coiirdinatie van de
wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelasting, gewijzigd door de wet van 5 januari 1976, 1249 en 1252 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest als regel
vooropstelt dat, "indien er nog niet is uitbetaald door de wetsverzekeraar en de
ziekteverzekeraar reeds heeft uitgekeerd,
5o De arbeidsongevallenverzekeraar is de arbeidsongevallenverzekeraar niet de
slechts bedrijfsvoorheffing verschuldigd bedrijfsvoorheffing (mag) inhouden", op
wanneer hij vergoedingen aan de getrof- grand van volgende motieven: "Krachfene betaalt; hij kan zich niet op een ver- tens artikel 76quater, § 2, vierde lid van de
plichting tot inhouding van bedrijfs- wet van 9 augustus 1963 (het huidig artivoorheffing beroepen tegen de ziekte- kel 136, § 2, vierde lid van de gecoiirdiverzekeraar die krachtens zijn wettelijke neerde wet van 14 juli 1994) treedt de
indeplaatsstelling de uitkeringen en de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats
bedrijfsvoorheffing, die hij heeft betaald, van de rechthebbende. Deze indeplaatsterugvordert. (Art. 180, 1°, W.I.B. 1964; stelling geldt, tot het beloop van het beart. 76, § 2, Z.I.V:-wet 1963.)
drag van de verleende prestaties, voor het
geheel van de sommen die krachtens een
Belgische wetgeving, een buitenlandse wet(FEDERALE VERZEKERING - GEMEENSCHAPPEgeving, ofhet gemeen recht verschuldigd
LIJKE KAS VOOR VERZEKERING TEGEN ARBEIDS·
zijn en die de in lid 1 bedoelde schade geONGEVALLEN T. VANDERHOVEN E.A.)
heel of gedeeltelijk vergoeden; als zodanig is artikel 76quater, § 2 vierde lid maar
een praktische toepassing en uitvloeisel van
ARREST
de bepalingen zoals opgenomen in artikel
(A.R. S.97.0148.N)
1249 B.W. hetwelk voorziet dat de indeplaatsstelling in de rechten van de schuldHET HOF; - Gelet op het bestre- eiser ten voordele van een derde persoon
den arrest, op 16 december 1996 ge- die hem uitbetaalt, geschiedt bij overeenof krachtens de wet. De verzekewezen door het Arbeidshof te Antwer- komst
ringsinstelling heeft krachtens artikel
pen;
76quater, § 2, derde lid van de wet van 9
augustus 1963 de wettelijke verplichting de
Over het middel, gesteld als volgt :
ziekte- en invaliditeitsprestaties toe te kenschending van de artikelen 57, 70, § 2 nen 'in afwachting dat de schade effectief
van de wet van 9 augustus 1963 tot instel- wordt vergoed krachtens een andere Belling en organisatie van een regeling voor gische wetgeving, een vreemde wetgeving
verplichte ziekte- en invaliditeits- of gemeen recht'. (... ) Ingevolge deze wetverzekering, artikel 70, § 2, zoals gewij- telijke voorziening betaalt de verzekezigd door het koninklijk besluit nr. 19 van ringinstelling derhalve niet de schuld van
4 december 1978, en zoals omgevormd door een ander, maar wel een eigen schuld en
de wet van 30 december 1988 tot 76qua- zulks ingevolge de verplichte wijze waarop
ter, § 2, waarvan eveneens de schending hij moet tussenkomen voor zijn verzekerde;
wordt ingeroepen (de bepaling van arti- de indeplaatsstelling gebeurt voorlopig in
kel 76quater is thans vervangen door ar- de mate er ook een effectieve betaling heeft
tikel 136, § 2, 4e lid van de gecoiirdineerde plaatsgehad. Overeenkomstig de fiscale
wet van 14 juli 1994; voor zoveel als no- wetgeving (de artikelen 20, 5° en 32bis, r
dig wordt ook de schending van dit arti- lid, 1° van het wetboek Inkomstenbelaskel ingeroepen), 241 van het koninklijk be- tingen) is de verzekeringsinstelling van
rechtswege verplicht bedrijfsvoorheffing in
te houden bij uitbetaling van de ziekte- en
invaliditeitsprestaties; de verzekeringsin(1) Raadpl. Cass., 22 juni 1988, A.R. 6270, nr.
stelling kan derhalve desgevallend, - doch
652.
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zie infra op grond van artikel 76quater,
alle
rechten en vorderingen uitoefenen voor het
geheel van de door haar betaalde bedragen, d.w.z. het bruto bedrag (inbegrepen de
betaalde bedrijfsvoorheffing), verminderd
met de sociale-zekerheidsbedragen. Inzake de omvang van de subrogatievordering, de indeplaatsstelling, voorziet artikel 76quater § 2 en meer bepaald met
betrekking tot de omvang van het
'cumulatieverbod : 'voor de toepassing van
deze paragraaf is het bedrag van de door de
andere wetgeving verleende prestaties gelijk aan het brutobedrag verminderd met
het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen welke op die prestaties worden
ingehouden'. De subrogatievordering houdt
dan ook in dat de bedrijfsvoorheffing integraal deel uitmaakt van hetgeen de
verzekeringsinstelling van de arbeidsongevallenverzekeraar kan vorderen ingevolge de wettelijke indeplaatsstelling
(ArbeidshofGent 15 december 1988, J.T.T.
1989, 194; Arbeidshof Gent 4 februari 1993,
T.S.R. 1993, 198). Er is bovendien geen tegenspraak in de wettelijke voorzieningen
welke opleggen dat zowel de verzekeringsinstelling als de arbeidsongevallenverzekeraar verplicht zijn de bedrijfsvoorheffing in te houden op de prestaties
die worden uitbetaald aan het slachtoffer
van een arbeidsongeval, inhoudingen welke
moeten worden doorgestort aan de fiscus.
De taxatie van vergoedingen die in de
plaats komen van inkomsten, is beperkt gebleven tot deze vergoedingen die bedrijfsinkomsten vervangen. Dit betekent, bij
redenering a contrario, dat er geen belastbaarstelling is voorzien voor vergoeding toegekend voor de derving van andere inkomsten dan bedrijfsinkomsten (Schuermans,
Van Oevelen e.a. T.P.R. 1994, nr. 58 blz.
1293). Hetgeen de arbeidsongevallenverzekeraar dan uitbetaalt aan de
verzekeringsinstelling ingevolge de indeplaatsstelling is dus geen voorschot op een
definitieve schadeloosstelling na consolidatie, zoals de wetsverzekeraar voorhoudt,
doch wel de regeling in de plaats van of ten
behoeve van de getroffene, zodat op dit uit
te betalen bedrag geen afhoudingen moeten gebeuren krachtens de artikelen 20, 5°
en 32bis van het W.I.B. Of, met andere
woorden, indien de arbeidsongevallenverzekeraar voorschotten uitbetaalt aan het
slachtoffer, moet er bedrijfsvoorheffing worden ingehouden gezien hij een inkomensvervangende vergoeding uitkeert. De
arbeidsongevallenverzekeraar heeft bovendien dan vergoedingen uitbetaald voor
§ 2 van de wet van 9 augustus 1963 -
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schade die toch als verplichtend zou moeten worden vergoed door de verzekeringsinstelling op grond van de ziekte- en
invaliditeitswet. Deze verplichting tot inhouding van de bedrijfsvoorheffing is immers opgelegd bij art. 180, 1o van het Wethoek van Inkomstenbelastingen. De
bedrijfsvoorheffing is verschuldigd door ...
1 o hen die, als schuldenaar, bewaarder,
mandataris of tussenpersoon in Belgie in
artikel 20, 2° a en b, bedoelde bezoldigingen of in artikel20, 5° bedoelde pensioenen, renten oftoelagen betalen oftoekennen ... Er moet derhalve een onderscheid
worden gemaakt tussen hetgeen de
arbeidsongevallenverzekeraar heeft uitbetaald ingevolge de wettelijke verplichting
terzake waarbij alsdan de bedrijfsvoorheffing dient afgehouden en hetgeen
nog niet werd geregeld met het slachtoffer op het ogenblik dat de ziekteverzekeraar
haar subrogatierecht aanmeldt. Er kan wel
samenloop zijn tussen de verplichting van
de ziekteverzekeraar om de bedrijfsvoorheffing in te houden en deze van de
arbeidsongevallenverzekeraar om hetzelfde te doen, zodat er desgevallend zal
moeten worden overgegaan tot terugvordering door de ene dan wel door de andere en eventueel dient zulks te gebeuren lastens de verzekerde. In welke mate
zulks kan gebeuren hangt afvan verschillende factoren, namelijk : 1) is er vooreerst slechts een uitkeringsplicht van de
ziekteverzekeraar, voor zover de verzekerde rechten kan doen gelden opzichtens zijn ziekteverzekeraar en dit wordt afhankelijk gemaakt van de vervulling der
voorwaarde opgenomen in artikel 240bis
van het Koninklijk Besluit van 4 november 1963: 'De gerechtigde kan aanspraak
maken op de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wanneer hij recht heeft op een
van de in artikel57 § 1 van vorenbedoelde
wet van 9 augustus 1963 opgesomde voordelen of in afwachting dat hij een van die
voordelen ontvangt, op voorwaarde dat hij
zijn verzekeringsinstelling inlicht over 1°
elk gegeven waardoor zijn recht kan worden uitgemaakt; 2° elke ingestelde vordering of andere procedure ter verkrijging van
het voordeel'. Indien betrokkene deze voorwaarden niet vervult kan er worden teruggevorderd. De verzekerde zal derhalve
moeten kenbaar maken dat de arbeidsongeschiktheid een arbeidsongeval als oorzaak had. 2) De arbeidsongevallenverzekeraar zal niet kunnen terugvorderen
indien hij niet heeft voldaan aan de bepalingen van art. 136 § 2, 6° en 7° van de
Z.I.V - het vroegere art. 76quater § 2), nl.
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de verzekeringsinstelling niet zou hebben verwittigd van de ondernomen uitkeringen; in geval van dubbele betaling blijven deze de:finitiefverworven in hoofde van
de rechthebbende. De dubbele uitkeringen welke zouden kunnen gebeurd zijn en
waarbij de andere hierboven geschetste omstandigheden van uitsluiting van het recht
op terugvordering opzichtens de verzekerde niet toepasbaar zijn, ontmoeten geen
wettelijke regeling tot op heden. Resumerend kan het subrogatierecht van de ziekteverzekeraar opzichtens de wetsverzekeraar
als volgt omschreven worden : - indien de
wetsverzekeraar aan zijn verplichtingen zoals bepaald bij artikel 136 § 2, 6° en 7o lid
heeft voldaan en tot uitkering van de voorschotten aan de rechthebbende is overgegaan met inhouding van de bedrijfsvoorheffing welke zij heeft doorgestort aan
de fiscus, heeft de ziekteverzekeraar geen
recht op afdracht van de bedrijfsvoorheffing
door de wetsverzekeraar. De wetsverzekeraar heeft zijn wettelijke verplichtingen, opgelegd door het art. 180, 1o W.I.B.
inkomstenbelastingen, alsdan nagekomen en de ziekteverzekeraar kan slechts in
de rechten treden van de rechthebbende zoals deze er op dan ogenblik nog bestonden. De wetsverzekeraar is immers niet gebonden aan de ziekteverzekeraar meer te
betalen dan de eigen wettelijk verplichtingen welke de arbeidsongevallenverzekeraar
moet opnemen - indien er nog niet is uitbetaald door de wetsverzekeraar en de
ziekteverzekeraar reeds heeft uitgekeerd,
mag de arbeidsongevallenverzekeraar niet
de bedrijfsvoorhe:ffing inhouden. Hij betaalt immers alsdan geen schuld welke gestoeld is op de rechtsverhouding met de
verzekerde en nog minder betaalt hij een
inkomensvervangende vergoeding, waarop
het fiscale recht van toepassing is doch hij
betaalt ingevolge het subrogatierecht, hetwelk inhoudt het brutobedrag, doch met inbegrip van de bedrijfsvoorhe:ffing, vermits
de verzekerde aan de mandataris opdracht
geeft om deze voor zijn rekening met de fiscus te vereffenen. Zulks zal dan meestal het
geval zijn bij afrekening der vergoedingen voor de blijvende arbeidsongeschiktheid",
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ben op dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van de schade; de verzekerde, die het
slachtoffer is van een ongeval, in de voorwaarde bepaald door artikel 241 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963,
van zijn ziekenfonds onmiddeilijk arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bekomen kan
in afwachting dat de schade effectief wordt
vergoed krachtens een andere (. .. ) wetgeving; de verzekeringsinstelling die ten voordele van zijn verzekerde, de bij de Ziekteen Invaliditeitswet bepaalde prestaties
heeft uitgekeerd, krachtens artikel 76quater, § 2, vierde lid van genoemde wet, in de
rechten van de rechthebbende treedt;
en terwijl, eerste onderdeel, de figuur van
de indeplaatssteiling gekenmerkt wordt
door de betaling van de schuldeiser (de
subrogans) en dus, in de mate van de betaling, uitdoving van de schuld van de debiteur t.a.v. de schuldeiser (de gesubrogeerde) enerzijds, en de overdracht van
schuldvordering van de oorspronkelijke
schuldeiser naar de betaler (gesubrogeerde)
die aile rechten, vorderingen, zekerheden
maar ook gebreken en excepties verbonden aan de schuldvordering overneemt anderzijds; uit het aspect overdracht van
schuldvordering volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de gesubrogeerde verzekeringsinsteiling aile verweermiddelen en excepties kan aanvoeren die
hij had kunnen inroepen tegen de persoonlijke rechtsvordering van de getroffene; de
arbeidsongevailenverzekeraar aan de vordering van de gesubrogeerde ziekteverzekeraar bijgevolg ook het verweer kan
tegenwerpen dat de wet hem verplicht de
bedrijfsvoorheffing afte houden, op de door
hem verschuldigde bedragen; daaruit volgt
dat het bestreden arrest, nu het oordeelt
dat "(. .. ) indien er nog niet is uitbetaald
door de wetsverzekeraar en de ziekteverzekeraar reeds heeft uitgekeerd, de
arbeidsongevailenverzekeraar niet de
bedrijfsvoorhe:ffing (mag) inhouden. (... )",
het begrip en de uitwerking van de indeplaatsstelling heeft miskend en derhalve
zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord (schending van alle in het middel ingeroepen wettelijke bepalingen, en
i.h.b. van de artikelen 57, 70, § 2 later
terwijl, krachtens artikel 76quater, § 2, 76quater, § 2 van de wet van 9 augustus
eerste lid van de Ziekte- en Invaliditeits- 1963, 241 van het koninklijk besluit van 26
wet van 9 augustus 1963 de bij deze wet februari 1976, 1249, 1252 van het Burgerbepaalde verzekeringsprestaties niet sa- lijk Wetboek, 180, r koninklijk besluit van
men genoten mogen worden met de scha- 26 februari 1964);
en terwijl, tweede onderdeel, de Ziekte- en
deloosstelling verleend in het gemeen recht
of krachtens een andere Belgische of Invaliditeitswet van 9 augustus 1963, nietvreemde wetgeving, voor zover bedoelde tegenstaande het verbod van samenloop
prestaties en vergoedingen betrekking heb- tussen de bij deze wet bepaalde
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verzekeringsprestaties met de schadeloosstelling ver leend in het gemeen recht of
krachtens een andere Belgische ofvreemde
wetgeving, de verzekerde een bedrag garandeert dat in elk geval ten minste gelijk is aan dat van de ziekteverzekering; artikel 76quater, § 2, eerste lid in fine van de
Ziekte- en lnvaliditeitswet immers bepaalt dat, wanneer de bedragen welke
krachtens die wetgeving of het gemeen
recht verleend worden, minder bedragen
dan de prestaties van de ziekteverzekering, de rechthebbende recht heeft op het
verschil ten laste van de verzekering; voor
de berekening van dit verschil artikel
76quater, § 2, tweede lid van de Ziekte- en
lnvaliditeitswet het volgende stelt "voor de
toepassing van deze paragraaf is het bedrag van de door de andere wetgeving verleende prestaties gelijk aan het brutobedrag verminderd met het bedrag van de
sociale zekerheidsbijdragen welke op die
prestaties worden ingehouden"; het bestreden arrest ten onrechte aanneemt dat voormelde bepaling de omvang van de
subrogatievordering, de indeplaatsstelling
bepaalt; wat dit laatste betreft artikel
76quater, § 2, vierde lid als regel stelt dat
de indeplaatsstelling van het ziekenfonds
geldt tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties voor het geheel van de
sommen die krachtens een andere wetgeving dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden; krachtens voormelde wettelijke bepaling de omvang van de
subrogatievordering dient bepaald te worden door het toepassen van een dubbele
grens, nl. wat het ziekenfonds zelf effectief betaalde enerzijds en wat de getroffene persoonlijk had kunnen vorderen voor
dezelfde schade ware het ziekenfonds niet
tussengekomen anderzijds; de omvang van
het subrogatierecht verder bepaald wordt,
zoals blijkt uit het eerste onderdeel van het
cassatiemiddel, door de regels eigen aan de
figuur van de indeplaatsstelling; uit hetgeen voorafgaat volgt dat het bestreden arrest ten onrechte beslist dat "de subrogatievordering dan ook in(houdt) dat de
bedrijfsvoorheffing integraal deel uitmaakt
van hetgeen de verzekeringsinstelling van
de arbeidsongevallenverzekeraar kan vorderen ingevolge de wettelijke indeplaatsstelling (. .. )"; door aldus te beslissen het bestreden arrest aan de bepaling van artikel
76quater § 2, tweede lid van de Ziekte- en
Invaliditeitswet eenverkeerde draagwijdte
geeft en tevens de regel van de dubbele begrenzing miskent; de beslissing van het arrest dat "(. .. ) indien er nog niet is uitbetaald door de wetsverzekeraar en de
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ziekteverzekeraar reeds heeft uitgekeerd,
de arbeidsongevallenverzekeraar niet de
bedrijfsvoorheffing (mag) inhouden (. ..)" derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van alle in het middel ingeroepen wettelijke bepalingen en i.h.b. van de
artikelen 70, § 2 en het later 76quater, § 2,
inzonderheid het tweede en het vierde lid,
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering);

en terwijl, derde onderdeel, de figuur van
de indeplaatsstelling (mede) gekenmerkt
wordt door de overdracht van schuldvordering van de oorspronkelijke schuldeiser
(subrogans) naar de betaler (gesubrogeerde
ziekteverzekeraar); hieruit volgt dat de gesubrogeerde de oorspronkelijke schuldvordering overneemt met al haar kenmerken, en dus dezelfde excepties en
verweermiddelen tegen zich kan horen inroepen als de subrogans; het bestreden arrest bijgevolg ten onrechte stelt dat "de
arbeidsongevallenverzekeraar" "indien er
nog niet is uitbetaald door de wetsverzekeraar en de ziekteverzekeraar reeds
heeft uitgekeerd" (. .. ) "alsdan geen schuld
betaalt welke gestoeld is op de rechtsverhouding met de verzekerde en (hij) nog
minder een inkomensvervangende vergoeding (betaalt)" (p. 12) de beslissing dat in
de kwestieuze hypothese "de arbeidsongevallenverzekeraar niet de bedrijfsvoorheffing (mag) inhouden" bijgevolg niet
wettelijk gerechtvaardigd is (schending van
al de wetsartikelen die in het middel worden ingeroepen en i.h.b. van de artikelen
70, § 2 en het latere 76quater, § 2 van de
wet van 9 augustus 1963, 1249 en 1252 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 76quater,
§ 2, vierde lid, van de Z.I.V.-wet van 9
augustus 1963, de v'erzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op
de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
onder de door de Koning bepaalde
voorwaarden, de bij die wet bepaalde
prestaties heeft toegekend, rechtens in
de plaats van de rechthebbende treedt
tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van
de sommen die onder meer krachtens
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
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1971 verschuldigd zijn en die de bedoelde schade geheel of gedeeltelijk
vergoeden;
Overwegende dat ingevolge die indeplaatsstelling alle excepties tegen de
indeplaatssteller die v66r de indeplaatsstelling zijn ontstaan, verder tegen de in de plaats gestelde kunnen
worden aangevoerd; dat zulks evenwei niet geldt voor de excepties die
door de betaling die de schuldvordering doet overgaan, doelloos zijn geworden;
Dat daaruit volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar de op hem, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 180, 1", W.I.B. (1964), rustende
verplichting, aan de vordering van de
in de plaats gestelde verzekeringsinstelling niet kan tegenwerpen wanneer de in die bepaling bedoelde
bedrijfsvoorheffing, ingevolge de door
de in de plaats gestelde verzekeringsinstelling gedane betaling, niet
meer verschuldigd is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat de
quasi-subrogatoire vordering waarover de ziekteverzekeraar tegen de
arbeidsongevallenverzekeraar beschikt
om terugbetaling te verkrijgen van de
aan de getroffene betaalde uitkeringen, zich ook uitstrekt tot de door de
ziekteverzekeraar op de aan de getroffene uitgekeerde bedragen ingehouden bedrijfsvoorheffing;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat de
arbeidsongevallenverzekeraar slechts
bedrijfsvoorheffing verschuldigd is
wanneer hij vergoedingen aan de getroffene betaalt en dat hij zich niet op
een verplichting tot inhouding van
bedrijfsvoorheffing kan beroepen tegen de ziekteverzekeraar die krachtens zijn wettelijke indeplaatsstelling
de uitkeringen en de bedrijfsvoorheffing, die hij heeft betaald, terugvordert;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 februari 1999 - 3° kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - \krslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Kirkpatrick.
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2° KAMER- 9 februari 1999

STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN
DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- BETALING VAN EEN MEERWAARDE
-RAMING.

De strafrechter stelt soeverein het bedrag
vast van de te betalen meerwaarde, die
het goed door een misdrijf tegen de
stedenbouwwet heeft verkregen, zonder
daarin gebonden te zijn door het door de
gemachtigde ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen gevorderde bedrag van deze meerwaarde
(1). (Stedenbouwwet, art. 65, § 1.)
(KOWALSKI T. GEMACHTIGDE AMBTENAAR VAN
DE BUITENDIENST VAN RET BESTUUR VAN
RUIMTELIJKE ORDENING VOOR DE PROVINCIE
LIMBURG)
ARREST

(A.R. P.97.1539.N)

HETHOF;- ...
III. Op de voorziening tegen het arrest van 17 oktober 1997 :

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan op de vordering
(1) D'HooGHE, D., De herstelmaatregelen inzake stedebouw, R.W, 1988-1989, 1001 (1009). Zie
ook de conclusie van adv.-gen. De Swaef, bij Cass.,
25 feb. 1992, nr. 333 (p. 604, punt 8).
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tot betaling van een geldsom gelijk aan
de meerwaarde die het goed door het
misdrijf heeft verkregen :
Overwegende dat de appelrechters,
overeenkomstig artikel 65, § 1, 1, a,
Stedenbouwwet, eiser veroordelen tot
betaling van een geldsom gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen en die zij bepalen op 1.170.719 frank op grand van de
overweging dat "de door het hof (van
beroep) . aangestelde gerechtsdeskundige de meerwaarde door de
uitgevoerde verbouwings- en uitbreidingswerken aan de bestaande waning bepaalt op 1.170.719 frank; dat
het hof (van beroep) de berekeningsmethode van de deskundige, objectief en controleerbaar, en diens besluit ovemeemt en tot de ·hare maakt";
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat daar waar overeenkomstig artikel 65, § 1, 1, a,
Stedebouwwet, de rechter alleen op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen en met hun gezamenlijk akkoord vermag, benevens
de straf, de beklaagde te bevelen een
geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen, hij evenwel soeverein het bedrag van deze meerwaarde
vaststelt en daarbij niet gebonden is
door het bedrag van deze meerwaarde
zoals gevorderd door de gemachtigde
ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen;
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9 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mrs. Houtekier.
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2e

KAMER-

9 februari 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- BURGERLIJKE PARTIJGETUIGE - EEDAFLEGGING.

2° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- BURGERLIJKE PARTIJVERHOOR- EEDAFLEGGING.

1o en 2° Voor het hof van assisen kan de

burgerlijke partij, na haar aanstelling in
die hoedanigheid, niet als getuige onder eed worden gehoord. Zij kan evenwel krachtens de aan de voorzitter van
het hof door de wet toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van inlichting worden gehoord (1).
(Artt. 268 en 322 Sv.)
(SCHUURMANS)
ARREST

CAR. P.98.1492.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 1343, op 22 oktober
1998 gewezen door het Hof van Assisen van de Provincie Limburg;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

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

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 268, 269, 315,
317 en 322 van het Wetboek van Strafvordering, doordat het hofvan assisen- nadat de gezworenen die de rechtsprekende
jury uitmaakten eiser schuldig hadden verklaard aan opzettelijke doodslag met het
oogmerk om te doden, gepleegd op Ina Den
(1) Cass., 17 feb. 1976, p. 707. Zie Cass., 26 juni
1973, p. 1056; 19 jan. 1994, A.R. P.93.1235.F, nr.
32, en de noot get. 0. Klees, in J.T., 1994, p. 499.
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Drijver - eiser o.m. veroordelen tot twintig jaar opsluiting; tijdens de debattennl. op de namiddagzitting van woensdag 21
oktober 1998 - de burgerlijke partijen Robert Uijtermerk, Milan Wielinga, Boris
Wielinga en Naomi Wielinga als getuigen
"ingevolge de discretionaire macht van de
Voorzitter enkel (werden) gehoord ten titel van inlichting" (dertiende blad van het
proces-verbaal van de terechtzitting); deze
getuigen de eed niet aflegden (veertiende
blad van het proces-verbaal van de terechtzitting),

terwijl personen die regelmatig worden
gedagvaard om te getuigen voor het hof van
assisen onder ede als getuigen moeten worden gehoord, behoudens wanneer het openbaar ministerie, de verdediging en de burgerlijke partij van hun verhoor zouden
afzien, en behoudens wanneer zij niet toegelaten zouden zijn om te getuigen overeenkomstig artikel 322 Wetboek van Strafvordering en partijen zich tegen hun
getuigenis onder ede zouden verzetten; in
dit laatste geval de voorzitter, krachtens
zijn discretionaire macht, zelfs ambtshalve, zonder verzet van deze of gene partij, zou kunnen beslissen om de in artikel
322 Wetboek van StrafVordering bedoelde
personen die regelmatig als getuigen werden gedagvaard, niet onder ede te laten getuigen maar louter ten titel van inlichting; de burgerlijke partijen te dezen door
het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 315 Wetboek van StrafVordering regelmatig werden gedagvaard om getuigenis afte leggen voor het hofvan assisen; de
heren Robert Uijtermerk, Milan Wielinga,
Boris Wielinga en mevrouw N aomis Wielinga immers respectievelijk als eenendertigste, tweeendertigste, drieendertigste en
vierendertigste getuige door het openbaar
ministerie werden gedagvaard om hun getuigenis afte leggen op de terechtzitting
van 21 oktober 1998; noch het openbaar ministerie, noch de verdediging, noch de burgerlijke partijen zelf enig verzet formuleerden tegen een getuigenis onder ede van
de heren Robert Uijtermerk, Milan Wielinga, Boris Wielinga enmevrouw Naomi Wielinga; deze getuigen derhalve, krachtens artikel317 Wetboek van StrafVordering, op
stra:ffe van nietigheid de eed dienden af te
leggen; de voorzitter niet vermag om krachtens zijn discretionaire macht, zoals omschreven in de artikelen 268 en 269 Wethoek van StrafVordering, een regelmatig
opgeroepen getuige, buiten eed, louter ten
titel van inlichting te horen, zonder dat
dienaangaande van het openbaar ministerie, de beschuldigde of de burgerlijke par-
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tij enig verzet werd geformuleerd, wanneer geen wettelijk beletsel bestaat dat de
desbetreffende getuige onder ede wordt gehoord; burgerlijke partijen in artikel 322
Wetboek van StrafVordering als zodanig
niet worden vermeld als personen die - behoudens afwezigheid van verzet van het
openbaar ministerie, de beschuldigde of de
burgerlijke partij zelf- niet worden toegelaten om te getuigen; de burgerlijke partijen te dezen dan ook niet louter "ten titel van inlichting" konden worden gehoord,
nu geen enkele partij enig verzet blijkt te
hebben geformuleerd dat deze regelmatig
opgeroepen partijen als getuigen zouden
worden gehoord, zodat de veroordeling van
eiser door nietigheid is aangetast, nu tijdens de debatten de heren Robert Uijtermerk, Milan Wielinga, Boris Wielinga en
mevrouw Naomi Wielinga, die regelmatig
als getuigen waren opgeroepen, werden gehoord zonder dat zij de eed hebben afgelegd (schending van de artikelen 268, 269,
315, 317 en 322 Wetboek van StrafVordering):

Overwegende dat voor het hof van
assisen, de burgerlijke partij, na haar
aanstelling in die hoedanigheid en regelmatig als getuige opgeroepen, niet
onder eed kan worden gehoord;
Dat de omstandigheid dat de naam
van deze burgerlijke partij voorkomt
op de betekende lijst van getuigen en
dat het openbaar ministerie, de beschuldigde of de overige burgerlijke
partijen zich niet tegen verhoor onder eed hebben verzet, hieraan niet afdoet;
Dat de voorzitter van het hofvan assisen evenwel krachtens de hem bij de
artikelen 268 en 269 Wetboek van
Strafvordering toegekende discretionaire macht, de burgerlijke partij kan
horen, zonder de eed af te nemen, Iouter ten titel van inlichting;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 21
oktober 1998 blijkt dat de op verzoek
van het openbaar ministerie gedagvaarde getuigen Robert Uijtermerk,
Milan Wielinga, Naomi Wielinga en
Boris Wielinga, allen gestelde burgerlijke partijen, "ingevolge de discretionaire macht van de voorzitter enkel
(werden) gehoord ten titel van inlichting" en niet onder eed;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvo'rmen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 73
(GILLIS)
ARREST

(A.R. P.99.0142.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Om die redenen, verwerpt de voorGelet op de namens eiseres neergeziening; veroordeelt eiser in de kos- legde memorie waarvan een door de
ten.
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is ge9 februari 1999 - 2• kamer - Voorzit- hecht en ervan deel uitmaakt;
ter : de h. Dhayer, waarnemend voorzitOver de eerste grief :
ter - Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
Overwegende dat artikel 35, § 2,
eerste advocaat-generaal- Advocaat : mr. Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat
Geinger.
alle beslissingen waarbij aan de verdachte of de beklaagde een of meer
voorwaarden worden opgelegd, metredenen moeten omkleed zijn, zoals bepaald in artikel 16, § 5, eerste en
tweede lid, Wet Voorlopige HechteNr. 73
nis;
Dat het vermelde artikel 16, § 5,
eerste lid, vereist dat het bevel tot
28 KAMER - 9 februari 1999
aanhouding de opgave bevat van het
feit waarvoor het wordt verleend, de
VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJ- wetsbepaling vermeldt die bepaalt dat
het feit een misdaad of een wanbeHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- MOTIVERING.
drijf is en het bestaan vaststelt van
emstige aanwijzingen van schuld; dat
Uit de context van de artt. 16, § 5, en 35, het tweede lid vereist dat de rechter in
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat zijn beslissing vermeldt de feitelijke
alle beslissingen waarbij aan de ver- omstandigheden van de zaak en die
dachte of de beklaagde een of meer voorwaarden worden opgelegd, met redenen welke eigen zijn aan de persoonlijkmoeten omkleed zijn, met name de op- heid van de verdachte die de voorlogave bevatten van het feit waarvoor het pige hechtenis wettigen gezien de cribevel wordt verleend, de wetsbepalin- teria bepaald in § 1 van het artikel;
gen vermelden waaruit blijkt dat het feit
Overwegende dat derhalve uit de
een misdaad of een wanbedrijf uitmaakt,
context
van de artikelen 16, § 5, en 35,
het bestaan vaststellen van ernstige aanwijzingen van schuld, de feitelijke om- § 2, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat
standigheden van de zaak vermelden en de beslissingen waarbij aan de verdie welke eigen zijn aan de persoonlijk- dachte of de beklaagde een of meer
heid van de verdachte die de voorlopige voorwaarden worden opgelegd, moehechtenis wettigen gezien de criteria be- ten vermelden onder meer de feitepaald in art. 16, § 1, van de wet. (Artt. lijke omstandigheden van de zaak en
16, §§ 1 en 5, 35, § 2, Wet Voorlopige die welke eigen zijn aan de persoonHechtenis_) (1)
lijkheid van de verdachte die de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in artikel 16, § 1; dat
(1) Ret gaat hier om een cassatie met verwijnoch de beroepen beschikking van de
zing. Over de vereisten van motivering, zie Cass.,
27 okt. 1998, A.R. P.98.1280, nr. 460.
onderzoeksrechter te Brussel van 22
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december 1998, noch het bestreden arrest dat het door eiseres tegen deze beschikking ingestelde hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond verklaart,
dit doen;
Dat de grief gegrond is;
Om die redenen, ongeacht de tweede
en de derde grief die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen 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 Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
9 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Geli}kluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Van Rende,
Gent.
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2e KAMER- 10 februari 1999

1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- NIET OP TEGENSPRAAK UITGEVOERD
DESKUNDIGENONDERZOEK WEIGERING
AANVULLEND DESKUNDIGENONDERZOEKWEIGERING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG
AAN HET ARBITRAGEHOF TE STELLEN- TEGENSPREKELIJK DEBAT OVER VASTSTELLINGEN VAN DESKUNDIGE EN VORDERINGENGEVOLG.
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4o PREJUDICIEEL GESCHIL- STRAFZAKEN- VORDERING- WEIGERING- TEGENSPREKELIJK DEBAT- GEVOLG.

5° STRAF- ANDERE STRAFFEN- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- WETTELIJKE
VOORWAARDEN- VERMOGENSVOORDELEN
GEHAALD UIT HET MISDRIJF - ONVERDEELD
AANDEEL- ONDERSCHEID.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WETTELIJKE VOORWAARDEN - VERMOGENSVOORDELEN GEHAALD UIT HET MISDRIJF - ONVERDEELD
AANDEEL - WETTIGHEID.

1°, 2°, 3° en 4° Miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, in de regel, niet op tegenspraak
wordt verricht, en evenmin uit de weigering van de rechter om aan het Arbitragehot een prejudiciele vraag te stellen of een
aanvullend deskundigenonderzoek te bevelen, wanneer de partijen voor de feitenrechter tegenspraak hebben kunnen voeren over de vaststellingen van de
deskundige en over de daarover gestelde
vragen (1).

5° en 6° De appelrechters verantwoorden
naar recht de bijzondere verbeurdverklaring van een pand, dat gekocht is met gelden die afkomstig waren van de vervolgde
misdrijven, zonder dat zij die verbeurdverklaring hebben beperkt tot het onverdeelde aandeel van de veroordeelde, wanneer zij het voorwerp van de verbeurdverklaring identificeren en vaststellen dat
er een rechtstreeks verband bestaat tussen dat voorwerp en de misdrijven die ten
laste worden gelegd aan de veroordeelde,
in wiens vermogen het is aangetroffen (2).
(Art. 42, 3°, en 43bis Sw.)

2° DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN- NIET OP TEGENSPRAAK UITGEVOERD DESKUNDIGENONDERZOEK- WEIGERING AANVULLEND DESKUNDIGENONDERZOEK RECHT VAN VERDEDIGING
TEGENSPREKELIJK DEBAT- GEVOLG.

3° ARBITRAGEROF- STRAFZAKEN- PREJUDICIELE VRAAG- WEIGERING OM DE VRAAG
TE STELLEN- RECHT VAN VERDEDIGINGTEGENSPREKELIJK DEBAT- GEVOLG.

(1) Over het niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek, zie Cass., 5 april 1996, A.R.
A.94.0002.F, nr. 111, en Cass., 7 feb. 1995, A.R.
P.95.0002.N, nr. 75; over de verplichting van de
feitenrechter om een prejudiciele vraag te stellen, zie Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr.
50.
(2) Zie Cass., 15 jan. 1990, A.R. 7814, nr. 303,
en Cass., 11 sept. 1990, A.R. 4051, nr. 18; M. DE
SwAEF, "Over verbeurdverk!aringen", R. W:, 19901991, p. 261 e.v.
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(LABAR)
ARREST (vertaling)

(A.R. P.98.0826.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat geen schending
van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, in
de regel, niet op tegenspraak wordt
verricht, en evenmin uit de weigering van de rechter om dienaangaande
aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag te stellen of een aanvullend deskundigenonderzoek te bevelen, wanneer de partijen voor de feitenrechter
tegenspraak hebben kunnen voeren
over de vaststellingen van de deskundige en over de daartegen ingestelde
vorderingen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel betoogt dat de verbeurdverklaring die de
appelrechters hebben bevolen met toepassing van de artikelen 42, 3°, en
43bis van het Strafwetboek, onwettig is, op grond dat zij die verbeurdverklaring niet hebben beperkt tot het
onverdeelde aandeel van eiser in het
verbeurdverklaarde pand;
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek vereist van feiten, waartoe het
Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
de bijzondere verbeurdverklaring die
van toepassing is op de in artikel 42,
3°, van het StrafWetboek bedoelde zaken, in de regel veronderstelt dat zij in
het vermogen van de veroordeelde
kunnen worden aangetroffen; dat
evenwel, in tegenstelling tot de rege-
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ling in artikel 42, 1°, van voornoemd
wetboek, niet wordt vereist dat zij eigendom zijn van de veroordeelde;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat, daarenboven, de bijzondere verbeurdverklaring moet worden bevolen van het appartement in
de Saturnuslaan, 27/2, te Ukkel, waarvan beklaagde eigenaar is, aangezien betrokkene erkend heeft dat hij
voornoemd goed gekocht heeft met gelden die afkomstig waren van de in de
zaak ten laste gelegde misdrijven";
Overwegende dat de appelrechters,
door die overwegingen, de gegevens
hebben gepreciseerd aan de hand
waarvan het voorwerp van de door hen
bevolen verbeurdverklaring kon worden gei:dentificeerd, en vastgesteld
hebben dat het verbeurdverklaarde
pand een goed is, dat in de plaats gekomen is van de vermogensvoordelen
die eiser, in wiens vermogen het is
aangetroffen, rechtstreeks heeft gehaald uit de tegen hem bewezen verklaarde misdrijven; dat zij, aldus, hun
beslissing naar recht hebben verantwoord, ook al kan een derde eventueel
aanspraak maken op het verbeurdverklaarde goed;
Dat het middel, wat dat betreft, niet
kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat (eiser) geenszins bezorgd
lijkt te zijn over het lot van zijn talrijke slachtoffers"; dat de appelrechters, door aldus tegenover het in
het middel weergegeven verweer hun
ermee strijdige beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak te stellen, aan hun motiveringsplicht voldaan hebben; dat zij niet verplicht
waren om daarenboven te antwoorden op elk van de door eiser tot staving van dat verweer aangevoerde argumenten, nu deze geen afzonderlijke
middelen vormden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
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genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. De
Baerdemaeker, Brussel.

Nr. 75
2e KAMER- 10 februari 1999
1o STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- MINDERJARIGE- MAATREGEL TER BESCHERMING- ONTZETTING VAN
RET OUDERLIJK GEZAG- BEGRIP.

2° JEUGDBESCHERMING-

ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG- STRAFVORDERING- VERYAL - GEVOLG.

3° STRAFVORDERING- GEZAG VAN GEWIJSDE- VERVAL- ONTZETTING VAN HET
OUDERLIJK GEZAG- GEVOLG.

4 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- ALLERLEI- STRAFVORDERING- VERVAL - ONTZETTING VAN HET
OUDERLIJK GEZAG- GEVOLG.

1 o Ontzetting van het ouderlijk gezag, die

gegrond is op hetzij een ten aanzien van
een vader of een moeder uitgesproken
strafrechtelijke veroordeling, hetzij op het
feit of de nalatigheid die ertoe heeft geleid, is een maatregel ter bescherming van
de minderjarigen ten aanzien van de
ouders en geen straf (1). (Art. 32 Jeugdbeschermingswet.)
·
2°, 3° en 4° Naar recht verantwoord is de
beslissing waarbij de ontzetting van het
ouderlijk gezag wordt uitgesproken ten
(1) Over de aard van de beschermingsmaatregelen, zie noten sub Cass., 21 sept. 1971,
p. 75.

aanzien van een strafrechtelijk veroordeelde vader of moeder, ongeacht het verval van de strafvordering door het gezag van het gewijsde.
(AHMYA)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0888.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1998 gewezen
door de jeugdkamer van het Hof van
Beroep te Brussel;
Over de grief, hieruit afgeleid dat de
bestreden beslissing onduidelijk is :
Overwegende dat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser ontzet van het ouderlijk gezag ten aanzien van de kinderen
Mariame en Hanane; dat het arrest
preciseert "dat die ontzetting gedeeltelijk is ten aanzien van Mariame en
betrekking heeft op de uit het ouderlijk gezag voortvloeiende rechten, die
vermeld staan in artikel33, 4" en 5",
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, en dat ze
volledig is ten aanzien van Hanane en
betrekking heeft op het geheel van de
uit het ouderlijk gezag voortvloeiende
rechten";
Dat de grief feitelijke grondslag
mist;
Over de grief betre:ffende de onwettigheid van de beslissing :
Overwegende dat artikel 32, 2", van
de wet van 8 april 1965 betre:ffende de
jeugdbescherming, de vader of de moeder die, door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de gezondheid, de v:eiligheid of de zedelijkheid
van het kind in gevaar brengt, geheel of ten dele van het ouderlijk gezag kan worden ontzet;
Dat het bestreden arrest vaststelt
dat eiser de gezondheid en de veiligheid van zijn twee dochters in gevaar
heeft gebracht en dat de gevolgen van
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zijn erge nalatigheid, die hierin bestaat dat hij de uitkering tot levensonderhoud niet heeft betaald aan de
kinderen van zijn eerste echtgenote,
blijven voortduren; dat de appelrechters hun beslissing aldus naar
recht hebben verantwoord;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Nr. 76

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 februari 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. de h. Lahousse, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Close Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal - Advocaat : mr. H.
Wynants, Brussel.

Over de grief, afgeleid uit de scherrding van het beginsel "non his in
idem":
Overwegende dat het gezag van gewijsde van de op de strafvordering gewezen beslissing een algemeen beginsel van strafrecht is, waardoor die
rechtsvordering vervalt; dat het voornoemde beginsel er niet aan in de weg
staat dat de strafrechtelijk veroordeelde vader of moeder van het ouderlijk gezag wordt ontzet ofwel op grond
van die veroordeling, ofwel op grond
van het feit of de nalatigheid die tot
die veroordeling heeft geleid, aangezien ze geen straf is maar een ten aanzien van de ouders getroffen maatregel die strekt tot bescherming van de
minderjarige;
Dat de grief faalt naar recht;
Over de griefbetreffende de scherrding van het recht van verdediging :
Overwegende dat de schending van
het recht van verdediging niet voor de
eerste maal kan worden opgeworpen
voor het Hof;
Dat de grief niet ontvankelijk is;
Over de grief betreffende het kort
geding;
Overwegende dat de grief geen betrekking heeft op de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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ze KAMER- 10 februari 1999
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- NIET PASSEND
ANTWOORD.

zo

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
-ALGEMEEN -ALCOHOLGEHALTE IN RET
BLOED -ADEMANALYSE- UITLEG TE GEVEN
AAN DE ONDERZOCHTE- TOEZICHT DOOR DE
RECHTER- FEITENONDERZOEK- ONTVANKELIJKHEID.

1o Een niet passend antwoord op de voor de

rechter neergelegde conclusie, levert geen
miskenning op van de grondwettelijke
verplichting om naar de vorm met redenen te omkleden (1).

zo Het cassatiemiddel ten betoge dat de be-

slissing niet nagegaan heeft of de verbalisanten aan de beklaagde de uitleg hebben gegeven, zoals die voorgeschreven en
vereist is bij de wettelijke bepalingen betreffende de ademanalysetoestellen voor de
meting van het alcoholgehalte in het
bloed, is niet ontvankelijk, als het een onderzoek in feite vereist. (Art. 7, vierde lid,
K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.)

(1) Zie Cass., 1 okt. 1980, A.R. 1085, nr. 74; 14
jan. 1997, A.R. P.97.0005.N, nr. 30.
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Nr. 77
(ROB~RT)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0999.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juni 1998 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat een niet passend
antwoord geen schending oplevert van
de bij artikel 149 van de Grondwet opgelegde vormvereiste;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat luidens artikel 7,
vierde lid, van het koninklijk besluit
van 18 februari 1991 betre:ffende de
analysetoestellen voor de meting van
alcoholconcentratie in de uitgeademde
alveolaire lucht, aan de betrokkene
uitgelegd moet worden dat hij een
tweede ademanalyse mag vragen, dat
bij een eventueel verschil tussen de
twee resultaten van meer dan de in
bijlage 1 bij dat besluit bepaalde
nauwkeurigheidsvoorschriften een
derde ademanalyse wordt uitgevoerd
en dat, indien de drie verschillen tussen de drie resultaten groter zijn dan
de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef wordt uitgevoerd;
Dat het middel, in zoverre het aan
het vonnis verwijt dat het niet nagegaan heeft of de verbalisanten de in
voornoemd artikel bedoelde uitleg aan
eiser hadden gegeven, het Hof zou verplichten om feiten na te gaan, waartoe het niet bevoegd is;
Dat het middel, wat dat betreft, niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
een derde ademanalyse pas wordt uitgevoerd, als het verschil tussen de eerste twee ademanalyses groter is dan
de in voornoemde bijlage bij het koninklijk besluit bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften;
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Dat het vonnis vaststelt dat het verschil van 0,010 mg/1. tussen beide
ademanalyses van 0,250 en 0,240 mg/l
voor de verbalisanten geen reden kon
zijn om een derde ademanalyse uit te
voeren;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser iri de kosten.
10 februari 1999 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Chevalier Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
J.C. Wittamer, Aarlen.

Nr. 77

2° KAMER- 10 februari 1999
1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT lillN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- HEROPENING VAN RET
DEBAT - GEEN EINDBESLISSING.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ALGEMEEN- REDELIJKE TERMIJN- BERAADSLAGING- FEITENONDERZOEK- ONTVANKELIJKHEID.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BERAADSLAGING- DUUR- GEVOLG.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- REDELIJKE TERMIJN- BERAADSLAGING- DUUR- GEVOLG.

5o VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAF-

ZAKEN - STRAFVORDERING- BERAADSLAGING- UITSPRAAK- TERMIJN - BEGRIP.

1o De beslissing die de uitspraak aanhoudt

en de heropening van het debat beveelt
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om de partijen in de mogelijkheid te stellen tegenspraak te voeren over de mogelijke toepassing op het geschil van een bepaling uit een decreet en over het verzoek
van een van de partijen om een deskundigenonderzoek, is geen eindbeslissing en
doet geen uitspraak over een geschil inzake bevoegdheid (1). (Art. 416 Sv., oud.)
2° Het cassatiemiddel, ten betoge dat ei-

ser op de datum van de beslissing en gelet, onder meer, op de duur van de beraadslaging van de appelrechters, niet
binnen een redelijke termijn zou zijn berecht, is niet ontvankelijk, wanneer het
een onderzoek vereist van de feitelijke gegevens die betrekking hebben op de complexiteit van de gehele zaak, te rekenen
van het tijdstip waarop aan de beklaagde
is gemeld dat tegen hem een strafrechtelijk opsporingsonderzoek was ingesteld
(2). (Artt. 6.1 E.V.R.M.)
3° en 4° De duur van een beraadslaging
geeft op zichzelf geen aanwijzing van
overschrijding van de redelijke termijn
(3). (Art. 6.1 E.V.R.M.)

5° De wettelijke verplichting waarbij de
strafrechter zijn vonnis of arrest moet uitspreken ten laatste op de terechtzitting
volgende op die waarop het de bat gesloten is verklaard, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven (4). (Artt. 190 en
211 Sv.)
(CARBO NETTA E.A.
T. WAALS GEWEST - MIN. V. LEEFMILIEU E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1137.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
(1) Zie Cass., 18jan. 1965, Bull. en Pas., I, 484;
zie, wat de burgerlijke rechtsvordering betreft,
Cass., 7 mei 1997, A.R. P.96.135l.F, nr. 220.
(2) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. P.94.0613.N,
nr. 16; 1 okt. 1997,A.R. P.97.555.F, nr. 379, en 18
feb. 1998, A.R. P.97.1402.F.
(3) Cass., 12 maart 1996, A.R. P.94.128l.N,
nr. 96.
(4) Cass., 20 feb. 1961, Bull. en Pas., I, 660.

Nr. 77

I. Op de voorziening van de beklaagden Jean Carbonetta en Bernard
Adele:
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorzieni'ngen gericht zijn tegen de beslissing op de
door verweerster tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat het bestreden arrest de uitspraak aanhoudt en de heropening van het debat beveelt om de
partijen in de mogelijkheid te stellen
tegenspraak te voeren over de mogelijke toepassing van artikel 58 van het
decreet van 27 juni 1996 op het geschil en over verweersters verzoek om
een deskundigenonderzoek; dat voornoemde beslissing geen eindbeslissing is in de zin van het artikel 416
(oud) van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Societe industrielle
de Cronfestu, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres werd betekend aan de partijen
tegen wie ze is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. Op de voorziening van de beklaagde Luc Cabay :
Over het middel: schending_van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, alsook van het algemeen
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rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van de artikelen 190, derde lid, en
211 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het Hofvan Beroep te Bergen
het debat gesloten heeft verklaard en de
zaak in beraad heeft genomen op de terechtzitting van 17 juni 1997; dat het heeft
aangekondigd dat het arrest zou wijzen op
30 september 1997, en die uitspraak vervolgens heeft verdaagd tot respectievelijk
22 oktober 1997, 2 december 1998, 14 januari 1998, 17 februari 1998, 31 maart
1998, 21 april1998 en 26 mei 1998; dat het
hof van beroep het bestreden arrest, waarbij het de in eerste aanleg gewezen vrijspraak wijzigt en eiser veroordeelt tot een
geldboete met een uitstel van drie jaar,
heeft gewezen op 29 juni 1998;
terwijl artikel6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden luidt als volgt :
"bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging
heeft eenieder recht op behandeling van
zijn zaak, binnen een redelijke termijn"; uit
het verband tussen voornoemde bepaling en
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, alsook uit de artikelen 190 en
211 van het Wetboek van Strafvordering
volgt dat elk vonnis of arrest moet worden uitgesproken binnen een "redelijke termijn"; de strafwet te dien einde bepaalt dat
het vonnis of arrest moet worden uitgesproken "hetzij onmiddellijk, hetzij ten laatste op de terechtzitting volgende op die
waarop de debatten gesloten zijn verklaard"; de bij die bepalingen van het Wethoek van Strafvordering opgelegde termijn weliswaar niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven, zodat het de
rechter niet verboden is om de op gewone
wijze vastgelegde datum van de uitspraak
te verdagen, maar die verdaging, gelet op
artikel6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging, niet van die aard mag zijn dat
de beslissing wordt uitgesproken buiten de
"redelijke termijn", zoals die wordt opgevat door het Europees Hof voor de rechten van de mens; een termijn van meer dan
een jaar voor de beraadslaging over en de
uitspraak van een strafrechtelijke beslissing geen "redelijke termijn" meer is; het
bestreden arrest bijgevolg, nu het meer dan
een j aar na de sluiting van het debat is uitgesproken, is gewezen buiten de redelijke
termijn, waarbinnen eenieder het recht
heeft om berecht te worden, en, derhalve,
de wetsbepalingen en het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel schendt :
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Overwegende dat het middel, ten
betoge dat eiser op het tijdstip van het
bestreden arrest en gelet, onder meer,
op de duur van de beraadslaging van
de appelrechters, niet binnen een redelijke termijn is berecht, het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten met betrekking tot de complexiteit van de gehele zaak, te rekenen
van het tijdstip waarop eiser is gewaarschuwd dat tegen hem een strafrechtelijk opsporingsonderzoek was ingesteld;
Dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek van feiten vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat,
hoewel de strafrechter krachtens de
artikelen 190 in fine en 211 van het
Wetboek van Strafvordering zijn vonnis of arrest moet uitspreken ten laatste op de terechtzitting volgende op die
waarop de debatten gesloten zijn verklaard, die verplichting niet op straffe
van nietigheid is voorgeschreven;
Dat de duur van het beraad geen
voldoende grond oplevert om te gewagen van een overschrijding van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
10 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en De Bruyn.
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2e KAMER- 10 februari 1999

Over de ontvankelijkheid van de
voorziening :

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP RAADKAMER VERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEP
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGONTVANKELIJKHEID- REGELMATIGHEID VAN
DE ONDERZOEKSPROCEDURE -AMBTSHALVE
ONDERZOEK- GEVOLG.

2o ONDERZOEKSGERECHTEN- MADKAMER- VERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ONTVANKELIJKHEID REGELMATIGHEID VAN DE ONDERZOEKSPROCEDURE- AMBTSHALVE ONDERZOEKBEGRIP.

1 o en 2° Het arrest van de hamer van in-

beschuldigingstelling is geen eindbeslissing en doet geen uitspraah over een geschil inzahe bevoegdheid of met
toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv.,
wanneer de hamer, met toepassing van de
wetgeving die van hracht was op het
ogenblih dat de beschihhing tot verwijzing naar de correctionele rechtbanh werd
gewezen, het hager beroep van de behlaagde tegen die beschikhing niet ontvanhelijh verklaart en, zonder gebruih te
mahen van haar nieuwe bevoegdheden,
zich niet ambtshalve uitspreeht over de regelmatigheid van de rechtspleging (1).
(Artt. 416, 135, 146 en 235bis Sv.)
(LUIS)
ARREST

(vertaling)

Overwegende dat, in geval van wijziging van de wetgeving op de rechtsmiddelen, in beginsel en behoudens
andersluidende bepaling, de rechtsmiddelen tegen een beslissing worden geregeld door de ten tijde van die
beslissing van kracht zijnde wet;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk heeft
verklaard op grond van de wetgeving
die van kracht was op het ogenblik dat
de raadkamer de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank wees; dat zij ambtshalve niet uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van de rechtspleging;
Overwegende dat het bestreden arrest geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering en uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van voornoemd wetboek;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;

(A.R. P.99.0031.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep
te Luik;
(1) Zie Cass., 27 okt. 1977, p. 266; over de
nieuwe bevoegdheden van de kamer van inbeschuldigingstelling, zie Commission pour le droit
de la procedure penale, Rapport de la Commission, uitg. Collection scientifique de la Faculte de
Droit de Liege. Uitg. Maklu, 1994, p. 18: ·

Om die redenen, ongeacht het overige van de memorie; verleent akte
van de afstand van de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.

10 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waamemend voorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijhluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. L. Van
Damme, Brussel.
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1• KAMER- 11 februari 1999
BESLAG -

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- ONROEREND GOED- TOEWIJZINGVERMELDING OP DE KANT VAN DE OVERSCHRIJVING VAN HET BESLAG- TERMIJN.

Bij uitvoerend beslag op onroerend goed, is
de aan de hypotheekbewaarder opgelegde verplichting om op de kant van de
overschrijving van het beslag te vermelden dat het in beslag genomen pand toegewezen is, niet onderworpen aan de termijn van drie jaar, te rekenen van de
overschrijving, waarbinnen het onroerend goed moet worden verkocht. (Artt.
1569, tweede lid, 1598, vierde lid, Ger.W.)
(VANDEN EECKHOUDT T. A.S.L.K. BANK N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0288.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 februari en 10
april1997 gewezen door het Hofvan
Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1622, 1569, tweede lid, en 1598 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 18 februari 1997
beslist dat de omstandigheden dat het beslag na de litigieuze toewijzing niet is vernieuwd de geldigheid niet kan aantasten
van die toewijzing welke plaatsvond op een
tijdstip dat het uitvoerend beslag op onroerend goed volledig effect bleef sorteren, en dat het arrest van 10 april 1997 beslist dat de vermelding van de toewijzing op
de kant van de overschrijving van het beslag niet hoeft te worden aangebracht binnen drie jaar na de overschrijving, en het
hager beroep van eiseres niet gegrond verklaart op grand dat "uit de lezing van (artikel 1569, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) ondubbelzinnig blijkt dat
aileen de verkoop van in beslag genomen
goederen moet gebeuren binnen een termijn van drie jaar na het beslag of de vernieuwing ervan, terwijl die termijn niet
geldt voor de vormvereisten waarin artikel 1598 van het Gerechtelijk Wetboek
voorziet; dat immers uit de bewoordingen
van voornoemde tekst duidelijk blijkt dat
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de vermelding 'binnen drie jaar na de overschrijving of na de vernieuwing ervan'
slechts slaat op de verkoop van de in beslag genomen goederen maar niet op de
vervulling van de vormvereisten bedoeld in
voornoemd artikel1598",

terwijl de vordering tot nietigverklaring van de toewijzing overeenkomstig artikel 1622 van het Gerechtelijk Wetboek,
gegrond moet zijn op artikel 1569 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de nietinachtneming op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, en dus op het verval van
de overschrijving van het beslag, zelfs als
zij na de toewijzing zelfis gebeurd; artikel 1569, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de overschrijving van het exploot van uitvoerend beslag
op onroerend goed slechts geldt voor drie
jaar, behalve indien zij wordt vernieuwd, en
dat "het beslag van rechtswege ophoudt
enig gevolg te hebben en niet meer wordt
vermeld in de hypothecaire getuigschriften, indien de in beslag genomen goederen niet verkocht zijn binnen drie jaar na
de overschrijving of na de vernieuwing ervan en indien de formaliteiten voorgeschreven in artikel1598, laatste lid, niet vervuld zijn"; artikel1598, laatste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de bewaarder beknopt melding maakt van de
toewijzing op de kant van de overschrijving van het beslag; dat vormvereiste ertoe strekt de hypotheekbewaarder in staat
te stellen om bij de afgifte van hypothecaire getuigschriften vast te stellen dat de
overschrijving van het beslag niet vervallen is, hoewel ze sedert meer dan drie jaar
is gebeurd; dat vormvereiste slechts een
voorwerp en een betekenis heeft als het in
acht genomen wordt binnen de termijn van
drie jaar te rekenen van de overschrijving van het beslag; het beslag immers, na
het verstrijken van die termijn, niet meer
wordt vermeld in de hypothecaire getuigschriften; als er zou worden beslist dat de
overschrijving gevolgen blijft hebben wanneer de driejarige termijn verstrijkt na de
definitieve toewijzing maar, op een tijdstip dat de bij artikel1595 (lees : 1598),
laatste lid, voorgeschreven kantmelding nag
niet is aangebracht, er een toestand zou
ontstaan waarin de hypoteekbewaarder de
overschrijving van het beslag niet meer zou
dienen te vermelden, terwijl de openbaarheid van de toewijzing nog niet verzekerd
zou zijn door de bij artikel 1598 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven kantmelding of door de overschrijving van het
proces-verbaal van toewijzing; daaruit volgt
dat het uitvoerend beslag op onroerend
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goed dat op het goed van eiseres is gelegd
bij het op 25 april 1992 overgeschreven exploot, geen effect meer sorteert op 28 april
1995, ook al is het in beslag genomen goed
definitieftoegewezen op 14 februari 1995,
aangezien de toewijzing pas op 9 juni 1995
op de kant van de overschrijving van het
beslag is vermeld; het arrest van 10 april
1997 dus niet wettig het hoger beroep van
eiseres tegen de beslissing waarbij haar
vordering tot nietigverklaring van de toewijzing werd verworpen, ongegrond kon
verklaren op grond dat de kantmelding
meer dan drie jaar na de overschrijving van
het beslagexploot is aangebracht :

den gegrond dat de toewijzing, hoewel ze is gebeurd binnen drie jaar na
de overschrijving van het beslag of na
de vernieuwing ervan, pas na het verstrijken van die termijn op de kant
van de overschrijving is vermeld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat eiseres geen enkel bezwaar aanvoert tegen het arrest van 18 februari 1997;

Overwegende dat luidens artikel
1569, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de overschrijving van het
beslagexploot slechts voor drie jaar
geldt, behalve indien zij wordt vernieuwd, en dat het beslag van rechtswege ophoudt enig gevolg te hebben en
niet meer wordt vermeld in de hypothecaire getuigschriften, indien de in
beslag genomen goederen niet verkocht zijn binnen drie jaar na de overschrijving of na de vernieuwing ervan en indien de formaliteiten,
voorgeschreven in artikel 1598, laatste lid, van dat wetboek, niet vervuld
zijn;
Dat genoemd artikel 1598, laatste
lid, bepaalt dat de hypotheekbewaarder beknopt melding maakt van de
toewij zing op de kant van de overschrijving van het beslag;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat het beslag effect blijft sorteren en in de hypothecaire getuigschriften vermeld wordt,
indien de in beslag genomen goederen verkocht worden binnen drie jaar
te rekenen van de overschrijving of
van de vernieuwing ervan, op voorwaarde dat op de kant van de overschrijving beknopt melding is gemaakt
van de toewijzing, anderzijds, dat
laatstgenoemd vormvereiste, waarvan de vervulling ten laste valt van de
hypoteekbewaarder en niet van de beslaglegger afhangt, zelf niet aan een
termijn is onderworpen;
Dat bijgevolg het arrest van 10 april
1997 terecht beslist dat de nietigheid
van de toewijzing niet hierop kan wor-

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Nelissen
Grade en Geinger.
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GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- ALGEMEEN
- GEWESTBELASTING TEN LASTE VAN EIGENAARS VAN NIET VOOR BEWONING BESTEMDE
PANDEN- AAN INTERNATIONALE ORGANISATIE VERHUURD PAND - BELASTINGVRIJSTELLING- GRENZEN.

Oak al geniet een internationale organisatie belastingvrijstelling, kan zij aan de eigenaar van een pand dat ze huurt, de terugbetaling niet weigeren van een
gewestbelasting die opgelegd is aan eigenaars van niet voor bewoning bestemde
panden, wanneer de huurovereenkomst
bepaalt dat de huurder alle belastingen, heffingen of aanslagen van welke
aard oak betaalt die op de gehuurde
ruimten rusten of zullen rusten. (Art. 3,
§ 1, Ord.Br.H.G. 23 juli 1992 betreffende
de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige
goederen.)
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(EUROPESE GEMEENSCHAP
T. IMMOBILIEN GESELLSCHAFT)
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.97.0320.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 maart 1997 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel : miskenning van het
rechtsbeginsel dat een internationale
verdragsregel met rechtstreekse werking in
de interne rechtsorde voorrang moet hebben op de regel van intern recht en van het
beginsel dat het gemeenschapsrecht primeert op het nationaal recht van de lidstaten van de Europese Unie, schending
van de artikelen 28 van het Verdrag van 8
april 1965 tot instelling van een Raad en
een Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1966, 3 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1966, 23 van het Verdrag
van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, goedgekeurd bij de wet
van 30 maart 1968, 26 van het op 23 mei
1969 te Wenen ondertekende Verdrag inzake het Verdragenrecht, goedgekeurd bij
de wet van 10 juni 1992, en 26 van het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inzake het Verdragenrecht tussen Staten en
internationale organisaties of tussen internationale organisaties, goedgekeurd bij
de wet van 8 juni 1992,
doordat het bestreden vonnis, na erop gewezen te hebben dat artikel 10 van het
huurcontract, volgens hetwelk verweerster
het volledige pand, gelegen in Brussel,
Kortenberglaan, nummers 4 tot 10, aan eiseres heeft verhuurd, bepaalde dat de belastingen, heffingen of aanslagen van welke
aard ook die door de Staat of enige andere overheid ingevoerd zijn of zullen worden op de gehuurde ruimten, "door de
huurder zullen moeten worden betaald", eiseres veroordeelt tot terugbetaling, aan verweerster, van het bedrag, plus de interest, van de te haren laste ingekohierde
belasting dat zij betaald heeft met toepassing van de ordonnantie van de Bruss else
Hoofdstedelijke Raad van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van
bezetters van bebouwde eigendommen en
houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen, en derhalve het
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verweermiddel dat eiseres afieidde uit artikel 3 van het Protocol van 8 april1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen
verwerpt op grond dat, "zoals het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in zijn conclusie aanvoert, de bij de ordonnantie van 23
juli 1992 ingevoerde gewestbelasting, enerzijds, een belasting is ten laste van de bezetters van bebouwde eigendommen, en anderzijds, een belasting is ten laste van de
eigenaars en de houders van zakelijke rechten op niet voor bewoning bestemde panden; artikel 3, § 1, c) van de ordonnantie
bepaalt dat de belasting verschuldigd is
door de eigenaars van een bebouwde eigendom waarvan de oppervlakte een bepaalde grens overschrijdt, ongeacht ofhet
pand verhuurd wordt ofniet, en ongeacht
de hoedanigheid van de huurder; dat, in
strijd met wat de eerste rechter zegt, de litigieuze belasting geen bezettingsbelasting
is maar een belasting die, net zoals de onroerende voorheffing, op de eigendom geheven wordt en slechts door de huurder
moet worden betaald wanneer een door
hem vrij aanvaard contractueel beding
zulks bepaalt; dat het feit dat de fiscale verplichting van de eigenaar in de vorm van
aanvullende huur of bijkomende huurlast doorgeschoven wordt naar de internationale organisatie daarom van die huur of
die last geen belasting maakt (... ); dat het
doorschuiven van de fiscale verplichting in
casu gegrond is op een privaatrechtelijke
overeenkomst; dat, wanneer de belastingverhoging geldt voor alle eigenaars, ongeacht wie hun huurders zijn, wat in casu het
geval is, het niet ongewoon is dat die verhoging aan laatstgenoemden wordt doorgerekend; dat de belastingvrijstelling die de
internationale organisaties genieten, in die
omstandigheden op zijn minst te ver zou
gaan iridien een organisatie de vrijstelling zou kunnen eisen van het gedeelte van
de huur (of in casu van de bijkomende
huurlast) die voortvloeit uit een algemene
belastingverhoging ( ... ); dat de toestand
daarentegen anders zou zijn geweest indien de belastingverhoging en:kel gold voor
de eigenaars van door internationale organisaties gehuurde gebouwen; de Europese Gemeenschap in zo'n geval had kunnen aanvoeren dat het beginsel van de
uitvoering te goeder trouw van de verdragen, inzonderheid het Protocol betreffende
de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen, niet in acht zou zijn genamen door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waardoor de internationale aansprakelijkheid van de Belgische Staat in
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het gedrang zou komen; dat, zoals hierboven is uiteengezet, de litigieuze belasting
geenszins beperkt is tot de eigenaars van
door internationale organisaties gehuurde
gebouwen ( ... )"en "dat de rechtsvordering van (verweerster) tot terugbetaling van
de gewestbelasting van Brussel-Hoofdstad
bijgevolg gegrond is en dat het hoger beroep op dat punt gegrond is",

terwijl in geval van conflict tussen een
intemationaalrechtelijke verdragsregel met
rechtstreekse werking in de in Belgie toepasselijke rechtsorde en een nationaalrechtelijke regel, de internationale
verdragsregel voorrang moet krijgen vanwege de aard zelf van dat recht, a fortiori
wanneer het gaat om een regel van
gemeenschapsrecht; de rechter bijgevolg de
nationaalrechtelijke regel, ook al is ze van
openbare orde, enkel mag toepassen voor
zover ze verenigbaar is met de regels van
de internationale verdragen met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde;
een interne rechtsregel niet verenigbaar is
met een verdragsregel, wanneer ze onrechtstreeks een doel tracht te bereiken dat
ingevolge de verdragsregel niet rechtstreeks
kan worden bereikt; het verdrag immers
door de verdragsluitende partijen te goeder trouw moet worden uitgevoerd valgens het beginsel "Pacta sunt servanda",
dat neergelegd is in artikel 26 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake
het Verdragenrecht en in artikel 26 van het
Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inzake het Verdragenrecht tussen Staten en
internationale organisaties of tussen internationale organisaties; artikel 23, 1, van
het Verdrag van Wenen van 18 april1961
inzake diplomatiek verkeer bepaalt dat "de
zendstaat en het hoofd van de zending vrijgesteld zijn van alle landelijke, gewestelijke of gemeentelijke belastingen en rechten ten aanzien van de gebouwen van de
zending, ongeacht of deze eigendommen
zijn of gehuurd, met uitzondering van rechten en belastingen die gelden als betaling voor bepaalde verleende diensten"; artikel 3 van het Protocol betreffende de
voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april1965,
dat als bijlage gevoegd is bij het fusieverdrag en waarvan artikel 28 als regel
stelt dat de Europese Gemeenschappen op
het grondgebied van de Lidstaten de voorrechten en immuniteiten genieten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun
opdracht, luidt als volgt : "De Gemeenschappen, hun bezittingen, inkomsten en
andere eigendommen zijn vrijgesteld van
alle directe belastingen. Telkens wanneer
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dit mogelijk is, treffen de regeringen van de
Lidstaten de passende maatregelen tot
kwijtschelding of teruggave van het bedrag der indirecte belastingen en van belastingen op de verkoop, welke een deel vormen van de prijs van onroerende of
roerende goederen, wanneer de Gemeenschappen voor haar officieel gebruik belangrijke aankopen doen van goederen in
de prijs waarvan zodanige belastingen begrepen zijn (... ). Geen enkele vrijstelling
wordt verleend van belastingen, heffingen en rechten die niet anders zijn dan eenvoudige vergoedingen voor diensten van
openbaar nut"; artikel 3, § 1, van de ordonnantie van 23 juli 1992 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad bepaalt dat de
door hem ingevoerde belasting verschuldigd is "a) door ieder gezinshoofd dat een
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen bebouwde eigendom volledig of gedeeltelijk als (. .. ) verblijfplaats bewoont (... );b) door eenieder die een
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen bebouwde eigendom volledig of gedeeltelijk betrekt, en er
voor eigen rekening, een al dan niet winstgevende activiteit uitoefent (. .. ),en door elke
rechtspersoon of feitelijke vereniging die er
hun maatschappelijke, administratieve,
exploitatie- ofbedrijfszetel hebben (... );c)
door de volle eigenaar (... ) van een bebouwde eigendom of een gedeelte ervan, gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die niet
bestemd is voor een in a) hierboven bedoeld gebruik"; uit de bewoordingen zelf
van artikel 3, § 1, a) en b), blijkt dat alleen al op grond van die bepalingen alle
personen die op het grondgebied van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bebouwde
eigendommen geheel of gedeeltelijk betrekken, ongeacht de bestemming of het doel
van die bezetting (verblijfplaats, uitoefening voor eigen rekening van een al dan
niet winstgevende activiteit, vestiging van
maatschappelijke, administratieve,
exploitatie- of bedrijfszetel) aan de belasting onderworpen zijn, met als enige uitzondering de personen die, ingevolge internationale verdragsregels, belastingvrijstelling genieten; blijkens de
parlementaire voorbereiding zelf van die ordonnantie, het bepaalde in artikel3, § 1, c)
van de ordonnantie van 23 juli 1992, wanneer het de eigenaars van bebouwde eigendommen die voor een ander gebruik dan
bewoning bestemd zijn aan de belasting onderwerpt, geen ander voorwerp of gevolg
heeft dan de belastingvrijstelling te omzeilen van de internationale instellingen,
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met name de Europese Gemeenschappen,
die op het grondgebied van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest gelegen gebouwen
huren; die bepaling, gelet op dat voorwerp
of gevolg, enerzijds, onverenigbaar is met
de artikelen 23 van het Verdrag van Wenen van 18 april1961 en 3 van het Protocol betre:ffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen
van 8 april 1965 en, anderzijds, het beginsel volgens hetwelk de verdragsluitende
partijen de internationale verdragen te goeder trouw moeten uitvoeren, welk beginsel is neergelegd in de artikelen 26 van de
Verdragen van Wenen van 23 mei 1969 en
van 21 maart 1986 inzake het Verdragenrecht, miskent, zodat de appelrechters de
toepassing van artikel3, § 1, c), van de ordonnantie van 23 juli 1992 hadden moeten weigeren met als gevolg dat
verweerster de litigieuze gewestbelasting
niet verschuldigd was, de door verweerster
tegen eiseres ingestelde vordering tot terugbetaling van het bedrag van die gewestbelasting dus niet gegrond was en het bestreden vonnis, door het tegendeel te
beslissen, de in het middel aangegeven
rechtsbeginselen en internationale
verdragsregels miskent :

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de vordering van verweerster die ertoe strekt eiseres delitigieuze gewestbelasting te doen
terugbetalen, gegrond is op artikel10
van de tussen die partijen gesloten
huurovereenkomst volgens hetwelk
"alle belastingen, he:ffingen of aanslagen van welke aard ook, ongeacht of ze
gewoon of buitengewoon, vast of tijdelijk zijn, die door de Staat, de provincie, de agglomeratie of enige andere overheid, op de gehuurde ruimten
ingevoerd zijn of zullen worden, door
de huurder zullen moeten worden betaald";
Dat het oordeelt "dat in casu, het
doorschuiven van de fiscale verplichting gegrond is op een privaatrechtelijke overeenkomst" en "dat het feit dat
de fiscale verplichting van de eigenaar onder de vorm van aanvullende
huur of bijkomende huurlast doorgeschoven wordt naar de internationale
organisatie daarom van die huur of die
last geen bE:i]asting maakt";
Overwegende dat het bestreden vonnis, met die vaststellingen en overwe-
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gingen, waartegen het middel niet opkomt, zijn beslissing dat de vordering
aileen op grond van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen ingewilligd wordt, naar recht verantwoordt;
Dat het middel, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden en
dus, zoals verweerster aanvoert, niet
ontvankelijk is wegens gemis aan belang;
Overwegende dat het middel wordt
verworpen op gronden die geen verband houden met de toepassing van de
regels waarop het verzoek om een prejudiciele vraag betrekking heeft; dat
die prejudiciele vraag bijgevolg niet
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dient te worden gesteld;
Overwegende dat ten gevolge van de
verwerping van de voorziening de vordering tot bindendverklaring van het
arrest geen belang meer heeft;
En overwegende dat er grond bestaat om eiseres te veroordelen in de
kosten van die vordering;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt
eiseres in de kosten.
11 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Piret, advocaat-generaal
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard, Geinger en De Gryse.
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1o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- EINDVONNIS OVER GESCHILPUNT- MIDDEL DAT
MISKENNING VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE
AANVOERT- ONTVANKELIJKHEID.
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2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE -BURGER-
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LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - CONCLUSIE DIE DOELLOOS IS GEWORDEN.

Overwegende dat de voorzieningen nrs. A.R. C.97.0324.F en
C.95.0325.F tegen hetzelfde vonnis zijn
ingesteld; dat er grand bestaat tot voeging;

3o VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK- VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN

I. Op de voorziening nr. A.R.
C.97.0324.F:

NAAM EN VOOR REKENING VAN DE VERENIGING- GEVOLGEN VOOR DE LED EN.

1o Het middel dat de miskenning van het

gezag van gewijsde en niet de schending
van art. 19, eerste lid, Ger. W. aanvoert,
terwijl het de rechter verwijt dat hij uitspraak heeft moeten doen over een geschilpunt dat niet Zanger meer bij hem
aanhangig was omdat hij vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak had gedaan, is niet ontvankelijk (1). (Art. 19, eerste lid, 1080
Ger.W.)
2° De rechter behoeft niet te antwoorden op
een conclusie die wegens een niet door het
cassatiemiddel bekritiseerde beslissing
doelloos is geworden (2). (Art. 149 Gw.)
3° Het feit alleen dat een vereniging zonder winstoogmerk zich niet kan beroepen op rechtspersoonlijkheid t.a. v. derden, houdt voor de leden, zelfs de
stichters, geen persoonlijke verplichting in
om de contractuele verbintenissen die in
naam en voor rekening van de vereniging zijn aangegaan uit te voeren (3).
(Art. 26, eerste lid, V.Z.W.-wet.)
(NOUVEAU CENTRE CULTURE ET LOISIRS "LE BLE
QUI LEVE", V.Z.W. T. DECANALE DES <EUVRES
CATHOLIQUES DE VISE V.Z.W. E.A.; BLOOM E.A.
T. IDEM E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0324.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 24 februari 1997 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
(1) Cass., 21 sept. 1995, A.R. C.93.0290.N, nr.
393.
(2) Zie Cass., 30 sept. 1996, A.R. S.95.0055.F,

nr. 337.
(3) Cass., 10 dec. 1981, A.R. 3222, p. 502.

Gelet op het verzoekschrift tot cassatie dat aan dit arrest is gehecht;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, wanneer hij in een vonnis uitspraak doet
over een geschilpunt dat bij hem niet
langer aanhangig is omdat hij reeds in
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan,
daardoor niet het gezag van gewijsde
van het vorige vonnis miskent, maar,
in strijd met artikel 19, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, uitspraak
doet over een geschilpunt waarover hij
zijn rechtsmacht reeds volledig heeft
uitgeoefend;
Dat het onderdeel de miskenning
van het gezag van gewijsde van het
vonnis van 14 oktober 1996 aanvoert,
zonder te vermelden dat artikel 19,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek is geschonden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat "(de derde verweerster),
zoals zij in haar conclusie toegeeft, (. .. )
op het ogenblik van de betekening van
de gedinginleidende dagvaarding 'geen
rechtspersoonlijkheid meer had'; dat
zulks te wijten is aan het feit dat zij
jarenlang de bij de artikelen 3, 9, 10
en 11 van de wet van 27 juni 1921
voorgeschreven bekendmaking en
vormvereisten heeft verzuimd; dat de
v.z.w. Centre culture et loisirs Le ble
qui leve, aangezien ze geen aan derden tegenstelbare rechtspersoonlijkheid had, niet de hoedanigheid had om
de door haar gesloten overeenkomst
over te dragen";
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Overwegende dat de rechtbank niet
meer behoefde te antwoorden op een
conclusie van eiseres inzake het
tegenstelbaar karakter van die overdracht, die doelloos is geworden ten
gevolge van haar beslissing die door
het middel niet geldig wordt bekritiseerd;
Dat het middel voorts het middel,
ook al was het gegrond, in zoverre het
schending van artikel 1690, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek aanvoert,
wegens die zelfde beslissing, niet tot
cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen de redenering van het bestreden vonnis volgens welke het, onclanks de door eiseres verrichte
betalingen, niet bewezen is dat laatstgenoemde "op enigerlei wijze de rechten en verplichtingen van (de derde
verweerster) heeft 'overgenomen"';
Dat die kritiek geen verband houdt
met het in artikel149 van de Grandwet bedoelde vormvereiste;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening nr. A.R.
C.97.0325.F:
Over het middel : schending van de artikelen 1, 3, 9, 10, 11, 14, 26 van de wet van
27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen
zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, en 23 tot 27 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis zegt dat "de
herleving van de rechtspersoonlijkheid van
(de derde verweerster) geen voldoende
grond oplevert om de zogenaamde overdracht geldig te verklaren, dat "die herleving geschied is in verdachte omstandigheden [geen enkel stuk wordt overgelegd
waaruit blijkt dat er een algemene vergadering regelmatig is samengeroepen en
gehouden/de ondertekenaars van de in
naam van (de derde verweerster) gestelde
akten zijn opgeroepen door personen die
rechtstreeks betrokken zijn bij het bestaan van (de tweede verweerster) en blijkbaar zichzelf bevoegdheden hebben toege-
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kend] en louter om redenen ad hoc is
gebeurd (paging om de vordering tot erkenning van de overdracht geldig te doen
verklaren)", dat "(de derde verweerster) al
meer dan vijftien jaar (vanaf 1979) 'dood' is
(verlies van haar rechtspersoonlijkheid) en
tekortgeschoten is in haar verplichtingen
die door een derde (de tweede verweerster)
zijn nagekomen," en dat "de herleving in
extremis en in verdachte omstandigheden (zie supra) van de rechtspersoonlijkheid van (de derde verweerster) na een
'dood', het jarenlange verzuim niet kan
goedmaken; dat het vonnis vervolgens beslist dat "de eerste rechter terecht, behalve jegens Gregoire Van Haren (die reeds
overleden is en jegens wiens erfgenamen
geen hervatting van geding is gevorderd) de
ontbinding van de overeenkomst van 27 oktober 1971 heeft bevolen op grond van artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 ten
nadele van Mathieu Linotte, Pierre Bonmanage, Louis-Marie Bloom, Joseph Schellings, Leon Andriaen en Franvois Bastin",
terwijl, (... )
tweede onderdeel, de persoon die handelt in naam van een vereniging zonder
winstoogmerk, in geen geval, behalve wanneer hij een quasi-delictuele fout begaat, jegens derden persoonlijk aansprakelijk is
voor de gevolgen van aldus verrichte handelingen, zelfs in de veronderstelling dat de
vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft
ten aanzien van die derden; het bestreden vonnis vaststelt dat de overeenkomst
van 27 oktober 1971 gesloten was door de
derde verweerster en zegt dat "[zij] al meer
dan vijftien jaar (vanaf 1979), 'dood' is (verlies van haar rechtspersoonlijkheid) en
tekortgeschoten is in haar verplichtingen
die door een derde zijn nagekomen"; de personen die de derde verweerster hadden gesticht en door wier toedoen de uit de overeenkomst van 27 oktober 1971 ontstane
verplichtingen, zoals vooropgesteld, niet waren nagekomen, in die omstandigheden
geenszins persoonlijk aansprakelijk konden worden gesteld; de eerste verweerster
hun in dat verband geen enkele quasidelictuele fout had aangewreven; het bestreden vonnis dus niet wettig de overeenkomst van 27 oktober 1971 kon ontbinden
ten nadele van de eisers en van de verweerders sub 4 tot 7 (schending van de artikelen 1, 3, 9, 10, 11, 14 en 26 van de wet
van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de
instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend);
derde onderdeel, (. ..)
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Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 26, eerste lid, van de wet van 27
juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de
instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, ingeval de bekendmakingen en de formaliteiten, voorgeschreven door de artikelen 3, 9, 10 en 11, werden verzuimd,
de vereniging zich niet op de rechtspersoonlijkheid kan beroepen tegenover derden, die dan echter wel gerechtigd zijn ze in te roepen tegenover
de vereniging;
Overwegende dat noch in die bepaling noch in enige andere staat dat, ingeval de vereniging zich niet op de
rechtspersoonlijkheid kan beroepen tegenover derden, de leden, zelfs de
stichters, van die vereniging geacht
moeten zijn persoonlijk gebonden te
zijn door de contractuele verplichtingen die in naam en voor rekening van
de vereniging zijn aangegaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de statuten van de
derde verweerster bekendgemaakt zijn
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 maart 1972, en vervolgens
erop wijst "dat die v.z.w. geen enkel
dossier neerlegt waaruit zou blijken
dat de algemene vergadering en de
raad van bestuur vergaderd hebben en
beslissingen genomen hebben of dat
de ledenlijst en de rekeningen ter
griffie van de rechtbank zijn neergelegd";
Dat het oordeelt dat "(de derde verweerster) al meer dan vijftien jaar
(vanaf 1979) 'dood' is (verlies van haar
rechtspersoonlijkheid) en tekortgeschoten is in haar verplichtingen die
door een derde (de tweede verweerster)
zijn nagekomen; ( ... ) dat de eerste
rechter terecht de overeenkomst van
27 oktober 1971 ontbonden heeft op
grond van artikel 26 van de wet van
27 juni 1921", meer bepaald ten nadele van de eisers;
Overwegende dat het bestreden vonnis met die overwegingen zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
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Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het bestreden vonnis alleen kan worden vernietigd t.a.v.
de eisers, aangezien de verweerders
sub 4 tot 7 geen kritiek hebben geoefend op het bestreden vonnis dat geen
uitspraak doet over een onsplitsbaar
geschil;
Om die redenen, voegt de op dealgemene rol onder de nummers
C.97.0324.F en C.97.0325.F ingeschreven voorzieningen; zonder dat er grond
bestaat om te antwoorden op de overige onderdelen van het in de tweede
voornoemde zaak aangewezen middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden
vonnis, in zoverre het de overeenkomst
van 27 oktober 1971 ontbindt ten nadele van Louis-Marie Bloom en Joseph Schellings; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, zitting houdend in hoger beroep.
11 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever ·: de h. Echement - Gelijkluidende conclusie (4) van de h. Piret,
procureur-generaal Advocaat : mr.
Gerard.
(4) Het O.M. had geen conclusie genomen op
het tweede onderdeel van het eerste middel tot
staving van de eerste voorziening. Het besloot inderdaad tot vernietiging op grond van het eerste onderdeel en was van mening dat de bestreden beslissing niet naar recht verantwoord was
op grond dat de overdragende v.z.w. geen rechtspersoonlijkheid had die aan de overgedragen
schuldenaar kon worden tegengeworpen. Uit een
vonnis, ingesloten in het dossier van de rechtspleging en waarnaar het bestreden vonnis verwees, dat door dezelfde rechtbank tussen dezelfde partijen was gewezen, bleek immers dat die
v.z.w. haar situatie had geregulariseerd. Het O.M.
was van oordeel dat het bestreden vonnis niet op
een onjuiste reden kon gegrond zijn, ook al werd
die grond in het middel niet 'bekritiseerd".
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Nr. 82
1e

KAMER-

12 februari 1999

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
SUBJECTIEF
VERKLARING.

RECHT

-

VERVALLEN-

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GETUIGEN- GETUIGENVERHOOR- VERVALLENVERKLARING WEGENS FOUTIEVE PASSIVITEIT
-RECHT VAN VERDEDIGING.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- GETUIGEN- GETUIGENVERHOOR- VERVALLENVERKLARING WEGENS
FOUTIEVE PASSIVITEIT.

1o Er bestaat geen algemeen rechtsbegin-

sel dat niemand vervallen kan worden
verklaard van een door de wet toegekend
subjectief recht dan door een wet (1).
2° en 3° De rechter miskent het recht van
verdediging van een partij niet wanneer
hi} haar wegens foutieve passiviteit vervallen verklaart van het recht het bij een
vroegere beslissing toegestaan getuigenverhoor te houden (2).
(C ... T. V: .. )

ARREST

(A.R. C.97.0010.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 23 en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1315, 1349, 1350,
1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het beroep ontvankelijk en ongegrond is en,
bij wijze van bevestiging van het vonnis a
quo, dat de hoofdvordering tot echtscheiding gegrond is en derhalve stelt dat de
echtscheiding uitgesproken blijft tussen
partijen ten laste van eiseres, eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van
(1) Zie Cass., 20 feb. 1992, A.R. 9050, nr. 325.
(2) Cass., 24jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 310).
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een schadevergoeding van 25.000 fr. wegens tergend en roekeloos beroep en eiseres in de kosten verwijst, vaststellend dat
het overspel van eiseres bewezen is en geacht wordt beledigend te zijn geweest voor
verweerder om reden dat : '1Jit de samengelezen verklaringen van de getuigen (. .. )
en de overwegingen in het voorgebrachte
arrest van de eerste kamer van dit hof van
8 december 1993 (o.m. p. 5 en 6 ... niets anders kan worden beslist dan dat wijlen D.G.
de bedoeling heeft gehad de tussen hem en
(eiseres) bestaande overspelige relatie te honoreren ... ) vloeit het bewijs voort van de
overspelige relatie die (eiseres) heeft gehad met de genaamde D.G.". En nog inverband met dit arrest overweegt : "Het arrest van 8 december 1993 heeft in weerwil
van wat (eiseres) beweert wettelijke bewijskracht te haren opzichte m.n. als een
weerlegbaar (doch te dezen niet weerlegd)
vermoeden van het bestaan van een overspelige relatie tussen haar en wijlen D.G.".

terwijl in burgerlijke zaken een rechterlijke beslissing, zoals het arrest van 8 december 1993 van de eerste kamer van het
Hof van Beroep te Antwerpen er een is,
overeenkomstig artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek slechts gezag van gewijsde
heeft wanneer de gevorderde zaak dezelfde
is, de vordering op dezelfde oorzaak berust en tussen dezelfde partijen bestaat;
buiten het gezag van rechterlijk gewijsde
het Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wettelijke bepaling inzonderheid niet
de artikelen 1349, 1350 meer bepaald 3°,
1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek
of enig algemeen rechtsbeginsel erin voorzien dat vonnissen en arresten enige bewijskracht hebben namelijk als weerlegbaar vermoeden inzonderheid ten voordele
van derden die geen partij waren bij deze
vonnissen en arresten; ter zake, zoals uit
het bestreden arrest voortspruit en blijkt
uit de besluiten in beroep (p. 6 sub b) van
verweerder, het arrest van 8 december 1993
als voorwerp had de vordering van eiseres lastens de erven D.G. tot afgifte van het
legaat dat haar door D. G. was gedaan; dergelijk arrest tussen eiseres en verweerder geen gezag van gewijsde en evenmin
ten voordele van verweerder tegenover eiseres een "wettelijke bewijskracht" met
name "als een weerlegbaar vermoeden"
heeft, nu verweerder geen partij was in
deze beslissing die bovendien gewezen werd
over een zaak die niet dezelfde is als deze
hangende tussen eiseres en verweerder, zodat, het bestreden arrest, door de echtscheiding te bevestigen op grond van een
overspelige relatie die het bewezen acht,
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weze het samen met getuigenissen, op
grond van de bewijskracht van het arrest
van 8 december 1993 van het Hof van Beroep te Antwerpen, terwijl dit arrest tussen eiseres en verweerder geen wettelijke
bewijskracht heeft - ook niet als weerlegbaar vermoeden - de begrippen gezag van
rechterlijk gewijsde (schending van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek) evenals van vermoeden meer bepaald het begrip wettelijk vermoeden schendt (schending van de artikelen 1349, 1350, meer
bepaald 3°, en 1353 van het Burgerlijk Wethoek) en de bewijslast omkeert (schending van artikelen 1315 Burgerlijk Wethoek, 870 Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest zijn beslissing niet alleen laat steunen op het
getuigenverhoor en op het arrest van
8 december 1993 maar ook op het dagboek van eiseres waarvan het aanneemt dat het samen met de getuigenissen en het genoemde arrest een
voldoende bewijs vormt van het overspel;
Dat het middel aldus uitgaat van
een beoordeling die het arrest niet bevat; dat het middel het Hof niet toelaat de gegrondheid van het middel te
onderzoeken, zonder zelf de bewijswaarde van de gegevens te beoordelen, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de op
17 februari 1994 gecoordineerde Grandwet, 1315, 1341 van het Burgerlijk Wetboek870, 915,916,917,918,919,922,945,
946, 947, 949, 1042, 1264 van het Gerechtelijk Wetboek, de algemene beginselen van
de rechten van verdediging en dat niemand mag worden vervallen verklaard van
een door de wet toegekend subjectief recht
dat krachtens een wet zoals dit principe onder meer tot uiting komt in de artikelen
860, 862 en 1263 van het Gerechtelijk Wethoek;
doordat het bestreden arrest, bij wijze
van bevestiging van het vonnis a quo, de tegenvordering van eiseres tot het bekomen van echtscheiding als ongegrond afwijst bij gebrek aan enig ander bewijslevering dan een getuigenverhoor waarvan
het arrest, eveneens bij wijze van bevestiging van het vonnis a quo, eiseres ver-
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vallen verklaart om reden dat: "(eiseres) tot
op heden nog steeds geen verzoekschrift
met de lijst van getuigen heeft neergelegd en, zodoende, geen enkel initiatief genomen heeft tot het houden van het haar
toegestane getuigenverhoor; dat dit getuigt van een aanhoudende en foutieve passiviteit zoals terecht werd vastgesteld door
de eerste rechter en door (verweerder) in
zijn conclusie neergelegd op 18 april 1995
ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Turnhout; dat derhalve, nu (eiseres) hiervoor geen overmacht inroept
noch aantoont ( ... ),de eerste rechter haar
terecht van het recht bij vonnis van 28 november 1991 toegestane getuigenverhoor te
houden vervallen heeft verklaard; Dat hierdoor uitzondering gemaakt wordt op de regel dat de rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen in beginsel door die
beslissing gebonden is en geen uitspraak
ten gronde kan doen alvorens het getuigenverhoor heeft plaatsgehad; dat de rechten van verdediging niet geschonden worden wanneer wegens foutieve passiviteit
een partij vervallen verklaard wordt van
het recht de bij een vorige beslissing toegestane getuigenverhoren te houden";

terwijl (eerste onderdeel), in de regel, de
rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen gehouden is door deze beslissing en
ten gronde niet mag beslissen vooraleer het
getuigenverhoor werd gehouden; niet enkel de rechten van verdediging, maar vooral
het algemeen fundamenteel principe dat
niemand vervallen mag worden verklaard
van een door de wet toegekend subjectief
recht dan door een wet, zich er tegen verzetten dat een partij die krachtens de artikelen 1315 en 1341 van het Burgerlijk
Wetboek 870, 915 t/m 919, 922, 945, 946,
947, 949 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek, het bewijs mag leveren van een feit
door getuigen, vervallen zou worden verklaard uit dit recht om de enige reden dat
ze getuigt van een "aanhoudende en foutieve passiviteit"; in het verval van de
rechtsvordering inzake echtscheiding
slechts voorzien is door artikel 1263 G.W.
namelijk als een echtgenoot niet verschijnt
wanneer de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen heeft gelast; in
dergelijke sanctie van verval niet is voorzien t.a.v. een getuigenverhoor wanneer de
partij getuigt van een "aanhoudende en foutieve passiviteit"; zodat, door de tegeneis om
deze reden ongegrond te verklaren, het bestreden arrest de in de aanhefvan het middel genoemde bepalingen en algemene beginselen schendt (met uitzondering van
artikel149 Grondwet);
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en terwijl, tweede onderdeel, eiseres re. gelmatige besluiten voorhield ter betwisting van het door verweerder gevorderd
verval van het recht het getuigenverhoor te
laten doorgaan: "dater geen sprake kan
zijn van rechtsverwerking en (eiseres) dan
ook niet vervallen verklaard kan worden
van het recht om dit getuigenverhoor toegestaan bij vonnis van 28 november
1991- te houden; dat dit immers een fundamentele schending van de rechten van de
verdediging van (eiseres) zou betekenen
aangezien het verval van het recht tot het
houden van een getuigenverhoor zelfs niet
mogelijk is aangezien de wet dit niet voorziet";
en terwijl het bestreden arrest aldus eiseres vervallen verklaart van het recht het
getuigenverhoor te houden, zonder te antwoorden op haar middel volgens hetwelk,
nu de wet dergelijk verval niet voorziet, ze
niet mogelijk is en zonder aan te duiden op
welke wettelijke bepaling het verval wordt
uitgesproken en dus niet naar behoren van
recht is gemotiveerd (schending van artikel149 van de Gecoiirdineerde Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat geen algemeen
rechtsbeginsel bestaat dat niemand
vervallen kan worden verklaard van
een door de wet toegekend subjectief
recht dan door een wet;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat de rechter het
recht van verdediging van een partij
niet miskent wanneer hij haar wegens foutieve passiviteit vervallen verklaart van het recht het bij een vroegere beslissing toegestaan getuigenverhoor te houden;
Overwegende dat, in de regel, de
rechter die een getuigenverhoor beveelt, gebonden is door deze beslissing en ten gronde niet mag beslissen vooraleer het getuigenverhoor
wordt gehouden;
Dat die verplichting evenwel ophoudt wanneer de partij aan wie de
mogelijkheid is gegeven getuigen te
doen horen, aanhoudend en foutiefnalaat dit te doen; dat de rechter die een
dergelijke fout vaststelt, het recht van
verdediging en de wettelijke bepalingen over het getuigenverhoor niet mis-
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kent als hij op grond van die fout de
onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar recht de getuigen te
doen horen;
Overwegende dat de appelrechters
de aanhoudende en foutieve passiviteit van eiseres vaststellen en op die
grond de beslissing van de eerste rechter het door eiseres verkregen recht op
een getuigenverhoor niet te laten doorgaan, bevestigen;
Dat zij zodoende hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest met de
in het middel weergegeven redenen
het verweer van eiseres verwerpt en
beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois- Gelijkluidende conclusie van de h.
De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Biitzler.

Nr. 83
1e KAMER- 12 februari 1999

1° OPENBAAR MINISTERIE -

ONDEELBAARHEID- BURGERLIJKE ZAKEN- BIJWONEN VAN DE DEBATTEN- ADVIES AAN DE
RECHTER- VERSCHILLENDE MAGISTRATENWETTIGHEID.

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN- OPENBAAR MINISTERIE- BIJWONEN VAN DE DEBATTEN- ADVIES AAN DE RECHTER- VERSCIDLLENDE MAGISTRATEN- WETTIGHEID.
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1o en 2° Wegens het beginsel van de een-

heid en de ondeelbaarheid van het openbaar ministerie moet, in burgerlijke zaken, het advies van het openbaar
ministerie niet gegeven worden door het
lid dat het debat heeft bijgewoond (1).
(Artt. 138, 764 tot 768 Ger.W.)
(MASSA T. RENIERS E.A.)
ARREST

(A.R. C.97.0041.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 764 en 1042
(en voor zoveel als nodig 1303, laatste lid)
van het Gerechtelijk Wetboek, (voor zoveel als nodig 40, 49, 75 en 76 van het Burgerlijk Wetboek), 6, § 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en van de Fundamentele Vrij. heden, afgesloten te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955, en van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden arrest werd gewezen nadat enerzijds op de zitting van 30
januari 1996, waarop de heer voorzitter
verslag gaf, de pleidooien werden gehouden en de debatten werden gesloten, het
openbaar ministerie werd waargenomen
door de heer advocaat-generaal J.F. Missal, en nadat anderzijds het advies van het
openbaar ministerie werd gegeven door de
heer advocaat-generaal E. Schram, en dit
advies bovendien als volgt besloot : "Het hager beroep van appellant (d.w.z. eiser) dient
ontvankelijk doch ongegrond verklaard te
worden; het eerste vonnis dient bevestigd
in al zijn beschikkingen",
terwijl, eerste onderdeel, wanneer, zoals
ten deze, het openbaar ministerie in burgerlijke zaken advies dient te geven, dit advies slechts geldig en wettelijk kan worden gegeven door het lid van het openbaar
ministerie dat zetelde tijdens de zitting
waarop de zaak wer<;t behandeld en ge(1) Cass., 9 maart 1989, A.R. 8090 en 8321, nr.
385.
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pleit (schending van de artikelen 764 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor
zoveel als nodig 40, 49, 75 en 76 van het
Burgerlijk Wetboek),
terwijl, tweede onderdeel, wanneer, zoals te dezen, het openbaar ministerie in
burgerlijke zaken dient te zetelen en
daarna advies client te geven, en dit advies,- zeker wanneer het, zoals hier het
geval is, het standpunt van bepaalde partijen ondersteunt en dat van andere partijen verwerpt -, zoals ten deze, wordt gegeven door een ander lid van het openbaar
ministerie dan het lid dat zetelde tijdens de
zitting waarop de zaak werd behandeld en
gepleit, niet mag aangenomen worden dat
dit advies rekening heeft kunnen houden
met de standpunten van alle partijen en de
ontwikkeling daarvan ter zitting (schending van artikel 6, § 1 van het in het middel aangehaald Verdrag en van het in het
middel aangehaald algemeen rechtsbeginsel, en voor zoveel als nodig van de artikelen 1042 en 1303, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek en 40, 49, 75 en 76 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat wegens het beginsel van de eenheid en de ondeelbaarheid van het openbaar ministerie,
vastgelegd in de artikelen 138 en 764
tot 768 van het Gerechtelijk Wetboek,
het advies van het openbaar ministerie niet moet gegeven worden door het
lid van het openbaar ministerie dat
het debat heeft bijgewoond;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel op
de loutere veronderstelling berust dat
het advies van het openbaar ministerie een bepaalde partij ondersteunt;
Dat het niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 februari 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Geinger.
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Nr. 85

Nr. 84
1e KAMER - 12 februari 1999

3e KAMER - 15 februari 1999

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURVERHAAL OP DE RECHTER- VERZOEKSCHRIFT- VORM.

Niet ontvankelijk is het verhaal op de rechter wanneer het verzoekschrift niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof
van Cassatie (1). (Artt. 1080, 1143 en
1145 Ger.W.)

(DE COCK T. SCHELKENS)

ARREST

(A.R. C.98.0545.N)

HET HOF; - Gelet op het vooraf
betekende en ter griffie van het Hof
neergelegde verzoekschrift waarbij eiser na aangifte te hebben gedaan van
bepaalde feiten, verklaart een verhaal uit te oefenen op verweerster,
rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde;
Overwegende dat, luidens artikel
1145 van het Gerechtelijk Wetboek, de
regels inzake cassatieberoep van toepassing zijn op het verhaal op de rechter;
Overwegende dat het verzoekschrift
niet ondertekend is door een advocaat bij het Hofvan Cassatie, mitsdien niet ontvankelijk is;

GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE)- VONNISSEN VAN DE VREDERECHTERS - PARTIJEN - KOOPLIEDEN GESCHIL- HANDELSHUUROVEREENKOMSTVERPLICHTINGEN -APPELRECHTER- BEPALING.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- HOF VAN CAS SATIE- VERWIJZING NA CASSATIE- RECHTER NAAR WIE DE
ZAAK IS VERWEZEN- VASTSTELLING.

3o VERWIJZING NA CASSATIE

-BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG- APPELRECHTER- BESLISSINGBEVOEGDHEID - CASSATIE - VERWIJZING.

1o Een geschil tussen kooplieden over de

verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hen gesloten handelshuurovereenkomst, behoort tot de bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel als appelrechter (1). (Artt. 9, 577, tweede lid, en
591, 1°, Ger.W.)

2° Buiten het geval waarin het voorwerp
van de vordering niet tot de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht behoort,
verwijst elke beslissing inzake bevoegdheid in voorkomend geval de zaak naar
de bevoegde rechter die zij aanwijst; die
bepaling is evenwel niet van toepassing op
het Hof van Cassatie, wanneer het, wegens schending van een bevoegdheidsregel, een beslissing van een ander rechtscollege dan van de arrondissementsrechtbank vernietigt (2). (Artt. 660, eerste
lid, en 1110 Ger.W.) (Impliciet.)
3° Wanneer het Hof een vonnis vernietigt
waarbij de rechtbank van eerste aanleg

Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt eiser in de kosten.
12 februari 1999 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.

(1) Raadpl. Cass., 5 april 1993, A.R. 9604, nr.
175; 7 nov. 1997, A.R. C.96.0352.F, nr. 459; 7 jan.
1998, A.R. C.97.0242.F, nr. 11; Opmerkingen E.
CHEVALIER, "La competence ratione materiae en degre d'appel en matiere de bail commercial", bij Civ.
Bruxelles, 4 nov. 1987, J.L.M.B., 1988, p. 265; A.
FETTWEIS, A. KOHL en G. DE LEVAL, Droit judiciaire priue, Fascicule I, Luik, 1980, 5e uitg., nr.
99 en de noot 4; noot I.V. onder Trib. Arr. Gent,
1 okt. 1989, J.C.B., 1980, p. 76.

(1) Cass., 4 jan. 1995, A.R. P.1352.F, nr. 7.

(2) Cass., 5 april1993, A.R. 9604, nr. 175.
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doordat de rechtbank zich in het bestreden vonnis bevoegd verklaart om kennis te
nemen van het hoger beroep van eiseres en
van het incidenteel beroep van verweerster,
die tegen het beroepen vonnis zijn ingesteld, en, met bevestiging van voornoemd
vonnis, de door eiseres ingestelde vordering tot terugbetaling van het bedrag van
582.805 frank, bestaande uit de huurlasten vanaf 1990 en de onroerende voorheffing vanaf 1989, die zij in het kader van de
tussen de partijen gesloten handelshuurovereenkomst ten onrechte had betaald, verwerpt op grond dat "het geschil
betrekking heeft op de huur van een onroerend goed en dus, krachtens artikel591
van het Gerechtelijk Wetboek, tot de bijzondere en van openbare orde zijnde bevoegdheid van de vrederechter behoort, en
dat de geschillen waarvan de vrederechter ongeacht het bedrag van de vordering, met toepassing van artikel591 v~n
het Gerechtelijk Wetboek, moet kenmsnemen, in hoger beroep voor de gewone
appelrechter, te weten de rechtbank van
eerste aanleg, moeten worden gebracht,
zelfs als beide partijen kooplieden zijn",

terwijl de rechtbank van eerste aanleg
weliswaar luidens artikel 577, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van het hoger beroep tegen de vonnissen die in eerste aanleg door de vrederechter zijn gewezen, maar artikel 577,
tweede lid, van voornoemd wetboek bepaalt dat de rechtbank van koophandel
niettemin kennisneemt van het hoger beroep tegen de in eerste aanleg door de vrederechter gewezen vonnissen, als zij betrekking hebben op geschillen tussen
kooplieden inzake handelingen die de wet
als daden van koophandel aanmerkt of op
geschillen inzake wisselbrieven; laatstgenoemde bepaling een algemene strekking
heeft, en geen enkel onderscheid maakt
naargelang het geschil tot de algemene bevoegdheid van de vrederechter behoort, dan
wel tot de bij artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek aan die magistraat toegekende bijzondere bevoegdheid; het geschil
dat te dezen, tussen de partijen die beide
handelsvennootschappen zijn, voor de vrederechter van het zevende kanton van
Brusselliep, strekte tot de terugbetaling
van de door verweerster ter uitvoering van
een handelshuurovereenkomst ten onrechte gevorderde lasten en onroerende
voorhe:ffingen; het geschil aldus een geschil was tussen kooplieden en betrekking had op een handeling die de wet als
een daad van koophandel aanmerkt; een
dergelijk geschil, bijgevolg, overeenkomstig artikel 577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de wettelijke bevoegdheid behoorde van de rechtbank van
koophandel, zitting houdende in hoger beroep, zelfs als dat geschil tevens behoorde
tot de bij artikel 591, r, van het Gerechtelijk Wetboek aan de vrederechter toegekende bijzondere bevoegdheid; de volstrekte
bevoegdheid of materiele bevoegdheid, luidens artikel 9 van het Gerechtelijk Wethoek, niet kan worden uitgebreid; zij bijgevolg de openbare orde raakt en de
partijen er niet van kunnen afzien; de
rechtbank, nu zij zich om de in het bestreden vonnis aangegeven redenen, derhalve
bevoegd verklaart om kennis te nemen van
het geschil en kennisneemt van de hogere beroepen tegen een beslissing van de
vrederechter over een geschil tussen kooplieden inzake een tussen hen gesloten
handelshuurovereenkomst, derhalve de artikelen 9, 577 en 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

(3) Raadpl. Cass., 5 april1993, A.R. 9604,_ nr.
175; 7 nov. 1997, A.R. C.96.0352.F, nr. 459; 7 Jan.
1998, A.R. C.97.0242.F, nr. 11.

Overwegende dat luidens artikel
591, 1 °' van het Gerechtelijk Wetboek,
de vrederechter, ongeacht het bedrag

zich als appelrechter bevoegd verklaart,
verwijst het de zaak naar een andere
rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in hager beroep (3). (Art. 1110
Ger.W.)
(VOYAGES ASCOFI-EVASION REIZEN B.V.B.A.
T. IVG REAL ESTATE BELGIUM N.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0055.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1997 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Gelet op de op 10 december 1998
door de eerste voorzitter gewezen beschikking, waarbij de zaak naar de
derde kamer werd verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 9, 577 en 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek,
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van de vordering, kennisneemt van geschillen betreffende de verhuring van
onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak;
Dat, krachtens artikel 577, tweede
lid, van voornoemd wetboek, hoger beroep tegen de beslissingen, die door de
vrederechter in eerste aanleg zijn gewezen inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die
de wet als daden van koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende
wisselbrieven, voor de rechtbank van
koophandel gebracht wordt;
Overwegende dat laatstgenoemde
bepaling van toepassing is op alle erin
opgesomde geschillen, met inbegrip
van de geschillen die tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter inzake huurovereenkomsten behoren;
Overwegende dat de appelrechters,
daar zij, met verwijzing naar de door
hem overgenomen redenen van de eerste rechter, vaststellen dat de twee
procespartijen handelsvennootschappen zijn en dat het geschil betrekking heeft op de verplichtingen die
voortvloeien uit de tussen die partijen gesloten handelshuurovereenkomst, en daar zij beslissen dat de
rechtbank van eerste aanleg bevoegd
is om in hoger beroep van dat geschil
kennis te nemen, de in het middel
aangegeven bepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;

advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
Gryse en Gerard.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;

15 februari 1999 - 3e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,

Nr. 86
38

KAMER -

15 februari 1999

1° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE- VOORWAARDEN
- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
- VOORWAARDEN- ONTVANKELIJKHEID.

1 o Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk-

heid, is het middel dat in algemene bewoordingen een gebrek aan antwoord op
een memorie en op een conclusie aanvoert zonder aan te geven op welke precieze vordering, verweer of exceptie niet is
geantwoord (1).

2° Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel volgens hetwelk de bewijskracht van de akten is miskend, wanneer het niet duidelijk aangeeft van welke
akten en van welke passages uit die akten de bewijskracht is miskend (2).
(VIACONTROL LIEGE-NAMUR VZ.W
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0002.F)

Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
(1) Raadpl. Cass., 5 juni 1975, 1057; 4 maart
1998, A.R. P.97.1323.F, nr. 117.
(2) Raadpl. Cass., 16 okt. 1974, 232; 13 mei
1981, A.R. 1642, 1054; 18 feb. 1998, A.R.
P.98.0201.F, nr. 100.
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Over de door verweerder tegen dit
onderdeel opgew'orpen grand van nietontvankelijkheid : het onderdeel is onduidelijk:

Nr. 87

Nr. 87
3e KAMER - 15 februari 1999

Overwegende dat het onderdeel in INKOMSTENBELASTINGEN - PERsoNENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTENalgemene bewoordingen verwijst naar
BEDRIJFSLASTEN - AFTREKBAARHEID "de argumenten die eiseres uitvoerig
VOORWAARDEN- LENING- INTERESTENheeft uiteengezet in haar memorie en
KOOPMAN - BEROEPSWERKZAAMHEID in haar hoofd- en aanvullende concluSTOPZETTING- VOLGEND AANSLAGJAAR
sie", zonder de vordering, verweer of
exceptie te preciseren waarop niet is Uit de vaststelling dat een koopman zij'n beroepswerkzaamheid gedurende een welgeantwoord;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Wat het derde onderdeel betreft :
Over de door verweerder tegen dit
onderdeel opgeworpen grand van nietontvankelijkheid: het onderdeel is onduidelijk:
Overwegende dat het onderdeel de
miskenning van de bewijskracht "van
de akten en, meer in het bijzonder, van
de gecoi:irdineerde statuten van eiseres" aanvoert, zonder duidelijk aan te
geven van welke akten en van welke
passages uit die statuten het arrest de
bewijskracht heeft miskend;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 februari 1999- 3e kamer- Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Gelijkluidende conclusie van de
h. Leclercq, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. T'Kint; M.H. Deprez en P. Sentin, Luik.

bepaald aanslagjaar heeft stopgezet volgt
wettig dat de op een lening betaalde interesten voor het volgend aanslagjaar
geen aftrekbare bedrijfslasten zijn (1).
(Artt. 44, eerste lid, en 50, 2°, W.I.B.
[1964]; artt. 49, eerste lid, en 53, 1°,
W.I.B. [1992].)
(VAN MALDER E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0035.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 149 van de Grondwet, 43 en 44
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964),
doordat het bestreden arrest preciseert
dat "men niettemin niet omheen het feit
kan dat de opbrengst van de verkoop noodzakelijkerwijs in het prive-vermogen van de
overdraagster gevallen is; dat de in het geding zijnde intrest, die pas verschuldigd
wordt na verloop van een zekere tijdsspanne na de overeenkomst en de stopzetting van de werkzaamheden, niet kan worden vergeleken met een schadeloosstelling
of met een strafbeding die direct gegrond
zijn op de basisovereenkomst en aldus kunnen worden beschouwd als een toebehoren bij de oorspronkelijke bedrijfsschuld",
(1) Cass., 27 okt. 1983, A.R. F.602.F, nr. 121;
raadpl. Cass., 13 feb. 1998, A.R. F.97 .OOOl.F, nr.
87; J.D.F., 1988, p. 47 e.v., met concl. O.M. in
Bull. en Pas., en in J.D.F.; vgl. Cass., 17 dec.
1970, 397; 28 sept. 1984, A.R. F.l107.N, nr. 73.
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terwijl de door (eiseres) opgenomen kredieten een bedrijfsschuld waren, wat trouwens door de administratie te haren aanzien niet wordt betwist; de rechter, om te
oordelen of een krediet en de intrest op dat
krediet een bedrijfsschuld is, rekening dient
te houden met het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten en niet met het
tijdstip waarop de betaling geschiedt ter
uitvoering ervan; de intrest op de bedrijfskredieten voor het gedeelte van de activa
die niet in het prive-vermogen van de eisers gevallen zijn, derhalve een bedrijfsschuld blijft en dus op grond van de artikelen 43 en 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) aftrekbaar is
na de stopzetting van de handelswerkzaamheid:

Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 149
van de Grondwet aanvoert, niet preciseert in welk opzicht het arrest die
bepaling schendt;
Dat het, in zoverre, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat,
krachtens artikel 44, eerste lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten die zijn welke de
belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te
verkrijgen of te behouden;
Dat volgens artikel 50, 2°, van voornoemd wetboek de uitgaven slechts aftrekbaar zijn, wanneer ze nodig zijn
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid;
Dat het arrest vaststelt dat de intrest die de eisers als een bedrijfslast willen doen aftrekken, is betaald
nadat eiseres elke beroepswerkzaamheid had stopgezet;
Dat het arrest daaruit wettig afleidt dat een dergelijke intrest niet als
een aftrekbare bedrijfslast kan worden aangemerkt;
Dat het middel, in zoverre, niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
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15 februari 1999 - 3e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
T'Kint; V Scelfo, Charleroi.

Nr. 88
3e KAMER - 15 februari 1999

1° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHT BESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE
MOTIVERING -AFDOENDE MOTIVERING- BEGRIP.

2° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI- CONTROLE- CONTROLEKAART- VOORLEGGINGWERKLOZE- GEEN VOORLEGGING- BEZOLDIGDE ACTIVITEIT- GEVOLG- ADMINISTRATIEVE SANCTIE - UITSLUITING - BESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE MOTIVERING
-AFDOENDE MOTIVERING- UITVOERIGE MOTIVERING.

3° MACHTEN- UITVOERENDE

MACHTBESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE
MOTIVERING- AFDOENDE MOTIVERINGWERKLOOSHEID- CONTROLE- CONTROLEKAART- VOORLEGGING- WERKLOZE- GEEN
VOORLEGGING- BEZOLDIGDE ACTIVITEITGEVOLG-ADMINISTRATIEVE SANCTIE- UITSLUITING- UITVOERIGE MOTIVERING.

1 o Een afdoende uitdrukkelijke motive-

ring van een bestuurshandeling vereist
evenredigheid tussen het gewicht en de
motivering van de beslissing; die motivering moet uitvoeriger zijn, als een bestuur over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt (1). (Art. 3, tweede
lid, Wet Mot~vering Bestuurshandelingen.)
I
(1) Raadpl. Voorstel vk wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen,
Verslag namens de Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden uitgebracht door de h.
Flagothier, Gedr. St., Senaat, gewone zitt., 19901991, nr. 215-3, p. 18; J. VANDE LANO'ITE en E. CEREXHE, De motiueringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge, 1992, p. 6 in fine.
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2° en 3° Van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende de periode die reglementair is bepaald, de werkloze die deze ten onrechte
kan ontvangen doordat hij zijn bezoldigde activiteit uitoefent zonder zijn
controlekaart onmiddellijk te kunnen
voorleggen aan de daartoe bevoegde persoon (2); de administratieve beslissing tot
uitsluiting is een bestuurshandeling die
uitdrukkelijk, afdoende en uitvoerig gemotiveerd moet worden (3). (Art. 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2°,
Werkloosheidsbesluit; artt. 1, 2 en 3 Wet
Motivering Bestuurshandelingen.)
(R.VA. T. TRION)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0007.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1997 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 2, 3 (inzonderheid tweede lid) van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 71 (inzonderheid eerste lid, 5") en 154 (inzonderheid eerste lid, 2") van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering,
doordat de directeur van het werkloosheidsbureau, bij beslissing van 11 mei 1995,
verweerder, overeenkomstig artikel 154 van
het koninklijk besluit van 25 november
1991 gedurende 15 weken uitgesloten heeft
van het genot van de werkloosheidsuitkeringen; dat het arrest zegt dat voornoel!lde
beslissing het substantii\le vormvermst.e
van de uitdrukkelijke en afdoende mohvering dat vervat ligt in de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, niet inachtgenomen heeft en ambtshalve ~e heropening van het debat beveelt, tenemde de
partijen in de mogelijkheid te stellen conclusie te nemen over de vraag of verweerders vordering, die ertoe strekt de uitsluiting te beperken tot vier weken, mogelijk
(2) Raadpl. Cass.,
S.97.0065.F, nr. 129.

9 maart

(3) Raadpl. Cass.,
S.94.0163.N, nr. 29.

15

jan.

1998, A.R.
1996,

A.R.

Nr. 88

of pertinent is, in zoverre de betwiste hande ling, waarbij de administratie_ve sanetie van 15 weken opgelegd wordt, m rechte
nietig is wegens schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, en
dat het arrest, - na erop te hebben gewezen : (a) dat uit het proces-verbaal van het
verhoor van verweerder, dat op 20 maart
1995 is opgemaakt naar aanleiding van een
op diezelfde dag verrichte controle, bleek
dat verweerder, een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, sinds 20 maart werkt
voor een bedrijf; dat hij op proef was aangenomen; dat hij zijn arbeidsovereenkomst
's ochtends heeft ondertekend, maar er geen
afschrlft van heeft gekregen; dat hij niet in
het bezit is van zijn stempelkaart voor de
lopende maand, omdat hij die thuis had gel a ten, en dat hij, naar eigen zeggen, het
vakje van 20 maart had doorgehaald;
(b) dat uit het proces-verbaal van 23 maart
1995 dat naar aanleiding van het verhoor ~an de verantwoordelijke van de onderneming is opgemaakt, blijkt dat hij verweerder tewerkgesteld heeft van 20 tot en
met 22 maart; dat hij het personeelsregister toont; dat hij beweert dat de arbeidsovereenkomsten van verweerder en van een
andere werknemer voor onbepaalde duur
zijn opgemaakt en ondertekend op 19
maart; (c) dat verweerder op 19 april1995
is aangezocht om zijn verweermiddelen voor
te dragen en dat hij, met de bijstand van
zijn advocaat, de hem verweten feiten bevestigd heeft, en, met beroep op zijn g?ede
trouw, de bij artikel 154 van het konmklijk besluit van 25 november 1991 voorgeschreven minimumstraf gevraagd heeft aldus beslist op grond dat de motivering,
om afdoende te zijn, zoals wordt vereist bij
artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, pertinent moet zijn, op de beslissing betrekking moet hebben, ernstig moet zijn en de
aangevoerde redenen de beslissing voldoende moeten verantwoorden (... ); dat het
amen dement dat artikel 3 van de wet van
29 juli 1991 is geworden, als volgt wordt
verantwoord : "indien de motivering wordt
opgelegd, moet er evenredigheid bestaan
tussen het gewicht van de beslissing en de
motivering"; dat de motivering in die zin afdoende moet zijn; dat voornoemd artikel 3
impliceert dat de motivering duidelijk moet
zijn (... ); dat, wanneer het bestuur over een
ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt, de
motivering uitvoeriger moet zijn (... ); dat,
te dezen, het bestuur dat de bestreden administratieve beslissing heeft genomen,
voor de toepassing van artikel 154 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991,
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over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt en de werkloze, te dezen (verweerder), op grond daarvan, bij wijze van administratieve sanctie, ten minste voor vier
en ten hoogste voor zesentwintig weken van
uitkering kan uitsluiten; ( ... ); ... dat de
bestuurshandeling, gelet op voomoemde artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991
en gelet op de draagwijdte ervan, de opgelegde administratieve sanctie van 15 weken niet afdoende motiveert, aangezien ze
geen melding maakt van een evenredigheid tussen de bij de handeling opgelegde
sanctie en de motivering ervan; dat de bestreden bestuurlijke beslissing de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991
schendt; dat het incidenteel beroep (van
verweerder) dienaangaande gegrond is,

terwijl, eerste onderdeel, eiser, na eraan te hebben herinnerd dat, volgens artikel154 van het koninklijk besluit van 25
november 1991, de sanctie die opgelegd
wordt aan een werkloze die, zoals verweerder, zijn controlekaart niet onmiddellijk kan
voorleggen bij elke vordering door een daartoe bevoegd persoon, terwijl hij een bezoldigde activiteit verricht voor een derde, erin
bestaat dat hij van werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten gedurende ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken, in zijn verzoekschrift in hoger beroep
aanvoert dat "de directeur van het
werkloosheidsbureau die een beslissing
moet nemen, een gemiddelde sanctie als basis neemt en deze verlicht ofverzwaart al
naar gelang er verzachtende ofverzwarende omstandigheden zijn"; hij een redelijke toepassing maakt van de wet, wanneer hij een gemiddelde sanctie oplegt; de
beslissing waarbij verweerder op 11 mei
1995 gedurende vijftien weken van het genot van de uitkeringen is uitgesloten, "een
gemiddelde sanctie" is, "gelet op de in artikel 154 van het koninklijk besluit vervatte rangorde van de sancties"; eiser aldus betoogde dat de duur van de uitsluiting
om die red en en gelet op het feit dat zij niet
afweek van de gangbare sancties, niet uitvoeriger gemotiveerd hoefde te worden; het
arbeidshof niet antwoordt op dat verweer;
het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest erop wijst
dat de administratieve beslissing van 11
mei 1995 verwijst naar het proces-verbaal
van verweerders verhoor van 20 maart
1995, waaruit onder meer blijkt dat hij een
bezoldigde activiteit verrichtte voor een
derde, zonder dat hij in het bezit was van
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zijn controlekaart; verweerder dat feit heeft
toegegeven en hij hiervoor gedurende vier
tot zesentwintig weken van het genot van
de werkloosheidsuitkeringen werd uitgesloten krachtens artikel 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991,
waarvan de bewoordingen zijn overgenomen in de beslissing; voornoemde beslissing, naar het vereiste van artikel3 van de
wet van 29 juli 1991, de overwegingen in
feite en in rechte bevat waarop zij steunt;
uit het relaas van de feiten en de toepasselijke wetsbepalingen blijkt dat, volgens de
directeur van het werkloosheidsbureau, de
aan verweerder verweten feiten een uitsluiting van niet minder dan vijftien weken rechtvaardigde; de beslissing, om afdoende gemotiveerd te zijn, dat niet
uitdrukkelijk hoefde te vermelden; het arrest bijgevolg, daar het beslist dat de
bestuurshandeling van 11 mei 1995 niet afdoende gemotiveerd is in de zin van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, omdat ze
geen melding maakt van een evenredigheid tussen de opgelegde sanctie en de motivering ervan, niet naar recht verantwoord is (schending van de in de aanhef
van het middel aangegeven wetsbepalingen, met uitzondering van artikel149 van
de Grondwet) :

Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, enerzijds, het arc
rest, door de in het middel weergegeven vaststellingen en overwegingen, eisers verweer beantwoordt door bet
tegen te spreken; dat, anderzijds, bet
arrest, op grond van voomoemde vaststellingen en overwegingen en op
grond van de vermelding dat kracbtens artikel 154 van bet koninklijk besluit van 25 november 1991, "bet bestuur over een ruime beoordelingsbevoegdbeid bescbikt, zodat de motivering uitvoeriger moet zijn", de beslissing dat "de bestreden bestuursbandeling de administratieve sanetie van 15 weken niet afdoende
motiveert, aangezien ze geen melding maakt van een evenredigbeid tussen de bij de bandeling opgelegde
sanctie en de motivering ervan", naar
recbt verantwoordt;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 februari 1999 - 3 8 kamer- Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.

Nr. 89
2 8 KAMER - 16 februari 1999

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE·
KENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ONDERZOEKSRECHTER ONDERZOEKS·
HANDELING- BE SLAG- VERZOEK TOT OPHEFFING- BESCHIKKING- VERWERPINGHOGER BEROEP - VERWERPING.

beschikking van de onderzoeksrechter die
zijn verzoek tot opheffing van onderzoekshandeling van inbeslagnemingen had verworpen, ongegrond verklaart, nu dit arrest geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416, eerste lid, Sv. en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv., noch over het
beginsel van aansprakelijkheid inzake
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 61quater en 416 Sv.)
3 o en 4 o Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn hager beroep tegen de
beschikking van de onderzoeksrechter, die
zijn verzoek tot inzage van het strafdossier
had verworpen, ongegrond verklaart, nu
dit arrest geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416, eerste lid, Sv. en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv., noch over het
beginsel van aansprakelijkheid inzake
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 61ter en
416 Sv.)

(BURGER)

zo

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN ONDERZOEKSHANDELING- BESLAG- VERZOEK TOT OPHEFFING- WEIGERING DOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER- HOGER BEROEP ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWERPING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN 'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK TOT IN·
ZAGE VAN RET DOSSIER- VERBOD- HOGER
BEROEP- VERWERPING.

4 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VERZOEK TOT INZAGE VAN RET DOSSIERVERBOD VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- HOGER BEROEP -ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWERPING
- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

zo Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn hager beroep tegen de

1o en

ARREST

(A.R. P.99.0015.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest nummer 2.246 en het bestreden arrest nummer 2.247, op 31
december 1998 gewezen door het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling;

A. Over de voorziening tegen het arrest nummer 2.246 :
Overwegende dat het arrest eisers
rechtsmiddel tegen de beschikking van
de onderzoeksrechter te Tongeren van
11 december 1998, waarbij de door
hem met toepassing van artikel 61ter,
§§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering gevraagde inzage van het strafdossier werd verboden, ontvankelijk
maar ongegrond verklaart en de aangevochten beslissing bevestigt;
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Overwegende dat het arrest geen
eindbeslissing is in de zin van artikel416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van dat wetboek, noch over het
beginsel van aansprakelijkheid inzake een burgerlijke rechtsvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. Over de voorziening tegen het arrest nummer 2.247:
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1o MISDRIJF- VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- OBJECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- MEDEDADERS- HOF VAN
ASSISEN - VRAGEN AAN DE JURY.

2° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- MEDEDADERS- OBJECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- VRAGEN AAN DE
JURY.

Overwegende dat het arrest eisers
hager beroep tegen de beschikking van
de onderzoeksrechter te Thngeren van
11 december 1998 waarbij de door hem
in toepassing van artikel61quater, §§
1 en 2, Wetboek van Strafvordering gevraagde opheffing van onderzoekshandeling van inbeslagnemingen werden verworpen, ontvankelijk maar
ongegrond verklaart en de beroepen
beslissing bevestigt;

3° HOF VAN ASSISEN -

Overwegende dat het arrest geen
eindbeslissing is in de zin van artikel416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van dat wetboek, noch over het
beginsel van aansprakelijkheid inzake een burgerlijke rechtsvordering;

5o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN -

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

7° HOF VAN ASSISEN -

Om die redenen, ongeacht de namens eiser ingediende memorie en verbeterde memorie, die niet de ontvankelijkheid van de voorzieningen
betreffen, verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt eiser in de kosten.
16 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. L
Deckers, Tongeren.
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BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- MEDEDADERS- OBJECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- VRAGEN AAN DE
JURY - DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE
VOORZITTER- RECHT VAN VERDEDIGING.

4° JEUGDBESCHERMING-

STUKKEN
M.B.T. DE PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU
VAN DE MINDERJARIGE- OVERLEGGING AAN
DE STRAFRECHTER- PERREN.
ALLERLEI - BEKLAAGDE - DOSSIER VAN DE
JEUGDRECHTBANK- OVERLEGGING AAN DE
STRAFRECHTER- PERKEN.

6° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTELLING VAN HET HOF -ASSESSOREN- TOEGEVOEGDE RECHTER- REGELMATIGHEID.
BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING - DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE
VOORZITTER- UITOEFENING TER TERECHTZITTING - BEGRIP.

1o en 2° Nu het in art. 468 Sw. vermelde
geweld of bedreiging een objectieve verzwarende omstandigheid vormt van diefstal en de in art. 475 Sw. vermelde doodslag een objectieve verzwarende omstandigheid is van de in art. 468 Sw.
omschreven diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging, vereist het
persoonlijk karakter van de strafvoor de
in art. 468 Sw. omschreven diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging, gepleegd onder in art. 475 Sw. vermelde verzwarende omstandigheid, alleen
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dat de jury zich uitspreekt over de betrokkenheid of persoonlijke schuld van de
mededader aan de diefstal en niet over
zijn betrokkenheid of persoonlijke schuld
aan de verzwarende omstandigheden:
omtrent deze laatste moet aan de jury dan
oak geen individuele vraag worden gesteld (1).
3° Alhoewel de voorzitter van het hof van

assisen krachtens zijn discretionaire
macht een vraag met betrekking tot een
objectieve verzwarende omstandigheid afzonderlijk voor iedere beschuldigde kan
stellen wanneer een misdaad aan verscheidene beschuldigden ten laste wordt
gelegd, verbiedt geen enkele wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel hem dit
niet te doen; dit houdt geen miskenning
in van het recht van verdediging van de
beschuldigde met betrekking tot zijn betrokkenheid of persoonlijke schuld aan de
objectieve verzwarende omstandigheden (2).
4° en 5° Wanneer dejeugdrechter overeen-

komstig art. 38 Jeugdbeschermingswet de
zaak van een minderjarige uit handen
geeft, mogen de door de Jeugdrechtbank
met toepassing van art. 50 van de wet opgedragen onderzoeken waarvan de minderjarige geen inzage krijgt, niet aan de
strafrechter worden overgelegd : mag
daarentegen wel aan de strafrechter worden overgelegd het dossier van de jeugdrechtbank betreffende een beklaagde die
niet in toepassing van de Jeugdbeschermingswet voor hem is gebracht,
mits deze overlegging op regelmatige wijze
en met inachtneming van het recht van
verdediging geschiedt (3). (Artt. 55, 63 en
77 Jeugdbeschermingswet.)
6° De assessoren worden voor iedere zaak

door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg in de zetel, waarvan de assisen worden gehouden, aangewezen onder de oudstbenoemde ondervoorzitters en
rechters in die rechtbank : onder die rechters worden begrepen de toegevoegde rechters van het rechtsgebied, welke werden
(1) Cass., 24 nov. 1987, A.R. 1891, nr. 182;
Cass., 24 juni 1992, A.R. 997 4, nr. 562; Cass., 6
jan. 1993, A.R. 348, nr. 9.

aangewezen om hun ambt tijdelijk uit te
oefenen in de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden (4). (Artt. 77 en 121, eerste lid, Ger.W.)
7o De discretionaire macht van de voorzitter van het hof van assisen moet ter terechtzitting worden uitgeoefend, dit wil
zeggen dat de voorzitter zijn beslissingen terzake ter terechtzitting moet nemen (5). (Art. 268 en 353 Sv.)
(BOONAERT E.A.)
ARREST

(A.R. P.98.1624.N)

HETHOF;- ...
I. .............. .
II. Op de voorziening van Dmit Goktepe:
Gelet op de bestreden arresten,
nummer 6238, op 20 november 1998,
en de arresten nummer 6240 en nummer 6241, op 27 november 1998 door
het Hofvan Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 14 van de gecoiirdineerde Grondwet, de artikelen 6 en 7 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955, de artikelen 14 en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij
wet van 15 mei 1981, de artikelen 66, 461,
468, 474 en 475 van het Strafwetboek, de
artikelen 337 en 338 van het Wetboek van
Strafvordering, het algemeen beginsel van
het persoonlijk karakter van de straf, het
vermoeden van onschuld en het algemeen
beginsel van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest (nummer
6240) van het HofvanAssisen van de Provincie Oost-Vlaanderen van 27 november
1998 het verzoek van eiser verwerpt om

(2) Zie Cass., 6 jan. 1993, A.R. 384, nr. 9, en
Cass., 17 april1996, A.R. P.96.0022.F, nr. 116.

(4) Cass., 26 jan. 1999, A.R. P.98.1606.N, niet
gepubliceerd.

(3) Verg. Cass., 8 juni 1988, A.R. 6350, nr. 612,
met noot O.M., en Cass., 28 juni 1989, A.R. 7328,
nr. 634.

(5) Zie Cass., 12 nov. 1985, A.R. 9850, nr. 160;
verg. Cass., 27 aug. 1996, A.R. P.96.0911.F, nr.
285, met noot van het O.M.

- - - - - - --------~L
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las tens hem individueel aan de jury van het
Hof van Assisen in hoofdorde de vraag te
stellen ofhet gebleken is dat de diefstal gepleegd werd als dader door middel van geweld of bedreiging en subsidiair of het gebleken is dat de diefstal door middel van
geweld gepleegd werd zonder het oogmerk
om te doden en toch de dood veroorzaakt
heeft van Daniel De Meyer en het bestreden arrest (nr. 6241) van het Hofvan Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen van
27 november 1998, eiser veroordeelt tot 30
jaar opsluiting wegens diefstal door middel van geweld of bedreiging, zonder het
oogmerk om te doden maar met de dood tot
gevolg van de heer De Meyer Daniel; eiser in zijn conclusie, regelmatig ingediend
ter zitting van het Hof van Assisen op 27
november 1998 had laten gelden dat hij gerechtigd is op een individuele beoordeling niet aileen over de vraag naar zijn betrokkenheid aan de hem ten laste gelegde
feiten doch evenzeer of hij al dan niet als
mededader beschouwd dient te worden in
de zin van artikel 66 van het Strafwetboek zowel voor het hoofdfeit als voor de
verzwarende omstandigheden zoals door
het openbaar ministerie gevorderd; eiser in
dit verband had laten gelden dat hij iedere betrokkenheid aan het mededaderschap voor inbreuk op de artikelen 474 en
475 van het Strafwetboek ontkende; het bestreden arrest oordeelt dat de diefstal het
hoofdfeit uitmaakt zodat aile reele verzwarende omstandigheden al diegenen treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen, zelfs als hun rechtstreekse en
persoonlijke deelneming aan het geweld,
aan de ongewilde dood of aan de doodslag
niet is bewezen en zij deze niet hebben gewild; het Hof van As sis en op deze gronden oordeelt dat bij de vraagstelling aan de
jury de reele verzwarende omstandigheden niet mogen ge'individualiseerd worden; het bestreden arrest als volgt uitspraak doet over het gemotiveerde verzoek
van eiser : "Overwegende dat (eiser) bij
monde van zijn raadsman bij besluiten op
heden ter zitting neergelegd, verzoekt dat
voormelde vragen 4, 5 en 6 individueel zouden gesteld worden, wat deze beschuldigde betreft, gecombineerd met de vragen naar de strafbare deelneming, zoals
omschreven in artikel 66 van het Strafwetboek; overwegende dat voor het bestaan
van de strafbare deelneming in de zin van
artikel 66 van het Strafwetboek niet vereist is dat de mededader kennis zou hebben van al de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van de misdaad waaraan hij
heeft deelgenomen, zoals ondermeer de ver-
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zwarende omstandigheden waarmee het
plegen ervan kan gepaard gaan; overwegende dat de verzwarende omstandigheid
omschreven in artikel 468 Strafwetboek
(vraag 5) zijnde de diefstal door middel van
geweld ofbedreiging, het artikel474 van
het Strafwetboek (vraag 6) zijnde de diefstal met geweld ofbedreiging gepleegd zonder het oogmerk om te doden en toch de
dood heeft veroorzaakt en het artikel 475
van het Strafwetboek (vraag 4) zijnde de
doodslag gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren, objectieve verzwarende
omstandigheden zijn toepasselijk op aile
deelnemers van de diefstal, ook al hebben zij geen geweld of bedreiging gebruikt,
of de dood van slachtoffer niet hebben gewild of geen rechtstreekse persoonlijke deelneming aan de doodslag hebben gehad;
overwegende dat de diefstal van ca. 60.000
frank ten nadele van De Meyer Daniel dus
het hoofdfeit uitmaakt, zodat aile voormelde reele verzwarende omstandigheden al diegenen treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen, zelfs als hun
rechtstreekse en persoonlijke deelneming
aan het geweld, aan de ongewilde dood of
aan de doodslag niet is bewezen en zij deze
niet hebben gewild; overwegende dat het
Hof derhalve bij de vraagstelling aan de
jury niet vermag om de reele verzwarende
omstandigheden, vervat in de vragen 4, 5
en 6 te individualiseren zoals gevraagd door
(eiser)" (bestreden arrest nummer 6240 van
27 november 1998, bladzijde 2 in fine en 3),

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn regelmatig ter zitting van het Hofvan Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen ingediende conclusie had laten gelden dat hij
gerechtigd is op een individuele beoordeling van zijn beweerde betrokkenheid aan
de hem ten laste gelegde feiten en dat zulks
impliceert dat de jury in staat dient te worden gesteld individueel zowel te oordelen
over het hoofdfeit als over de verzwarende
omstandigheden; de aan de jury gestelde
vragen nummer 4, 5 en 6 respectievelijk betrekking hebben op de doodslag (vraag 4),
de aanwezigheid van het geweld ofbedreiging (vraag 5) en de omstandigheid dat het
geweld of de bedreiging zonder het oogmerk om te doden en toch de dood heeft
veroorzaakt van het slachtoffer (vraag 6);
de omstandigheid dat de vragen met betrekking tot de verzwarende omstandigheden niet individueel werden gesteld met
betrekking tot elk van de drie beschuldigden tot gevolg heeft dat de jury in devolstrekte onmogelijkheid verkeerde een individueel oordeel uit te brengen met

---
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betrekking tot de betrokkenheid van eiser aan het geweld en/of aan de doodslag;
als gevolg van de vraagstelling, zoals geformuleerd door het Hof van Assisen een
positief antwoord op een van de vragen met
betrekking tot de verzwarende omstandigheden automatisch tot gevolg had dat deze
verzwarende omstandigheid voor elk van de
drie beschuldigden werd toegepast, ook indien slechts een van de beschuldigden zich
schuldig zou hebben gemaakt aan het geweld of de doodslag omschreven in de vragen 4 tot en met 6; het zodoende, voor de
jury onmogelijk was om te oordelen dat
slechts een oftwee van de drie beschuldigden zich aan het geweld, gepleegd op de
persoon van de heer De Meyer Daniel zou
hebben schuldig gemaakt; het algemeen beginsel van het recht van verdediging vereist dat de jury in staat gesteld wordt een
oordeel te geven nopens de schuld van elk
van de beschuldigden aan de ten laste gelegde feiten; de omstandigheid dat de verzwarende omstandigheid bewezen wordt
verklaard voor alle beschuldigden, zelfs indien zou blijken dat slechts enkele beschuldigden zich aan het plegen ervan schuldig hebben gemaakt, tot gevolg heeft dat de
lastens eiser uitgesproken straf minstens
. gedeeltelijk uitgesproken werd voor feiten van geweld die door een andere beschuldigde werden gepleegd; het Hof van
Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen
in zijn tussenarrest nummer 6240 van 27
november 1998 uitdrukkelijk stelt dat alle
voormelde reele verzwarende omstandigheden al diegenen treffen die aan de diefstal hebben deelgenomen en dat deze regel dient te worden toegepast zelfs als de
deelneming aan dit geweld niet is bewezen en zij deze niet hebben gewild (arrest
nr. 6240, bladzijde 3) het Hofvan Assisen
met deze redengeving te kennen geeft dat
de straf\rerzwaring ingevolge de bewezen
verklaarde verzwarende omstandigheden
ook op eiser kan worden toegepast zelfs indien deze verzwarende omstandigheid wat
hem betreft niet bewezen is; het Hofvan
Assisen op grond van deze vraagstelling in
het eindarrest nummer 6241 van 27 november 1998 eiser veroordeelt tot 30 jaar
opsluiting wegens diefutal met geweld ofbedreiging en met de omstandigheid dat het
geweld de dood heeft veroorzaakt van het
slachtoffer Daniel De Meyer; uit de samenlezing van het tussenarrest nummer 6240
en het eindarrest nummer 6241, van 27 november 1998 blijkt dat eiser tot een straf
van 30 jaar opsluiting wordt veroordeeld
doch het Hof tegelijk aanneemt dat het geweld, dat de dood van het slachtoffer heeft
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veroorzaakt door iemand anders kan gepleegd zijn; het algemeen beginsel van het
persoonlijk karakter van de straffen wordt
geschonden door de rechter die de beklaagde tot een strafveroordeelt, toch aanneemt dat het feit door iemand anders kan
gepleegd zijn; het Hof van Ass is en derhalve, door in het arrest nummer 6240 het
verzoek van eiser tot individuele vraagstelling af te wijzen en vervolgens in het arrest nummer 6241 eiser te veroordelen tot
een straf van 30 jaar opsluiting zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van alle in het middel aangeduide bepalingen);

en terwijl, tweede onderdeel, het Hof van
As sis en van de Provincie Oost-Vlaanderen
oordeelt dat de verzwarende omstandigheden omschreven in de vragen nummer 4,
5 en 6 objectieve verzwarende omstandigheden zijn die toepasselijk zijn op alle deelnemers van de diefstal (bestreden arrest
nummer 6240, bladzijde 3); het HofvanAssisen uit deze vaststelling afleidt dat het bij
de vraagstelling aan de jury niet vermag
om de reele verzwarende omstandigheden te individualiseren; volgens de rechtspraak van Uw Hof evenwel de vragen met
betrekking tot de objectieve verzwarende
omstandigheden afzonderlijk voor iedere beschuldigde kunnen worden gesteld wanneer een misdaad aan verscheidene beschuldigden ten laste wordt gelegd;
bovendien geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat vragen over de objectieve verzwarende omstandigheden zouden worden gesteld voor iedere beschuldigde; het bestreden arrest derhalve ten
onrechte uit de loutere omstandigheid dat
de verzwarende omstandigheden een objectiefkarakter hebben, afleidt dat het niet
toegestaan is om de vragen omtrent deze
verzwarende omstandigheden te individualiseren zoals door eiser gevraagd, nu
geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat
deze vragen individueel zouden worden gesteld; nu geen enkele wettelijke bepaling
een individualisering van deze vragen verbiedt, het duidelijk is dat de loutere omstandigheid van het objectieve karakter van
deze verzwarende omstandigheden, omschreven in de !lrtikelen 468, 474 en 475
van het Strafwetboek, niet verhindert dat
de desbetreffende vragen individueel per
beschuldigde zouden worden gesteld; de
magistraten van het Hof van Assisen dan
ook de in het middel aangeduide bepalingen en beginselen hebben geschonden; de
vernietiging van het tussenarrest nummer 6240, gewezen op 27 november 1998
zich uitstrekt tot het eindarrest nummer
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6241, eveneens gewezen op 27 november
1998; de magistraten van het Hofvan Assisen derhalve door te oordelen dat het objectiefkarakter van de in de artikelen 468,
474 en 475 van het Strafwetboek beschreven verzwarende omstandigheden een individuele vraagstelling per beschuldigde
verhindert, hun beslissing niet naar recht
verantwoorden (schending van de artikelen 14 van de Grondwet, de artikelen 6 en
7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, de artikelen 14 en 15
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, de artikelen 6§, 461, 468, 474 en 475 van het
Strafwetboek, de artikelen 337 en 338 van
het Wetboek van Strafvordering, het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straf, het vermoeden van onschuld en het algemeen beginsel van het
recht van verdediging) :

Overwegende dat het middel meer
bepaald gericht is tegen het arrest
nummer 6240 betreffende de vraagstelling aan de jury en tegen het arrest nummer 6241 waarbij eiser wordt
veroordeeld tot onder meer dertig jaar
opsluiting;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het in artikel 468
StrafWetboek vermelde geweld of bedreiging een objectieve verzwarende
omstandigheid vormt van diefstal en
de in artikel 4 75 Strafwetboek vermelde doodslag een objectieve verzwarende omstandigheid van de in artikel 468 Strafwetboek omschreven
diefstal gepleegd door middel van geweld ofbedreiging; dat deze verzwarende omstandigheden feitelijke begeleidende omstandigheden zijn,
respectievelijk van diefstal en van de
diefstal gepleegd door middel van geweld ofbedreiging; dat de betrokkenheid of persoonlijke schuld van de mededader aan een of ander van deze
verzwarende omstandigheden onverschillig is;
Overwegende dat het persoonlijke
karakter van de strafvoor de in artikel 468 Strafwetboek omschreven diefstal gepleegd door middel van geweld
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of bedreiging, gepleegd onder de in artikel 4 75 StrafWetboek vermelde verzwarende omstandigheid, derhalve aileen vereist dat de jury zich uitspreekt
over de betrokkenheid of persoonlijke
schuld van de mededader aan de diefstal en niet over zijn betrokkenheid of
persoonlijke schuld aan de verzwarende omstandigheden; dat omtrent
deze laatste aan de jury dan ook geen
individuele vraag hoeft te worden gesteld; dat het Hof van Assisen en de
jury met de mate van betrokkenheid of
persoonlijke schuld van de mededader aan de verzwarende omstandigheden kunnen rekening houden bij het
opleggen van de straf;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de door artikel
268 Wetboek van Strafvordering aan
de voorzitter van het hof van assisen
verleende discretionaire macht naar
diens eer en geweten wordt uitgeoefend; dat de voorzitter hierbij in acht
moet nemen zowel de wettelijke voorschriften en verbodsbepalingen als de
algemene rechtsbeginselen van het
eerlijk strafproces, inzonderheid het
recht van verdediging, het vermoeden van onschuld en het zwijgrecht
van de beschuldigde;
Overwegende dat zo, anders dan het
bestreden arrest oordeelt, aan de jury
de vraag met betrekking tot een objectieve verzwarende omstandigheid
afzonderlijk voor iedere beschuldigde
kan worden gesteld wanneer een misdaad aan verscheidene beschuldigden ten laste wordt gelegd, geen enkele wetsbepaling of algemeen
rechtsbeginsel verbiedt dat niet te
doen; dat hierdoor het recht van verdediging van de beschuldigde met betrekking tot zijn betrokkenheid of persoonlijke schuld aan de objectieve
verzwarende omstandigheden, niet
wordt miskend;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 63 en 77 van
de Wet van 8 april 1965 betre:ffende de
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Jeugdbescherming, het algemeen beginsel van het recht van verdediging en het
vermoeden van onschuld,

doordat het bestreden arrest nummer
6283, gewezen door het Hofvan Assisen
van de Provincie Oost-Vlaanderen op 20 november 1998 het verzoek van derde beschuldigde afwijst om bepaalde passages uit
de akte van beschuldiging uit de debatten te weren en onleesbaar te maken en
alle dossiers bevattende gegevens verkregen via toepassing van de wet van 8 april
1965 op de jeugdbescherming uit het strafdossier te verwijderen; derde beschuldigde
in zijn conclusie, regelmatig ingediend ter
zitting van het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen op 20 november
1998 had laten gelden dat in bepaalde passages uit de akte van beschuldiging feiten worden omschreven waarvan het openbaar ministerie kennis heeft kunnen nemen
omwille van het feit dat het medegewerkt
heeft aan de toepassing van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; derde beschuldigde had laten gelden dat door de openbaarmaking van
de akte van beschuldiging door de voorlezing ervan door de griffier in de vorm zoals zij werd betekend en door de voeging ervan bij de stukken van het strafdossier een
schending werd begaan van artikel 77 van
de Jeugdbeschermingswet van 8 april1965,
als ook door de voeging van de dossiers van
de Jeugdrechtbank zoals gevorderd door het
openbaar ministerie; het Hof van Assisen
van de Provincie Oost-Vlaanderen het verzoek van derde beschuldigde als volgt als
ongegrond afwijst: "Gelet op de besluiten van de derde beschuldigde Odemis Muhammer waarin gevraagd wordt bepaalde
passages uit de akte van beschuldiging uit
de debatten te weren en onleesbaar te rnaken vooraleer gevoegd te worden en dat alle
dossiers bevattende gegevens verkregen via
toepassing van de wet van 8 april1965 op
de Jeugdbescherming uit het strafdossier
zouden worden verwijderd; overwegende
dat de gewraakte passages enkel betrekking hebben op feiten waaraan de toen
minderjarige Odemis Muhammer zich
schuldig maakte en op de maatregel die de
Jeugdrechtbank daarvoor uitsprak; overwegende dat artikel 77 van voormelde wet
op de jeugdbescherming moet samen gelezen worden met artikel 63 van deze wet,
krachtens dewelke de maatregelen die ingevolge artikel36, 1°, 3° en 4°, 37 en 39
van de voormelde wet worden bevolen, aan
de gerechtelijke overheden ter kennis mogen worden gebracht; overwegende dat
waar die maatregelen ter kennis mogen
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worden gebracht aan een gerechtelijke overheid, zij in casu aan het hof van assisen
mogen medegedeeld en voorgelezen worden, nu zij door het openbaar ministerie
worden ingebracht; overwegende dat aldus ook de dossiers waarin enkel de feiten die tot die maatregel aanleiding gaven - en waaruit het ambt van de
Procureur-generaal zorgvuldig de stukken van de persoonlijkheidsdossiers heeft
verwijderd- mogen gevoegd worden en
dat in die dossiers geen medischpsychologische en sociale expertises welke
destijds eventueel door de jeugdrechtbank
zou bevolen zijn, voorkomen; overwegende
dat het (hof van assisen) feiten uit de jeugdjaren van de beschuldigden in overweging mag nemen, mits hierover tegenspraak kan gevoerd worden door alle
partijen, in zoverre deze feiten op rechtsgeldige wijze ter kennis werden gebracht
van het (hofvan assisen), zoals in casu het
geval is; overwegende dat de vermelding
van deze feiten, die voldoende geloofwaardig kunnen geacht worden, het (hof van assis en) de mogelijkheid biedt alle aspekten van de persoonlijkheid van de
beschuldigden te onderzoeken naar waarheid zonder enige tenlastelegging in te houden noch het aan de beschuldigden toekomende vermoeden van onschuld betreffende
de hen thans ten laste gelegde feiten aan
te tasten, teneinde over de schuld of onschuld van de beschuldigden te oordelen"
(bestreden arrest nummer 6238, bladzijde
2 en 3);

terwijl, op bladzijde 16 van de akte van
inbeschuldigingstelling nadere gegevens
worden bekend gemaakt met betrekking tot
strafbare feiten die door eiser en derde beschuldigde zouden zijn gepleegd op 28 november 1992 en 1 december 1992 en waarvoor de Jeugdrechtbank te Gent ondermeer
eiser onder toezicht plaatste (akte van beschuldiging, bladzijde 16 in fine); dezelfde
akte van beschuldiging op de bladzijden 17
en 18 eveneens melding maakt van nadere details omtrent strafbare feiten die
door derde beschuldigde alleen zouden zijn
gepleegd en eveneens opnieuw met betrekking tot de feiten van 28 november en 1 december 1992 die samen met eiser zouden
zijn gepleegd (alcte van beschuldiging, bladzijde 17, in fine); het HofvanAssisen van
de Provincie Oost-Vlaanderen oordeelt dat
artikel 77 van de wet op de Jeugdbescherming moet worden samen gelezen
met artikel 63 van die wet, krachtens dewellce de maatregelen die ingevolge de artikelen 36, 1°, 3° en 4°, 37 en 39 van voormelde wet worden bevolen, aan de
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gerechtelijke overheden ter kennis mogen worden gebracht; het Hofvan Assisen hieruit besluit dat, waar die maatregelen ter kennis mogen worden gebracht
aan een gerechtelijke overheid, zij in casu
aan het Hof van Assisen ook mogen worden medegedeeld; het HofvanAssisen hieruit evenwel besluit dat ook de dossiers
waarin enkel de feiten die tot die maatregel aanleiding gaven mogen gevoegd worden en dat het Hoffeiten uit de jeugdjaren van de beschuldigden in overweging
mag nemen, mits hierover tegenspraak kan
gevoerd worden door aile partijen; artikel
77 van de Jeugdbeschermingswet elke persoon die zijn medewerking verleent aan de
toepassing van deze wet een geheimhoudingsplicht oplegt van de feiten die hem in
de uitoefening van zijn opdracht worden
toevertrouwd en die hiermede verband houden; artikel 63 van voormelde wet enkel
voorschrijft dat de ontzetting van het ouderlijk gezag en de door de jeugdrechtbank bevolen maatregelen in het strafregister van
de betrokkenen worden vermeld en dat
deze maatregelen aan de gerechtelijke overheden ter kennis mogen worden gebracht;
artikel 63 van de J eugdbeschermingswet
derhalve een uitzondering inhoudt op het
algemeen verbod van bekendmaking, zoals omschreven in artikel 77 van diezelfde
wet en dan ook beperkend dient te worden gei:nterpreteerd; de mededeling van
dergelijke maatregelen aan de gerechtelijke overheden overeenkomstig artikel63,
3e lid van de wet op de Jeugdbescherming
van 8 april 1965 niet toelaat dat het openbaar ministerie in de akte van beschuldiging details omtrent dergelijke dossiers
mag bekend maken of dat dergelijke dossiers bij de stukken van de rechtspleging
mogen worden gevoegd; het bekend rnaken van de feitelijke omstandigheden van
deze dossiers en a fortiori de voeging van
deze dossiers bij de stukken van de rechtspleging immers niet meer kunnen worden beschouwd als het ter kennis brengen van de door de jeugdrechtbank
getroffen maatregelen aan de gerechtelijke overheden; het hof van assisen, dan
ook, door te oordelen dat op grand van artikel 63 van de wet betreffende jeugdbescherming de betrokken dossiers, inhoudende de feiten die tot de maatregel aanduiding hebben gegeven mogen gevoegd
worden en dat deze feiten mogen vermeld
worden in de akte van beschuldiging van
artikel63 van de wet betreffende de Jeugdbescherming een interpretatie geeft die niet
strookt met de beperkende draagwijdte van
dit artikel; de vernietiging van het tussen-
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arrest nummer 6238 eveneens de vernietiging tot gevolg heeft van het eindarrest
nummer 6241, gewezen op 27 november
1998; de magistraten van het hof van assisen derhalve hun beslissing niet naar
recht verantwoorden (schending van de artikelen 63 en 77 van de wet betreffende de
Jeugdbescherming van 8 april1965, het algemeen beginsel van het recht van verdediging en het vermoeden van onschuld) :

Overwegende dat het middel meer
bepaald gericht is tegen het arrest
nummer 6238 waarbij de vraag van
zijn medebeschuldigde Muhammer
Odemis om "bepaalde passages uit de
akte van beschuldiging uit de debatten te weren en onleesbaar te maken
vooraleer gevoegd te worden en alle
dossiers bevattende gegevens verkregen via toepassing van de wet van 8
april1965 op de Jeugdbescherming uit
het strafdossier zouden worden verwijderd" als ongegrond wordt afgewezen en tegen het arrest nummer 6241
waarbij eiser wordt veroordeeld tot onder meer dertig jaar opsluiting;
Overwegende dat artikel55 Jeugdbeschermingswet bepaalt dat wanneer een zaak als bedoeld in titel II,
hoofdstuk III, van de wet, aanhangig is gemaakt, er aan de partijen en
aan hun advocaat kennis wordt gegeven van de neerlegging van het dossier ter griffie waar ze er vanaf het
ogenblik van de betekening van de
dagvaarding inzage kunnen van nemen, vervolgens dat de partijen en
hun advocaat eveneens kennis kunnen nemen van het dossier wanneer
het openbaar ministerie het opleggen van een maatregel bedoeld in de
artikelen 52 en 53 van de wet vordert, alsmede gedurende de termijn
voor het instellen van hoger beroep tegen de beschikkingen waarbij zulke
maatregelen worden opgelegd, en, tenslotte, dat de stukken die betrekking
hebben op de persoonlijkheid van de
betrokkene en op het milieu waarin hij
leeft, noch aan hem, noch aan de burgerlijke partij mogen worden medegedeeld, maar het volledig dossier, die
stukken inbegrepen, moet ter beschikking worden gesteld van de advocaat
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van de betrokkene wanneer deze laatste partij is in het geding;
Dat luidens artikel 63 Jeugdbeschermingswet onder meer de maatregelen die ingevolge de artikelen 3 7
en 39 van de wet worden bevolen ten
aanzien van minderjarigen die op
grond van artikel36, 1°, 3° en 4°, ervan, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht, in het strafregister van de betrokkenen worden vermeld; dat het
artikel eraan toevoegt, enerzijds, dat
die maatregelen nooit aan particulieren mogen ter kennis worden
gebracht, anderzijds, dat ze aan de gerechtelijke overheden mogen ter kennis worden gebracht;
Dat artikel 77 Jeugdbeschermingswet elke persoon die, in welke hoedanigheid ook, zijn medewerking verleent aan de toepassing van deze wet,
geheimhouding oplegt van de feiten
die hem in de uitoefening van zijn opdracht worden toevertrouwd en die
hiermede verband houden;
Overwegende dat artikel55 Jeugdbeschermingswet alleen toepasselijk is
op de daarin vermelde rechtsplegingen; dat inzonderheid wanneer de
jeugdrechter overeenkomstig artikel 38
Jeugdbeschermingswet de zaak van
een minderj arige uit hand en geeft, aan
de strafrechter niet mogen worden
overgelegd de door de Jeugdrechtbank
met toepassing van artikel 50 van de
wet opgedragen onderzoeken waarvan de minderjarige geen inzage krijgt;
Overwegende dat uit de samenlezing van de artikelen 63 en 77
J eugdbeschermingswet daarentegen
niet volgt dat aan de strafrechter niet
mag worden overgelegd het dossier
van de jeugdrechtbank betreffende een
beklaagde die niet in toepassing van
de Jeugdbeschermingswet voor hem is
gebracht, mits deze overlegging evenwei op regelmatige wijze en met inachtneming van het recht van verdediging geschiedt;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
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genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
III. Op de voorzieningen van Muhammer Odemis :
Gelet op de bestreden arresten,
nummer 6237, op 20 november 1998,
nummer 6238, op 20 november 1998,
nummer 6239, op 24 november 1998,
nummer 6240, op 27 november 1998,
en nummer 6241, op 28 november
1998 door het HofvanAssisen van de
provincie Oost-Vlaanderen gewezen;
B. Wat de overige voorzieningen betreft:
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 77, 86bis,
119 en 121 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, het HofvanAssisen van de provincie Oost-Vlaanderen, waarvan de opening van de zitting op 20 november 1998 bij
beschikking van de Eerste Voorzitter van
het Hofvan Beroep te Gent werd bevolen
om te oordelen over de zaak van eiser, samengesteld was uit de Heer Henri Reimans, Raadsheer in het Hofvan Beroep te
Gent, Voorzitter van voormeld Hofvan Assisen, met als assessoren, aangewezen bij
beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent dd. 9 oktober 1998, Mevrouw Nadia De Turck, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent, en "de heer Herman D'hoe toegevoegd rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent",
terwijl krachtens artikel 119 van het Gerechtelijk Wethoek het Hof van As sis en bestaat uit, enerzijds, een voorzitter en, anderzijds, uit twee assessoren dewelke
overeenkomstig artikel121 van hetzelfde
wetboek voor iedere zaak worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden onder de
oudstbenoemde ondervoorzitters en rechter in de rechtbank; deze assessoren krachtens deze bepaling titularis moeten zijn in
de zin van artikel 77 van het Gerechtelijk Wetboek; daaraan niet beantwoordt de
toegevoegde rechters voorzien in afdeling
Vlbis van Hoofdstuk II, Titel I, Boek I van
het '1\veede deel van het Gerechtelijk Wethoek; zodat het Hof van Assisen niet regelmatig was samengesteld (schending van
de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen) :

Nr. 90

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat het middel betrekking heeft op de samenstelling van
het hof van assisen, mitsdien gericht
is tegen alle bestreden arresten;
Overwegende dat artikel121, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de assessoren voor iedere zaak
worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden, onder de oudstbenoemde ondervoorzitters en rechters
in die rechtbank;
Dat ingevolge artikel 86bis Gerechtelijk Wetboek onder die rechters worden begrepen de toegevoegde rechters van het rechtsgebied welke
werden aangewezen om hun ambt tijdelijk uit te oefenen in de rechtbank
van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden;
Dat artikel 77 Gerechtelijk Wethoek hieraan geen afbreuk doet;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 268, 269, 341
en 353 van het Wetboek van Strafvordering, van de algemene beginselen van het
mondeling en tegensprekelijk karakter van
de de batten van het Hof van Assisen,
doordat, het HofvanAssisen van de provincie Oost-Vlaanderen eiser veroordeelt na
een verklaring door hem afgelegd ter zitting van 25 november 1998 in de volgende
omstandigheden zoals die blijken uit het
proces-verbaal van die terechtzitting: nadat eiser een verklaring wenste afte leggen en hij hiertoe niet bij machte was, heeft
de Voorzitter van het Hof van Assisen de
debatten geschorst en tijdens deze schorsing gevraagd of partij en "enig bezwaar
hebben dat hij zich kort in raadkamer terugtrekt om persoonlijk een gesprek te voeren met (eiser)", welk onderhoud tussen de
Voorzitter en eiser plaats had tijdens de
schorsing van de debatten zonder de bijstand van zijn raadslieden, in afwezigheid van zowel de twee assesoren, het openbaar ministerie, de burgerlijke partijen, als
van de jury en na welk onderhoud eiser onmiddellijk na het hernemen van de debatten is overgegaan tot een verklaring aangaande zijn betrokkenheid bij de feiten,
terwijl, wanneer de debatten in een zaak
eenmaal begonnen zijn voor het hofvan assisen de Voorzitter zijn discretionaire macht
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om met eiser aileen in raadkamer tijdens
een schorsing van de debatten een persoonlijk gesprek te voeren, op straffe van
schending van de in de artikelen 341 en
353 van het Wetboek van StrafVordering
vastgelegde beginsel van het mondeling karakter van het debat, niet mag uitoefenen, buiten de tegenwoordigheid van de gezworenen en van de partijen; in voorliggend
geval de Voorzitter van het hofvan assisen het persoonlijk gesprek in raadkamer bovendien heeft gevraagd en gevoerd
op het ogenblik dat de debatten geschorst
waren; zodat het persoonlijk gesprek met
eiser aileen in zijn raadkamer gevraagd
door de Voorzitter van het Hofvan Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen tijdens de schorsing van de debatten en daadwerkelijk gevoerd door de Voorzitter tijdens
die schorsing, onregelmatig was en ailes
wat er op gevolgd is nietig is (schending
van de in de aanhefvan het middel aangeduide bepalingen en beginselen) :

Overwegende dat het middel gericht is tegen de tijdens de debatten
door de voorzitter van het hof van assisen op 25 november 1998 genomen
beslissing, om zich kort in raadkamer terug te trekken voor een persoonlijk gesprek met eiser, en het arrest nummer 6241 dat eiser veroordeelt tot onder meer dertig jaar
opsluiting;
Overwegende dat de door artikel
268 Wetboek van Strafvordering aan
de voorzitter van het hof van assisen
verleende discretionaire macht naar
diens eer en geweten wordt uitgeoefend; dat de voorzitter hierbij in acht
moet nemen zowel de wettelijke voorschriften en verbodsbepalingen als de
algemene rechtsbeginselen van het
eerlijk strafproces, inzonderheid het
recht van verdediging, het vermoeden van onschuld en het zwijgrecht
van de beschuldigde;
Overwegende dat de discretionaire
macht van de voorzitter ter terechtzitting moet worden uitgeoefend, dit
wil zeggen dat hij zijn beslissingen ter
zake ter terechtzitting moet nemen;
dat de bekritiseerde beslissing ter terechtzitting werd genomen;
Overwegende dat het in de artikelen 341 en 353 Wetboek van StrafVordering neergelegde beginsel van het
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mondelinge karakter van de debatten de fundamentele regel invoert
krachtens dewelke de waarheid slechts
kan worden achterhaald door de persoonlijke verschijning van de beschuldigde en de getuigen en de confrontatie van heiden tijdens een debat op
tegenspraak; dat deze regel waarborgt
dat de jury de beschuldigde en de getuigen kan zien en horen spreken;
Overwegende dat niet wordt aangevoerd dat de jury de beschuldigde of
de getuigen niet heeft zien en horen
spreken ter terechtzitting of dat de
voorzitter van het hof van assisen ter
terechtzitting melding zou hebben gemaakt van de inhoud van zijn gesprek
met eiser;
Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser of zijn raadsman tijdens de behandeling van de zaak voor het hof van
assisen enig bezwaar hebben doen gelden met betrekking tot de inhoud van
dit gesprek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 36, 50, 55, 63
en 77 van de wet van 8 april 1965 betreffende de Jeugdbescherming en 458 van het
Strafwetboek,
doordat, het HofvanAssisen van de provincie Oost-Vlaanderen eiser schuldig verklaart en veroordeelt op basis van een aan
de gezworenen terbeschikking gesteld dossier, waarvan deel uitmaakte het PV nr.
102780/97 dd. 25/3/97 (karton P.98.1624/3,
F/2 stuk 15) waarin de verbalisanten melden dat "een plaatsbezoek aan het "GBJ"
niet nodig is daar alle observatieverslagen
(en dus oak het persoonlijk beeld van (eiser)) op de Jeugdrechtbank Gent zijn in te
zien ( ... ). Zodoende begeven we ons op 26/
3/97 naar de Jeugdrechtbank te Gent waar
we het dossier van (eiser) inzien. Een samenvatting hiervan staat vermeld op de bijlage 1 hierbij", waarin vervolgens de inhoud van die observatieverslagen wordt
weergegeven,

Nr. 90

terwijl, de observatieverslagen die worden opgesteld nopens een door de Jeugdrechtbank in een instelling geplaatste minderjarige geen ander doel kunnen hebben
dan de persoonlijkheid van de minderjarige te leren kennen, in zijn belang, teneinde de modaliteiten van het toezicht over
zijn persoon te organiseren; de gerechtelijke overheden, waaronder het Hof van Assis en, van deze persoonlijke gegevens van
de beklaagde slechts kennis kunnen nemen bij de beoordeling van diens schuld en
strafmaat op voorwaarde dat deze elementen hen regelmatig werden voorgelegd; artikel 77 van de wet op de Jeugdbescherming bepaalt dat artikel 458 Sw.
toepasselijk is op elke persoon, die in welke
hoedanigheid oak, zijn medewerking verleent aan de toepassing van deze wet en
daardoor instaat voor de geheimhouding
van de feiten die hem in de uitoefening van
zijn opdracht worden toevertrouwd en die
hiermede verband houden; artikel 63 van
de wet op de Jeugdbescherming enkel gewaagt van het feit dat aan de gerechtelijke overheden de krachtens artikel 36 van
dezelfde wet opgelegde maatregelen mogen ter kennis worden gebracht, wat niet
insluit de observatieverslagen nopens het
persoonlijkheidsbeeld van de minderjarige opgesteld door de inrichting waar deze
ingevolge plaatsing krachtens artikel36, 4°,
van dezelfde wet verblijft, waarvan overigens artikel55, lid 3, van dezelfde wet zelfs
de mededeling verhindert aan de minderjarige zelf; derwijze die observatieverslagen,
of de weergave ervan in een procesverbaal door verbalisanten na consultatie ervan, uitgesloten zijn van regelmatige mededeling aan het hof van assisen, in het
bijzonder aan de jury, zodat de schuldigverklaring en veroordeling van eiser onwettig is, omdat zij steunt op onregelmatig voorgelegde stukken, die uit de debatten
geweerd dienden te worden (schending van
de in aanhef van het middel aangehaalde
bepalingen) :

Overwegende dat het middel gericht is tegen het arrest nummer 6241
dat eiser veroordeelt tot onder meer
dertig jaar opsluiting en hierbij kritiek uitoefent op het feit dat in het aan
de jury ter beschikking gestelde dossier zich een proces-verbaal bevindt
dat melding maakt van observatieverslagen van de jeugdrechtbank die
eiser betreffen;
Overwegende dat het middel om de
in het antwoord op het tweede door

:c__

-----~==--
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Umit Gotkepe aangevoerde middel
vermelde redenen, faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitlle of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

__:__
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cassatieberoep eerst open na de eindbeslissing (1). (Artt. 61quinquies en 416 Sv.)

(SIDWELL)

ARREST

(A.R. P.99.0074.N)

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorzieningen.
16 februari 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Verbist en Delahaye.

Nr. 91

ze KAMER -16 februari 1999
1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING TE VERRICHTEN- BESCHIKKING- AFWIJZING- HOGER
BEROEP- VERWERPING.

zo

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest eisers
hoger beroep tegen de beschikking van
de onderzoeksrechter te Antwerpen
van 18 december 1998, waarbij zijn
krachtens artikel 61quinquies, §§ 1 en
2, Wetboek van Strafvordering ingediende verzoek tot het verrichten van
bijkomende onderzoekshandelingen
werd verworpen, ontvankelijk maar
ongegrond verklaart en de beroepen
beslissing bevestigt;
Overwegende dat het arrest geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van dat wetboek, noch over het
beginsel van aansprakelijkheid inzake een burgerlijke rechtsvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

ONDERZOEK IN STRAFZAKENVERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING TE VERRICHTEN- ONDERZOEKSRECHTER- BESCHIKKING -AFWIJZING- HOGER BEROEP - VERWERPING - CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1oen zo Tegen het arrest van de hamer van
inbeschuldigingstelling, dat het hager beroep ongegrond verklaart dat is ingesteld tegen de beschikking waarbij de
onderzoeksrechter het krachtens art.
6lquinquies, §§ 1 en 2, Sv. ingediende
verzoek tot het verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen afwijst, staat

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 februari 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.
(1) Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1398.F, nr. 500.

----cr_ 1
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2°, 3° en 4 o De hamer van inbeschuldiging-

Nr. 92
2e

KAMER -

stelling, die uitspraah doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, hoeft
niet te antwoorden op een conclusie die
betrehhing heeft op een feit dat op zichzelf geen bevel tot aanhouding verantwoordt, aangezien zij geen verband houdt
met de enige aanwijzingen van schuld, op
grand waarvan de wet de voorlopige
hechtenis toestaat.

17 februari 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERlNG- AANDUIDlNG
VAN DE PARTlJEN- DRAAGWIJDTE.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- FElT DAT OP ZlCH GEEN BEVEL TOT
AANHOUDING VERANTWOORDT- CONCLUSIE OVER DAT FElT- MOTIVERING.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGlNGSTELLlNG VOORLOPIGE HECHTENlS - HANDHAVINGFElT DAT OP ZICH GEEN BEVEL TOT AANHOUDING VERANTWOORDT- CONCLUSIE OVER
DAT FElT- BEVEL TOT AANHOUDING- BEVESTlGlNG- MOTIVERlNG.

4 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSlE - STRAFZAKEN (GEESTRlJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACClJNZEN INBEGREPEN) VOORLOPIGE
HECHTENlS - HANDHAVlNG -FElT DAT OP
ZlCH GEEN BEVEL TOT AANHOUDING VERANTWOORDT- CONCLUSIE OVER DAT FElT- GEVOLGEN.

so
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- MlSKENNlNG
VAN DE FUNDAMENTELE VRlJHEDEN EN VAN
HET RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BESLISSING NIET REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEED - GEVOLGEN.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVAN DE MENS -ARTlKEL 6 -ARTlKEL 6.2- VOORLOPlGE HECHTENlS- HANDHAVING- ONDERZOEKSGERECHT- AANWlJZlNGEN VAN SCHULD - BEWlJZEN VAN
SCHULD- VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

so

Uit de omstandigheid alleen dat een arrest niet regelmatig met redenen zou zijn
omhleed, han niet worden afgeleid dat de
bij de Gw. en de internationale verdragen gewaarborgde fundamentele vrijheden of het recht op een effectief rechtsmiddel voor een nationale rechter is
mishend.

6° Het vermoeden van onschuld, dat is
neergelegd in art. 6.2 E.VR.M., wordt niet
mishend door het arrest van de hamer
van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het
steunt om de handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte te bevestigen, gewag maaht van aanwijzingen, niet van bewijzen van schuld (2).
(Art. 6.2 E.V.R.M.)
(LUONG)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0183.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;

sing op de beslissingen van strafgerechten;
in strafzahen schrijft de wet de opgave
van de naam, voornaam en woonplaats
niet uitdruhhelijh of op straffe van nietigheid voor; het is voldoende dat uit de
aanduiding van de partijen han worden opgemaaht op wie de beslissing van
toepassing is (1). (Art. 780, 2°, Ger.W.)

Over de eerste twee middelen samen:
Overwegende dat het in beide middelen bedoelde artikel 780, 2·, van het
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op de beslissingen van de strafgerechten; dat de wet, in strafzaken,
de opgave van de naam, voornamen en
woonplaats van de partijen in de beslissing niet uitdrukkelijk of op straffe
van nietigheid voorschrijft; dat het dus

(1) Cass., 28 sept. 1988, A.R. 6715, nr. 58; zie
13 april1994, A.R. P.93.1721.F, nr. 174.

(2) Cass., 18 juni 1986, A.R. 5146, nr. 656; 2
okt. 1996, A.R. P.96.1253.F, nr. 348.

1o Art. 780, 2°, Ger. W., is niet van toepas-
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voldoende is dat de partijen er zo worden aangeduid dat kan worden uitgemaakt op wie de beslissing van toepassing is;
Overwegende dat de middelen niet
aanvoeren dat de persoon wiens hoger beroep door het arrest ongegrond
wordt verklaard, zich met de verdachte niet vereenzelvigt;
Dat zij bijgevolg niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel in zijn geheel:
·
Overwegende dat de in het middel
bedoelde grondwettelijke bepaling niet
van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake
voorlopige hechtenis;
Overwegende dat, bovendien, de onwettige uitoefening van de geneeskunde, die in artikel38, § 1, 1", van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 als een misdrijf wordt
aangemerkt en waarop een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van vijfhonderd
tot vijfduizend frank of slechts een van
die straffen aileen staat, geen feit is
dat op zich aileen al voldoende grond
oplevert voor de uitvaardiging van een
aanhoudingsbevel; dat het middel, in
zoverre het betrekking heeft op voornoemde telastlegging, die is overgenomen in het tegen eiser uitgevaardigde aanhoudingsbevel, erop neerkomt op te werpen dat de appelrechters niet geantwoord hebben op
een conclusie waarop zij niet hoefden te antwoorden, aangezien die conclusie geen betrekking heeft op de
enige aanwijzingen van schuld, op
grond waarvan de wet de voorlopige
hechtenis toestaat;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat
het arrest vermeldt "dat uit een nauwkeurige lezing van het onderzoeksdossier aldus blijkt dat verdachte, kennelijk zonder in het bezit te zijn van de
vereiste diploma's, de geneeskunde onwettig uitoefent door een behandeling van een pathologische toestand uit
te voeren, diagnoses te stellen en ver-
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zorging te verstrekken (. .. ); dat verdachte bovendien, zoals blijkt uit de
klachten, verhoren of getuigenissen
van Szezyna Zygmunt, Tastenhoye
Erica en Charlot Marc(. .. ), van Werner Luc, Van de Walle J., Jacques
Jean-Marie, Menier Nadine en Stevant Marie-Helene(. .. ), duidelijk misbruik blijkt te willen maken van andermans lichtgelovigheid om zich
gelden te doen afgeven";
Dat het hof van beroep aldus, overeenkomstig artikel 23, 4', van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, geantwoord heeft op
eisers conclusie en zijn beslissing regelmatig met redenen heeft omkleed,
door de gegevens te preciseren die volgens het hof emstige aanwijzingen van
schuld vormen van de in het aanhoudingsbevel omschreven telastlegging
van oplichting;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Over het vierde en het zesde middel:
Overwegende dat het vierde middel, in zoverre het aanvoert dat het arrest geen andere dan de daarin aangehaalde redenen bevat, op een
onjuiste lezing van het arrest berust
en feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat
uit de omstandigheid aileen dat een
arrest niet regelmatig met redenen
omkleed zou zijn, niet kan worden afgeleid dat de in de Grondwet en de internationale verdragen gewaarborgde
fundamentele vrijheden zijn geschonden of dat het recht om voor de nationale rechter een daadwerkelijk rechtsmiddel aan te wenden, is miskend;
Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat het arrest, alvorens eisers conclusie te beantwoorden door de elementen te preciseren op
grond waarvan het de voorlopige hechtenis handhaaft, vaststelt dat er
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ernstige aanwijzingen van schuld bestaan; dat de appelrechters, nu zij uitsluitend gewag maken van aanwijzingen en niet van bewijzen, niet beweerd
hebben dat eiser de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd en, bijgevolg, het vermoeden van onschuld, dat
met name is vastgelegd in artikel 6.2
van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet hebben miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantit\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 februari 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislaill, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Magnee, Brussel.

Nr. 93
2e KAMER- 17 februari 1999

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- OPHEFFING, WIJZIGING OF VERLENGING VAN DE
VOORWAARDEN- ONDERZOEKSRECHTERVERHOOR VAN DE VERDACHTE- VERPLICHTING.

2o ONDERZOEKSRECHTER -

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- OPHEFFING, WIJZIGING OF VERLENGING VAN DE
VOORWAARDEN - VERHOOR VAN DE VERDACHTE - VERPLICHTING.

1o en 2° De onderzoeksrechter die de verdachte tijdens het gerechtelijk onderzoek voorwaardelijk in vrijheid gesteld
heeft, is krachtens de Wet Voorlopige

Nr. 93

Hechtenis niet verplicht om de verdachte
opnieuw te horen alvorens de reeds opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk op te he!fen, te wijzigen of te verlengen.
(HERCK)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0208.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel het
Hof ertoe zou verplichten om feiten na
te gaan, waartoe het niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest, op eisers conclusie ten betoge dat onderzoeksrechter Fransen niet zelf inzage
genomen heeft van het dossier en de
beschikking van 9 december 1998 tot
verlenging van de voorwaarden voor
diens invrijheidstelling bijgevolg niet
wettig heeft kunnen ondertekenen,
antwoordt "dat niets erop wijst dat (de
onderzoeksrechter) zijn beslissing niet
met volle kennis van zaken genomen
heeft";
Dat de appelrechters, nu zij tegenover eisers beoordeling hun eigen beoordeling van de feiten stellen, op de
in het middel bedoelde conclusie geantwoord hebben en hun beslissing regelmatig met redenen hebben omkleed;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet
ontvankelijk is;

-----_:::--=r_
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Overwegende, voor het overige, dat
de onderzoeksrechter die de verdachte
tijdens het gerechtelijk onderzoek voorwaardelijk in vrijheid gesteld heeft,
krachtens de wet van 20 juli 1990 betre:ffende de voorlopige hechtenis, niet
verplicht is om de verdachte opnieuw
te horen alvorens de reeds opgelegde
voorwaarden geheel of gedeeltelijk op
te heffen, te wijzigen ofte verlengen;
Dat het middel, wat dat betreft,
faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 februari 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker
- Advocaat : mr. De Baerdemaeker, Brussel.

Nr. 94
1e KAMER- 18 februari 1999

1o GEMEENSCHAP EN GEWEST- coNTRACTUELE VERPLICHTINGEN VAN DE STAAT
-ARTIKEL 61, § 1, FINANCIERINGSWET 1989VORIGE VERBINTENISSEN- GRENZEN.

zo

GEMEENSCHAP EN GEWEST- coNTRACTUELE VERPLICHTINGEN VAN DE STAAT
-ARTIKEL 61, § 1, FINANCIERINGSWET 1989VASTSTAANDE SCIWLD- BEGRIP.

3° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)ACHTERSTALLIGE BETALINGEN- INTERESTNIET TE VOORZIENE ONDERBREKING VAN DE
WERKEN.

--~-----~--
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Staat overgenomen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen zijn toegekend, met uitsluiting van de contractuele verplichtingen die de Staat
regelmatig heeft aangegaan v66r 31 december 1988, zoals zij blijken uit de boekhouding van de controleurs der vastleggingen; tot laatstgenoemde verplichtingen
behoren niet die welke, aangezien ze ontstaan uit niet te voorziene latere gebeurtenissen, voor 1 januari 1989 niet voorkwamen in de rijksbegroting. (Art. 61, §
1, derde en vijfde lid, Financieringswet
1989.)

zo

Ondanks de bevoegdheidsoverdracht
naar de gemeenschappen en de gewesten, blijven de schulden die op 31 december 1988 vaststonden en waarvan de betaling op die datum op regelmatige wijze
is aangevraagd, ten laste van de Staat;
wanneer de schulden betwist zijn, dient
de feitenrechter de ernst van die betwisting te beoordelen (1). (Art. 61, § 1, zesde
lid, Financieringswet 1989.)

3° Recht op interest ontstaat bij elke vertraging in de betaling die het bestuur ingevolge een overheidsopdracht verschuldigd is, inclusief de laattijdige betalingen
van schadevergoeding die verschuldigd is
wegens de schade die een aannemer heeft
geleden door een niet te voorziene onderbreking van de werken. (Art. 15, § 4, M.B.
10 aug. 1977.)
(WAALS GEWEST T. ENTREPRISES GENJ1:RALES
LOUIS DUCHENE N.V E.A.)
ARREST

(vertaling)

CAR. C.97.0315.F en C.97.0424.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat de voorzieningen nrs. A.R. C.97.0315.F en
C.97.0424.F tegen hetzelfde arrest zijn
ingesteld; dat er grond bestaat tot voeging;
I. Op de voorziening nr. A.R.
C.97.0315.F :

1o De gewesten en gemeenschappen heb-

ben de rechten en verplichtingen van de

(1) Zie Cass., 17 sept. 1993, A.R. 7940, nr. 354.
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Over het eerste middel, schending van de
van de Gr~mdwet en 61, § 1,
derde, VlJfde en zesde hd, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de Gemeenschappen en
de Gewesten,
0doordat het arrest, op de conclusie van
mser ten betoge dat de Belgische Staat op
16 augustus 1988 aan de novo Duchene een
~ntwerP. van overeel_lkomst had bezorgd
waarblJ : - het begmsel van de schadevergoeding aangenomen was; - de schade
geraamd was op het bedrag van 1.2340 725
frank in hoofdsom", zodat daaruit moest
worden besloten dat de schuld (lees : de
schuldvordering) van de novo Duchene op die
datum van 16 augustus 1988 vaststond en
dat de betaling ervan op regelmatige wijze
was aangevraagd in de zin van artikel61
§ 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16
januari 1989, en, subsidiair, dat er in de
Staatska~, onder het visum nro 88/10449,
een kred1et van 1.5640956 frank beschikboaar bleef, zodat, met toepassing van artlkel 61, § 1, derde lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989, "het Waalse Gewest pas subsidiair in de kosten zal moeten bijdragen wanneer het beschikbare krediet van de Staat opgebruikt zal zijn (.00)",
beslist dat er geen grond bestaat tot toepassing, enerzijds, van artikel61, § 1 derde
lid, van de bijzondere wet van 16 j~nuari
1989 op grond dat het "thans door de ond~rneming :quchene gevorderde bedrag (.oo)
mteraard met voorkwam op de Rijksbegroting v66r 1 januari 1989, aangezien het
betrekking had op niet te voorziene gebeurtenissen" en, anderzijds van artikel61
§ 1, zesde lid, van genoemde'bijzondere wet'
op grond dat de betwisting van de schuld
"gebaseerd is op talrijke berekeningen die
zo complex zijn dat de eerste rechter heeft
geoordeeld een beroep te moeten doen op
een deskundige; dat bijgevolg de betwisting 'ernstig' blijkt te zijn, zodat de schuld
noch op 31 december 1988 noch op heden
als vaststaand kan worden aangemerkt in
de zin van de bijzondere financieringswet", en, bijgevolg, beslist dat het beroepen vonnis derhalve moet worden bevestigd, in zoverre het de Belgische Staat
buiten het geding stelt,
terwijl (.00)
0 tweede onderdeel, de Staat, krachtens artlkel61, § 1, derde en vijfde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gebonden blijft
door de contractuele verplichtingen die hij
heeft aangegaan en vastgelegd v66r 31 december 1988; die contractuele verplichtinartikele~ 0149
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gen betre~g h~bben op de vastleggingen
zoals ze bhJken mt de boekhouding van de
controleurs der vastleggingen; het hof bijgevo~g, nuohet de beslissing dater geen toepassmg dwnt gemaakt te worden van die
bepalingen, uitsluitend hierop grondt dat
de door de novo Duchene gevorderde schuld
uite!aar~ ?-ietovoork~am op de Rijksbegrotmg voor 1 Januan 1989, aangezien ze
betrekk~ng had op niet te voorziene gebeurtemssen, zonder daarbij na te gaan
hoewel het daartoe door eiser was aange~
zocht in zijn conclusie ten betoge dat er op
31 december 1988 zowel een voorstel tot da~ingo bestond als een oop de Rijksbegrotmg mgeschreven beschikbaar krediet of de
verplichting in casu door de Staat wa~ aangegaan en vastgelegd, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordto het arrest derhalv~ oartikel61, § 1, derde' en vijfde lid, van
de blJZondere wet van 16 januari 1989
schendt;

derde onderdeel, artikel61, § 1, zesde lid
tweede streepje, van de bijzondere wet vm{
16 januari 1989 bepaalt dat de Staat gebonden blijft door de verplichtingen die op
31 december 1988 vaststaan en waarvan de
betaling op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten en reglementen; een schuld vaststaat als ze terstond en
zonder moeite kan worden voldaano de omstandigheid dat alleen het bedrag ervan
met de hulp van een deskundige moet worden bepaald, er niet aan in de weg staat
dat de schuld vaststaat; het arrest bijgevolg, nu het alleen op grond dat het bedrag van de schuld door een deskundige
moest worden berekend, beslist dat de
schuld van de Staat in casu, noch op 31 december 1988 noch op heden als vaststaand
kan worden aangemerkt, zonder daarbij
acht te sl~an ?P de door eiser aangevoerde
omstand1ghe1d dat het bestaan van die
schuld en de gedeeltelijke raming ervan
door de Staat waren erkend v66r 31 december 1988, het wettelijk begrip vaststaande schuld miskent en derhalve artikel 60 ~, § 1, zesde lid, tweede streepj~, van
de blJzondere wet van 16 januari 1989
schendt:
(.00)

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel61, § 1, derde en vijfde lid, van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de
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Staat gebonden blijft door de contractuele verplichtingen die hij heeft aangegaan en vastgelegd v66r 31 december 1988; dat die verplichtingen
betrekking hebben op de v66r de inwerkingtreding van de wet regelmatig aangegane vastleggingen zoals ze
met name blijken uit de boekhouding
van de controleurs der vastleggingen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat ''het thans door (verweerster)
gevorderde bedrag (... ) uiteraard niet
voorkwam op de Rijksbegroting v66r 1
januari 1989, aangezien het betrekking had op niet te voorziene gebeurtenissen";
Dat het arrest op grond van die
vaststelling wettig beslist dat de betaling van de vergoeding voor de
schade die verweerster heeft geleden
ten gevolge van een niet te voorziene
onderbreking van de werken een
schuld van eiser is;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat een schuld :pas
vaststaat in de zin van artikel61, § 1,
zesde lid, van de voomoemde wet, als
ze zonder moeite en terstond kan worden voldaan; dat de feitenrechter, in
geval van betwisting, de ernst van die
betwisting client te beoordelen;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat in casu de bij de dagvaarding gevorderde schadevergoeding
soms tot vier maal zo hoog werd geraamd en dat bedrag thans nog verdubbeld is; dat die betwisting gebaseerd is op talrijke berekeningen die zo
ingewikkeld zijn dat de eerste rechter heeft geoordeeld een beroep te
moeten doen op een deskundige; dat
bijgevolg blijkt dat de betwisting 'emstig' is (... ), zodat de schuld noch op 31
december 1988 noch op heden als vaststaand kan worden aangemerkt in de
zin van de bijzondere financieringswet";
Dat het arrest door die vaststellingen het wettelijk begrip vaststaande
schuld niet miskent en, bijgevolg, de
voornoemde wetsbepaling niet schendt;
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Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
( ... )

II. Op de voorziening nr. A.R.
C.97.0424.F :
Over het middel : schending van de artikelen 15, § 4, en 16, § 2, van het ministerieell:iesluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten, zoals artikel15, § 4, bestond v66r
de wijziging ervan bij artikel1 van het ministerieel besluit van 23 april 1991,

doordat het arrest het beroepen vonnis
waarbij "(verweerder)" veroordeeld was "om
aan (eiseres) het bedrag van 1.907.812
frank te betalen plus de interest tegen de
bedongen rentevoet met ingang van 21 oktober 1987", bevestigt, evenwel onder het
in de motivering gemaakte voorbehoud dat
"aileen de interest tegen de wettelijke rentevoet zal worden toegekend vanaf 21 oktober 1987"; dat het die beslissing hierop
grondt dat het Hof van Cassatie in een arrest van 9 juni 1988, dat eiseres aanvoert
tot staving van de door haar op grond van
artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden ingestelde vordering tot betaling van verwijlinterest tegen de bedongen rentevoet, "vaststelt dat
artikel 15, D, van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964- dat bij artikel15,
§ 4, van het M.B. van 10 augustus 1977 opgeheven en vervangen is - geen onderscheid maakt waar het bepaalt dat verwijlinterest verschuldigd is 'wanneer de
vastgestelde termijn voor de betaling is
overschreden'; dat die interest evenwel die
thans, blijkens genoemd artikel15, § 4, berekend wordt 'tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 % 's jaar. Deze rentetoeslag bedraagt 5 % vanaf de eenenzestigste dag vertraging', niet de interest
omvat die verschuldigd kan zijn op grond
van artikel16 van genoemd ministerieel besluit; dat die § 4 immers moet gelezen worden in samenhang met artikel 15, waarvan hij deel uitmaakt en dat het opschrift
'Betalingen' draagt; dat de§§ 1, 2 en 3 van
dat artikel respectievelijk betrekking hebben op de betaling van de werken, de betaling van de leveringen en de betaling in
geval van derdenbeslag; § 4 enkel betrekking heeft op die achterstallige betalingen maar niet op de laattijdige betaling van
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de schadevergoeding die op grond van artikel 16, § 2, verschuldigd is wegens onderbreking ten gevolge van een niet te voorziene gebeurtenis; de vraag trouwens rijst
op welk ogenblik een dergelijke betaling
verschuldigd is aangezien er, per definitie, geen enkele termijn is vastgesteld voor
de betaling van de vergoeding voor die niet
te voorziene schade",
terwijl artikel15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, zoals
het toepasselijk was op de litigieuze aanneming van werken, bepaalt dat de aannemer recht heeft op een in dat besluit
vastgestelde interest "zo de vastgestelde
termijn voor de betaling wordt overschreden"; die bepaling geen enkel onderscheid
maakt, zodat de interest die op grond ervan wordt toegekend, gevorderd kan worden op alle betalingen die het bestuur ingevolge de opdracht verschuldigd is, en dus,
met name ook op de bedragen die verschuldigd zijn wegens de schade die de aannemer heeft geleden ten gevolge van een onderbreking van de werken, ook al is die te
wijten aan een niet te voorziene gebeurtenis; het hof, nu het beslist dat artikel 15,
§ 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden niet van toepassing is op de betaling van dergelijke bedragen, die
reglementsbepaling schendt en bijgevolg
zijn beslissing om aan eiseres op de hoofdsom van 1.907.812 frank enkel de interest tegen de wettelijke rentevoet toe te
kennen vanaf 21 oktober 1987, niet naar
recht verantwoordt :

Overwegende dat artikel 15, § 4,
eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals het in casu van
toepassing is, bepaalt dat de aannemer recht heeft op de in dat besluit
vastgestelde interest, zo de vastgestelde termijn van de betaling wordt
overschreden;
Overwegende dat de tekst geen onderscheid maakt, zodat die interest gevorderd kan worden op alle bedragen die het bestuur ingevolge de
opdracht verschuldigd is;
Overwegende dat het arrest, nu het
beslist dat artikel15, § 4, van dealgemene aannemingsvoorwaarden niet
van toepassing is op de betaling van de
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bedragen die verschuldigd zijn wegens de schade die de aannemer heeft
geleden ten gevolge van een onderbreking van de werken, voornoemd artikel 15, § 4, schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, voegt de op de algemene rol onder de nummers
C.97.0315.F en C.97.0424.F ingeschreven zaken; vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over
de met ingang van 21 oktober 1987
aan de naamloze vennootschap Entreprises generales Louis Duchene verschuldigde interest; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt het
Waalse Gewest in de helft van de kosten van zijn voorziening; houdt de uitspraak over de andere helft van die
kosten aan, alsook de uitspraak over
de kosten van de voorziening van de
naamloze vennootschap Entreprises
generales Louis Duchene, en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Bergen.
18 februari 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Simont, Gerard en Draps.
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1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - FAILLISSEMENT VAN EEN
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2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BEVOEGDHEID - PLAATSELIJKE

Koophandel (de artikelen 2 en 15, zoals ze
van kracht waren v66r de wijziging ervan bij de wet van 13 april 1995),

BEVOEGDHEID - VENNOOTSCHAP ONDER
FIRMA- FAILLISSEMENT VAN EEN VENNOOT.

doordat bestreden arrest van 18 juni
1996 vaststelt dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel "bij vonnis van 24 mei
1993 de vennootschap onder firma 'Biard, Vandevelde et Cie', op aangifte, failliet heeft verklaard en (verweerster) als curator heeft aangewezen; dat de Rechtbank
van Koophandel te Brussel bij vonnis van
24 mei 1993 tevens Roland Biard en Michel Vandevelde, heiden vennotenzaakvoerders van de voornoemde vennootschap onder firma, op aangifte failliet heeft
verklaard; dat de vennoten Alphonse Vanden Eede en Franco Pellizzola vervolgens
aangifte hebben gedaan van hun persoonlijk faillissement; dat de curator nog vijf andere vennoten, onder wie (eiser), gedagvaard heeft om ze persoonlijk failliet te
verklaren; dat ... de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij vonnis (van 19 november 1993), de vijfvennoten, onder wie
(eiser), persoonlijk failliet heeft verklaard"
en dat het hof van beroep, op eisers hoger beroep tegen het vonnis van 19 november 1993, "op de terechtzitting van 20 februari 1996, ambtshalve de vraag heeft
opgeworpen naar de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken
om (eiser), die in Frankrijk woont, failliet
te verklaren; ... dat, met instemming van
alle partijen, het debat op 7 mei 1996 beperkt bleef tot het bevoegdheidsprobleem";
dat het arrest niet ontkent dat, zoals eiser in zijn conclusie aanvoerde, "er sinds 4
december 1984, geen enkel objectief en concreet gegeven meer voorhanden is om de
zetel van de vennootschap onder firma Biard, Vandevelde et Cie nog langer te beschouwen als het centrum van (eisers) belangen en zaken; dat (eiser) immers sinds
1984 op generlei wijze meer heeft kunnen deelnemen aan het reilen en zeilen van
die vennootschap en evenmin nog toegang
had tot haar zetel, zelfs niet om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van
de vennoten"; dat het bestreden arrest van
18 juni 1996 vervolgens "zegt dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel de internationaal bevoegde rechter was om kennis te nemen van de vordering van de
faillietverklaring van (eiser)", op grond dat
"(eiser) in zijn aanvullende conclusie de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken
om hem persoonlijk failliet te verklaren afwijst, en zich daartoe beroept op artikel 8,
§ 1, eerste lid, van de bij de wet van 31
maart 1900 goedgekeurde Frans-Belgische
Overeenkomst van 8 juli 1899 betreffende

3o VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVEN·
NOOTSCHAPPEN - VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA- FAILLISSEMENT VAN EEN VENNOOT - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID.

1 o, 2° en 3° De rechtbank die plaatselijk bevoegd is om een vennootschap onder
firma failliet te verklaren, is tevens bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot faillietverklaring van de vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn (1). (Art. 440, tweede lid,
Faillissementswet.)
(VERMEIREN T. FAILLISSEMENT BIARD, VANDEVELDE ET CIE V:O.F. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0392.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 juni 1996 en 5
maart 1997 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van de
artikelen 8, inzonderheid § 1, eerste lid, van
de op 8 juli 1899 te Parijs gesloten en bij de
Belgische wet van 31 maart 1900 goedgekeurde Overeenkomst tussen Belgie en
Frankrijk betreffende de rechterlijke bevoegdheid, het gezag en de uitvoering van
de rechterlijke uitspraken, van de scheidsrechterlijke uitspraken en de rechtsgeldige akten, 102 van het Burgerlijk Wethoek, 440, inzonderheid eerste en tweede
lid, van de wet van 18 april1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel
van betaling, die hoek III van het Wethoek van Koophandel vormt (zoals genoemd
artikel 440 moest worden gei:nterpreteerd
v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek) en, voor zover nodig, scherrding van de artikelen 2, 15, 16 en 17 van
titel IX van hoek I van het Wetboek van
(1) I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du

concordat, Kluwer, 1998, p. 234, nr. 353; V: MAR"La faillite internationale : observations sur I' application du traite franco-beige du
8 juillet 1899", R.D.C., 1997, p. 314.

QUETTE,
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de rechterlijke bevoegdheid, het gezag en
de uitvoering van de rechterlijke uitspraken, van de scheidsrechterlijke uitspraken en de rechtsgeldige akten; dat luidens voornoemd artikel 'de rechtbank van
de woonplaats van een Belgische of Franse
koopman in het ene of andere der beide
landen aileen bevoegd is om het failliet van
die koopman te verklaren'; (. .. ) dat de Belgische en de Franse wetgever (. .. ), toen ze
de overeenkomst sloten, zijn uitgegaan van
hetzelfde begrip woonplaats, namelijk de
plaats waar de koopman handel drijft; dat
voornoemd begrip op dat tijdstip op dezelfde wijze werd uitgelegd; (. .. ) dat onder het begrip woonplaats, als bedoeld in
artikel8 van de Frans-Belgische overeenkomst van 8 juli 1899, bijgevolg moet worden verstaan de plaats waar de koopman
handel drijft; dat de plaats waar een vennoot in een vennootschap onder firma handel drijft in beginsel overeenkomt met de
zetel van de vennootschap (. .. ); dat in casu
de zetel van de vennootschap onder firma
Biard, Vandevelde et Cie gevestigd was te
... Brussel (. .. ); dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel dus in beginsel bevoegd
was om (eiser) failliet te verklaren";

terwijl artikel 8, § 1, eerste lid, van de
Belgisch-Franse bevoegdheidsovereenkomst
van 8 juli 1899luidt als volgt: "de rechtbank van de woonplaats van een Belgische
of Franse koopman in het ene of andere der
beide landen is alleen bevoegd om de failliet van die koopman te verklaren"; "woonplaats" in de zin van die bepaling, wanneer het een natuurlijk persoon betreft,
doelt op zijn voornaamste handelsvestiging;
de "woonplaats" van een vennoot onder
firma, aldus begrepen in de zin van "voornaamste handelsvestiging", niet van rechtswege gevestigd is op de zetel van de vennootschap onder firma; het feit dat de
plaats waar de vennoot onder firma handel drijft niet samenvalt met de zetel van
die vennootschap blijkt uit artikel 440,
tweede lid, van het Wetboek van Koophandel- zoals het in het Belgische recht is ingevoerd bij de wet van 18 april1851- volgens hetwelk "in geval van faillissement
van een vennootschap onder firma, de aangifte de naam en de aanduiding van de
woonplaats van ieder van de hoofdelijke
vennoten behelst"; het bestreden arrest derhalve zijn beslissing dat de Belgische rechtbanken volgens het internationaal recht bevoegd zijn, niet wettig hierop kan gronden
dat "in beginsel, de woonplaats waar de
vennoot in een vennootschap onder firma
handel drijft, overeenkomt met de zetel van
de vennootschap"; het arrest, nu het zijn
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beslissing op die reden grondt, het begrip
woonplaats in de zin van artikel440, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek
van Koophandel, zoals het moest worden
verstaan v66r de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk Wetboek miskent en, bijgevolg artikel 8, § 1, eerste lid, van de FransBelgische Overeenkomst van 8 juli 1899
schendt (schending van alle in de aanhefvan het middel aangegeven bepalingen):

Overwegende dat het bestreden arrest van 18 juni 1996 vaststelt dat de
Rechtbank van Koophandel te Brussel de vennootschap onder firma Biard, Vandevelde et Cie, waarvan de zetel te Brussel is gevestigd, op aangifte
failliet heeft verklaard en dat genoemd
rechtscollege bij een later vonnis eiser, die vennoot was en zijn woonplaats in Frankrijk heeft, persoonlijk failliet heeft verklaard;
Overwegende dat artikel 8, § 1, van
de tussen Frankrijk en Belgie gesloten Overeenkomst van 8 juli 1899 betreffende de rechterlijke bevoegdheid,
het gezag en de uitvoering van de
rechterlijke uitspraken, van de
scheidsrechterlijke uitspraken en de
rechtsgeldige akten luidt als volgt : de
rechtbank van de woonplaats van een
Belgische of Franse koopman in het
ene of andere der beide landen is aileen bevoegd om die koopman failliet te verklaren; voor Franse of Belgische vennootschappen van koophandel, wier zetel in een van de beide
landen is gevestigd, is de bevoegde
rechtbank de rechtbank van die zetel;
Dat uit die bepaling blijkt dat het
faillissement in Frankrijk en Belgie op
dezelfde wijze geregeld wordL c:r. dat
een enkel rechtscollege, namelijk dat
van de zetel van de vennootschap, bevoegd is wanneer het om vennootschappen gaat;
Overwegende dat in geval van een
vennootschap onder firma de rechtbank die plaatselijk bevoegd is om de
vennootschap failliet te verklaren, bij
uitsluiting bevoegd is om kennis te
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nemen van de vordering tot faillietverklaring van de vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn;
dat bijgevolg de Rechtbank van Koophandel te Brussel bevoegd was om eiser failliet te verklaren;
Dat derhalve het door eiser opgeworpen bezwaar, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal- Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en Van Ommeslaghe.
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OVEREENKOMST -

BESTANDDELEN TOESTEMMING- BEDROG- VASTSTELLING
DOOR FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN HET
HOF.

De feitenrechter kan het bestaan van bedrieglijke praktijken die een persoon ertoe hebben bewogen een overeenkomst
voor onderwijs per briefte sluiten, afleiden uit allerlei onjuiste vermeldingen in
de reclame van de medecontractant en uit
het misleidend karakter van een aan de
kandidaten voorgestelde bekwaamheidstest (1). (Art. 1116 B.W.)
(1) Cass., 1 april 1993, A.R. 9626, nr. 173.

(CENTRE DE CULTURE ET DE FORMATION B.V.BA.
T. TONON)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0443.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 juni 1997 in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Beauraing;
Over het middel : schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, op 4 november
1950 gesloten te Rome en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, 1109 en 1116 van
het Burgerlijk Wetboek, en schending van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het bestreden vonnis, bij de uitspraak over de tegenvordering van verweerster, de op 4 mei 1993 tussen de partijen gesloten overeenkomst ten nadele van
eiseres nietigverklaart en haar veroordeelt om aan verweerster het bedrag van
11.569 frank te betalen en, bijgevolg, de
hoofdvordering van eiseres, die ertoe strekt
verweerster te doen veroordelen om haar
het bedrag van 35.664 frank te betalen, niet
gegrond verklaart op grond dat verweerster
heeft geantwoord op een reclamebericht in
een tijdschrift door een strook in te vullen, met de bedoeling inlichtingen te krijgen over thuiscursussen voor medische secretaresse; dat de rechtbank "vaststelt dat
de tussen de partijen gesloten overeenkomst tal van ernstige aanwijzingen bevat van bedrog aan de zijde van eiseres;
1. In het in een tijdschrift verschenen
reclamebericht : dat de rechtbank wijst op
de volgende onjuiste gegevens, die eiseres maar met moeite zou kunnen bewijzen: 'aile centra voor gezondheidsverzorging zijn op zoek naar medische
secretaressen; de eerste school voor medisch secretariaat in Belgie; het 'Centre de
culture et de formation' is thans de school
die het grootste aantal medische secretaressen opleidt in Belgie; degelijke cursussen, opgesteld door leerkrachten die geselecteerd zijn op grond van hun deskundigheid, zeer praktijkgerichte cursussen die toegankelijk zijn voor iedereen'; dat
de rechtbank in verband met de eerste vier
syllabi, die bij het dossier van de rechtspleging zijn gevoegd, de vraag stelt wat een
medische secretaresse kan aanvangen met
de kennis van de geschiedenis van de geneeskunde; dat zij nergens op de syllabi een
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naam van een lesgever aantreft; dat de zeer
korte taak achteraan elke syllabus geenszins aangepast schijnt te zijn aan wat van
een medische secretaresse wordt verwacht,
namelijk dat zij de door de geneesheer gedicteerde brieven foutloos leert schrijven;
dat zij maar weinig heeft aan de kennis van
een Gram-bacil, de Douglas-gil of een
dwarsgestreepte spier; dat een medische secretaresse in de eerste plaats moet leren
werken met een schrijfmachine, ja zelfs met
een computer; dat de opleiding wat dat betreft in gebreke blijft en dat de toezending van twaalf, met de hand of met de machine geschreven taken zeker niet
voldoende is; 2. de folder : dat de folder in
geestdriftige bewoordingen spreekt over het
Centrum en daartoe dagbladartikels inlast; dat de rechtbank met genoegen de
overlegging van de kopieen van de bewuste
artikelen zou vorderen, ware het niet dat
zij haar overtuiging reeds gegrond had op
de bedrieglijke praktijken van eiseres; dat,
meer bepaald, de foto van een geneesheer
die naar zijn secretaresse kijkt, bij de werkloze onbewust - overigens heel natuurlijke - verlangens wekt naar een hogere
sociale status; 3. de bekwaaheidstest: dat
de bekwaamheidstest totaal misleidend is;
dat hij immers wordt aangeboden in de
vorm van een vraag- en antwoordformulier
'juist-verkeerd' (niet eens een test op zijn
Amerikaans), zodat de geteste persoon louter op grond van een waarschijnlijkheidsberekening, reeds het vereiste minimum
van 50 pet (25 punten) behaalt; dat het dan
voldoende is enkele gemakkelijkere vragen in te lassen opdat de betrokkene hoe
dan ook onvermijdelijk 60 tot 70 pet. zou
behalen; dat de test geen enkele proef bevat, bestaande uit een grammaticaal dietee en kennis van het machineschrift, waardoor zou kunnen worden nagegaan of de
kandidate, alvorens haar gespecialiseerde
opleiding aan te vangen, wel de minimum
vereiste bekwaamheid van een secretaresse bezit; dat, meer bepaald, bij lezing
van de brieven van 29 september 1993
blijkt dat verweersters kennis van de spelling zeer rudimentair kan worden genoemd;
dat de rechtbank tot het besluit komt dat
eiseres bedrieglijke praktijken heeft aangewend om de ondertekening van het contract te verkrijgen en dat bijgevolg dat contract nietig moet worden verklaard",

terwijl, eerste onderdeel, de vermeldingen waarop het bestreden vonnis wijst, in
het van eiseres uitgaande reclamebericht,
namelijk dat alle centra voor gezondheidsverzorging op zoek zijn naar medische secretaressen, dat de school van eiseres de
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eerste school voor medisch secretariaat in
Belgie is en het grootste aantal medische
secretaressen opleidt, dat haar degelijke
cursussen, die praktijkgericht en voor iedereen toegankelijk zijn, zijn opgesteld door
ervaren en geselecteerde leerkrachten, zelfs
als ze onjuist zouden blijken te zijn, geen
feiten zijn waaruit de rechter wettig kan afleiden dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, dat verweerster ertoe
bewogen heeft het contract te sluiten; die
vermeldingen immers, enerzijds, vallen onder de handelsreclame die door de beugel
kan en waarvan het misleidend karakter
niet voldoende vaststaat; het bestreden vonnis, anderzijds, na onderzoek van de eerste vier syllabi kritiek oefent op het pedagogisch concept van dat gedeelte van de
cursussen, het gebruik van medische termen en de ontstentenis van elke verwijzing naar een leerkracht; die feiten, als ze
gezien worden in samenhang met de vermeldingen in de reclame nochtans geen bedrieglijke of onrechtmatige praktijken zijn
die verweerster ertoe zouden hebben bewogen het contract te sluiten; hetzelfde kan
worden gezegd van de geestdriftige bewoordingen waarin de folder over het Centrum
spreekt en van de weergave van de foto van
de geneesheer die naar zijn secretaresse
kijkt (schending van de artikelen 1109 en
1116 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, het bestreden vonnis, nu het beslist dat het eiseres niet gemakkelijk zou vallen aan te tonen dat alle
centra voor gezondsheidsverzorging op zoek
zijn naar medische secretaresses, dat zij de
eerste school voor medisch secretariaat in
Belgie is, dat zij het grootste aantal medische secretaressen opleidt, dat haar cursussen degelijk, praktijkgericht en voor iedereen toegankelijk zijn, en dat ze opgesteld
zijn door ervaren en geselecteerde leerkrachten, en nu het die vermeldingen als
onjuist beschouwt zonder eiseres de gelegenheid te geven het bewijs van de juistheid ervan te leveren, het recht van verdediging van eiseres schendt (schending
van artikel6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging);
derde onderdeel, de rechter uit het feit
dat de geschiktheidsproef aangeboden werd
in de vorm van een vraag- en antwoordformulier "juist-verkeerd", waarbij de geteste persoon door de inlassing van enkele gemakkelijke vragen hoe dan ook 60
tot 70 pet. zou behalen, en uit het feit dat
zij geen grammaticaproef bevat waardoor
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zou kunnen worden nagegaan of de kandidate, alvorens haar gespecialiseerde opleiding aan te vatten, wel de minimum vereiste bekwaamheid van een secretaresse
bezit, gelet op het feit dat haar kennis van
de spelling zeer rudimentair is, niet wettig kan afleiden dat eiseres zich schuldig
heeft gemaakt aan bedrog dat verweerster
ertoe bewogen heeft het contract te sluiten; de gemakkelijkheid van de bekwaamheidstest en het belang dat aan het
medisch aspect ervan wordt gehecht ten
koste van de algemene kennis immers kadert in het pedagogisch concept dat eiseres met de test voor ogen stand; het niet
gaat om feiten waarvan het bedrieglijk karakter voldoende zou vaststaan om ze wettig aan te merken als bedrieglijke praktijken die verweerster tot contracteren hebben
aangezet (schending van de artikelen 1109
en 1116 van het Burgerlijk Wetboek) :
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ken advertentie niet meer is dan een
onschuldige commerciele reclametruc";
Dat het bestreden vonnis, nu het beslist dat het eiseres "niet gemakkelijk zou vallen" de juistheid "aan te tonen" van de in haar reclame vermelde
kwaliteiten, het recht van verdediging van eiseres niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal - Advocaat : mr.
Houtekier.

Wat het eerste en het derde onderdee! betreft :
Overwegende dat het weliswaar aan
de feitenrechter staat om in feite het
bestaan vast te stellen van het bedrieglijk opzet en van de praktijken
die bedrog opleveren, alsook van de invloed van die praktijken op de voorwaarden waaronder de wederpartij er- Nr. 97
toe is bewogen het contract te sluiten,
maar dat het aan het Hof staat na te
1e KAMER- 19 februari 1999
gaan of de feitenrechter uit de door
hem vastgestelde feiten wettig het be- 1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
staan heeft kunnen afleiden van het
OVEREENKOMST- OVEREENKOMSTEN.
bedrog dat die partij ertoe heeft beREGRES - VERZEKERING - INDEPLAATSwogen het contract te sluiten;
STELLING- W.A.M.-VERZEKERAAR- VERZEKERAAR VERPLICHT TOT SCHADEVERGOEDING
Overwegende dat het bestreden von- VERZEKERDE EN ANDERE PERSONEN AANnis wijst op "tal van ernstige aanwijSPRAKELIJK "IN SOLIDUM" - REGRES VAN
zingen van bedrog aan de zijde van eiVERZEKERAAR- GRONDSLAG.
seres", zoals vooral bepaalde onjuistheden in haar reclame en het "totaal 2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING
misleidend karakter" van een be- VERZEKERAAR VERPLICHT TOT SCHADEVERGOEDING- VERZEKERDE EN ANDERE PERSOkwaamheidstest die eiseres heeft afNEN AANSPRAKELIJK "IN SOLIDUM"- ONDERgenomen van de kandidaten voor onLINGE BETREKKINGEN REGRES VAN
derwijs per brief;
VERZEKERAAR- GRONDSLAG- GEVOLG.
Dat de feitenrechter uit die feiten
wettig het bestaan heeft kunnen af- 1o en 2° De verzekeraar die op grand van
de WAM-wet het slachtoffer van een onleiden van bedrieglijke praktijken die
geval
heeft vergoed, waarvoor zijn ververweerster ertoe hebben bewogen het
zekerde en andere personen in solidum
contract te sluiten;
aansprakelijk zijn verklaard, heeft een
verhaalrecht op die andere personen ten
Wat het tweede onderdeel betreft :
belope van de bedragen die zijn bijdrage
Overwegende dat eiseres in haar
in de schade overtreffen; dergelijke vordering berust niet op het misdrijf dat de
conclusie beweerde dat "de betrok-
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schade heeft veroorzaakt maar op de verde ling in de bijdrageplicht tussen diegene die aansprakelijk zijn voor schade
(1). (Art. 22 Verzekeringswet; artt. 6 en
10 W.A.M.-wet 1956; artt. 1382 en 1383
B.W.)
(O.M.O.B. T. VENNER! E.A.)
ARREST

(A.R. C.94.0246.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1213, 1214,
1249, 1251, meer bepaald, 1251.3°, 1382,
1383 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
de artikelen 22 en 32 van de wet van 11
juni 1874, houdende titel X "Verzekeringen in het algemeen" van het Wetboek van
Koophandel, de artikelen 3, 4 en 26 van de
wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van het algemeen rechtsbeginsel dat de verrijking zonder oorzaak
verbiedt, voor zoveel als nodig, van de artikelen 6 en 10 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden arrest de vordering van eiseres tegen verweerders afwijst als niet ontvankelijk en eiseres veroordeelt tot de kosten van beide aanleggen,
om reden dat,
enerzijds:
" ... de vordering steunt op een door (verweerder) begaan misdrijf en aldus krachtens art. 26 van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering verjaart
door verloop van vijfjaar te rekenen van de
dag waarop het misdrijf gepleegd werd; dat
(eiseres) optreedt als gesubrogeerde in de
rechten van haar verzekerde, M.R., en haar
vordering niet de vordering van het slachtoffer is die wordt verder gezet; dat het misdrijf op 9 april 1979 plaats had en de vorderingen bij exploten betekend op 15
november 1984 en 9 januari 1986 ingeleid werden; dat aldus sedert de dag van
het misdrijf op het ogenblik van het instel(1) Zie: Cass., 21 okt. 1965, Pas, 1966, I, 240,
met noot adv.-gen. Paul Mahaux.
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len van de vorderingen meer dan vijfjaar
verlopen was; dat niet bewezen is dat de
verjaring tijdens deze periode gestuit of geschorst werd;
anderzijds,
... dat gezien de vordering verjaard is (eiseres) zich ten onrechte op de rechtsfiguur van de verrijking zonder oorzaak beroept; dat inderdaad de door (eiseres)
beweerde verarming respectievelijk verrijking, haar oorzaak in vermelde verjaring
vindt; dat dit eveneens geldt voor de betalingen welke door (eiseres) plaats hadden nadat haar vordering verjaard was; dat
immers de vorderingen betrekking hebbende op deze betalingen ook zouden verjaard zijn",

terwijl, eerste onderdeel, de vorderingen van eiseres tegen verweerders, zoals de
eerste rechter in het vonnis a quo aanstipt, onder meer steunen op de artikelen
22 en 32 van de verzekeringswet;
Artikel 22, lid 1, van de wet van 11 juni
1874 op de verzekeringen in het algemeen
bepaalt dat de verzekeraar die de schade
betaald heeft, in al de rechten treedt van de
verzekerde tegenover derden ter zake van
die schade;
De verzekeraar tot vergoeding van
schade is gehouden nadat de aansprakelijkheid van de verzekerde is vastgesteld en
de omvang van de te vergoeden schade is
bepaald; hij over het subrogatoir recht bepaald in artikel 22 van de wet beschikt na
betaling van de schade;
Eiseres in haar "gecoordineerde beroepsbesluiten", zonder op dat punt te worden tegengesproken, heeft uitgelegd dat haar verzekerde tot provisionele schadeloosstellingen is veroordeeld bij arrest van het Hof
van Beroep van Antwerpen van 22 april
1983, afgezien nog van het door verweerder tegen dit arrest aangetekende cassatieberoep, beslecht bij arrest van 26 juni 1984,
en tot definitief bepaalde schadeloosstellingen is veroordeeld bij arresten van het
Hof van Beroep van Antwerpen van 7 september 1990 en 14 maart 1991;
Eiseres in haar "gecoordineerde beroepsbesluiten", zonder op dit punt te worden tegengesproken, vervolgens heeft aangegeven dat zij tussen 16 mei 1980 en 18 juni
1991 diverse provisies, saldi en kosten heeft
betaald ten behoeve van de burgerlijke partijen Masuruana-Venneri, en tussen 30 mei
1980 en 7 maart 1991 ten behoeve van de
burgerlijke partij LCM;
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De verzekerde van eiseres tot vergoeding van de schade is veroordeeld en eiseres deze schade heeft vergoed op een ogenblik waarop meer dan 5 jaar waren
verstreken sinds het ongevalsgebeuren van
9 april 1979;
De verzekeraar die de door zijn verzekerde veroorzaakte schade betaald heeft en
aldus gesubrogeerd is in de rechten van die
verzekerde, een verhaalsvordering kan instellen tegen elke derde die tot het ontstaan van de schade bijgedragen heeft om
hun bijdrage in de schadeloosstelling op te
vorderen (artikelen 1213 en 1214 van het
Burgerlijk Wetboek), hetzij via de zijdelingse vordering van artikel 1251.3° van het
Burgerlijk Wetboek en steunend alsdan op
de aquiliaanse rechtsvordering die oorspronkelijk het slachtoffer toebehoorde of
op de actio judicati, hetzij, bij gebrek aan
dergelijke rechtsvordering, via de rechtstreekse vordering gegrond op de verrijking zonder oorzaak die toevalt aan de
schuldenaar die de volledige schade heeft
vergoed waartoe hij slechts met anderen
aansprakelijk was;
De vorderingen van eiseres tegen de verweerders in dat geval niet steunen op de inbreuk die de schade heeft veroorzaakt,
maar op de verbintenis die rust op allen die
eenzelfde schade mee hebben veroorzaakt
bij te dragen in de vergoeding ervan (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek), en verder op de verrijking zonder oorzaak in hoofde van verweerder,
medeaansprakelijke, ingevolge vergoeding van de volledige schade door eiseres;
Dergelijke vordering verjaart door verloop van 30 jaar (art. 2262 B.Wb.);
De appelrechter uitdrukkelijk vaststelt
"dat (eiseres) optreedt als gesubrogeerde in
de rechten van haar verzekerde, M.R., en
haar vordering niet de vordering van het
slachtoffer is die wordt verdergezet",

zodat het bestreden arrest niet wettig
heeft beslist dat de korte verjaring voorzien door artikel 26 V.T. van het Wetboek
van Strafvordering van toepassing is op de
vorderingen van eiseres en dat haar vorderingen verjaard zijn, nu op het ogenblik waarop zij ingesteld zijn geworden
meer dan 5 jaar zijn verlopen sinds het
misdrijf (schending van al de ingeroepen
wettelijke bepalingen, meer in het bijzonder, van art. 22 van de verzekeringswet, 26
V.T. Wb.Sv. en het algemeen rechtsbeginsel dat de verrijking zonder oorzaak verbiedt;
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terwijl, tweede onderdeel, er verrijking
zonder oorzaak is ten nadele van de verarmde partij zo een vermogensverschuiving
plaats vindt zonder geldige juridische oorzaak of zonder enige tegenprestatie; eventuele verrijking zonder oorzaak wordt beoordeeld op het ogenblik dat een
patrimonium verrijkt wordt ten nadele van
een ander en niet op het ogenblik waarop
degene die zich verarmt tot terugvordering overgaat;
Het feit bijgevolg dat deze laatste vordering zou verjaard zijn, niet de oorzaakde tegenprestatie - kan zijn van de verrijking van degene die de verjaring opwerpt; het verloop van meer dan 5 jaar
sinds het plegen van een misdrijf des te
minder de "oorzaak" van een verrijking in
hoofde van degene die als medeaansprakelijke niet heeft bijgedragen tot
het vergoeden van de schade kan zijn, nu
de vordering vanwege verrijking zonder oorzaak geen vordering ex delictu is en evenmin een aquiliaanse vordering, en aldus
niet valt onder toepassing van artikel 26
V.T. van het Wetboek van Strafvordering,

zodat het bestreden arrest niet wettig beslist dat de vastgestelde verrijking in hoofde
van verweerders haar oorzaak vindt in de
korte verjaring van artikel 26 V.T. van het
Wetboek van Strafvordering en op grond
daarvan de vorderingen van eiseres gesteund op dit algemeen rechtsbeginsel niet
wettig afwijst als niet-ontvankelijk (scherrding van al de ingeroepen wettelijke bepalingen, meer in het bijzonder, van het algemeen rechtsbeginsel dat de verrijking
zonder oorzaak verbiedt);
terwijl, derde onderdeel, zeer subsidiair, eiseres aldus minstens voor die provisies, saldi en kostenbetalingen gedaan na
het verstrijken van de termijn van 5 jaar
voorzien in art. 26 VT Wb.Sv., op geen enkel ogenblik in de mogelijkheid is geweest
tijdig bij subrogatie de quasidelictuele vordering van het slachtoffer tegen verweerders uit te oefenen om hun aandeel in dat
deel van de uitgekeerde schadeloosstellingen te verhalen;
Eiseres aldus minstens voor die provisies, saldi en kostenbetalingen een eigen
rechtstreekse vordering heeft afgeleid uit
het algemeen rechtsbeginsel dat de verrijking zonder oorzaak verbiedt, zodat de
appelrechter eiseres, minstens voor de betalingen verricht nadat de verjaring van
art. 26 V.T. Wb.Sv., was ingetreden, niet
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wettig het recht heeft ontzegd van verweerders op grond van de verrijking zonder oorzaak terugbetaling van hun aandeel in die bedragen te vorderen omdat
"immers de vorderingen betrekking hebbende op deze betalingen ook zouden verjaard zijn (schending van alle ingeroepen
wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. Moors, verzekerde van eiseres
(O.M.O.B.) vervolgd werd, ter gelegenheid van een verkeersongeval van
9 april1979, voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan Antonio Venneri en zijn zuster Maria Venneri;
2. verweerder AntonioVenneri, het
echtpaar Musuruana-Venneri en hun
ziekteverzekeraar zich in de strafprocedure burgerlijke partij hebben gesteld;
3. de strafvordering bij in kracht van
gewijsde gegaan arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen van 22 april
1983 vervallen is verklaard door verjaring;
4. dit arrest op burgerlijk gebied beslist heeft dat de beklaagde Moors en
de burgerlijke partij Antonio Venneri,
thans verweerder, elk aansprakelijk
zijn voor de helft van de schade en aan
de burgerlijke partijen een provisionele vergoeding toekent;
5. de definitieve bedragen werden
bepaald bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 10
maart 1989 en bij arresten van het
Hof van Beroep te Antwerpen van 7
september 1990 en 14 maart 1991;
6. eiseres de schade van Antonio
Venneri voor de helft heeft vergoed en
de volledige schade heeft vergoed van
de overige burgerlijke partijen en in
huidig geding verhaal wil uitoefenen
tegen verweerder en zijn verzekeraar,
verweerster;
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvan-

Nr. 97

kelijkheid van het middel: het middel is onduidelijk :
Overwegende dat de onderdelen,
zonder de aangevoerde onduidelijkheid vermelden hoe en waardoor de
aangewezen wetsbepalingen worden
geschonden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de verzekeraar die
op grond van de W.A.M.-wet het
slachtoffer van een ongeval heeft vergoed, waarvoor zijn verzekerde en andere personen in solidum aansprakelijk zijn verklaard, een verhaalsrecht
heeft op die andere personen ten belope van de bedragen die zijn bijdrage
in de schade overtreffen;
Dat een dergelijke vordering niet berust op het misdrijf dat de schade
heeft veroorzaakt, maar op de verdeling in de bijdrageplicht tussen diegenen die aansprakelijk zijn voor
schade;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat de vordering steunt op een
door verweerder begaan misdrijf, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
19 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Van Heeke.
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-
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1e

KAMER-

19 februari 1999

1° VREDERECHTER -

DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN TUSSEN ECHTGENOTEN- GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTENBESLISSINGSBEVOEGDHEID - BEPERKING.

2° HUWELIJK- DRINGENDE VOORLOPIGE
MAATREGELEN TUSSEN ECHTGENOTEN GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN- VREDERECHTER- BESLISSINGSBEVOEGDHEID -BEPERKING.

1 o en 2° De vrederechter die, krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, indien een der echtgenoten grovelijk zijn
plicht verzuimt, op verzoek van de andere echtgenoot, dringende voorlopige
maatregelen beveelt betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten
en de kinderen, mag niet beslissen over
het gebruik van een goed van een afgescheiden rechtspersoon louter op grand
van de omstandigheid dat een van de
echtgenoten hiervan bestuurder is (1).
(Art. 223 B.W.)
(N ... T. 8 ... )

ARREST

(A.R. C.97.0228.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 februari 1997 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet,
221, 223, 544, 625 en 1832 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 116, 129 en 130 van de
gecoiirdineerde wetten van 30 november
1935 betreffende de handelsvennootschappen, opgenomen in Titel IX van Boek I van
het Wetboek van Koophandel (artikel 2 zoals gewijzigd bij wet van 14 maart 1962,
wet van 15 juli 1985 en wet van 20 juli
1991; artikel116 zoals gewijzigd bij wet(1) Raadpl. Cass., 25 april1985, A.R. 7229, nr.
511.
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ten van 15 juli 1985 en 14 juli 1987; artikel 129 zoals gewijzigd bij wet van 15 juli
1985 en artikel 130 zoals vervangen bij wet
van 6 maart 1973),

doordat de rechtbank van eerste aanleg, met bevestiging van het vonnis van de
Vrederechter van het kanton Kontich van
27 juni 1995, het gebruik en genot van de
auto Fiat Tipo aan verweerster toekent,
overwegend dat "de eerste rechter om oordeelkundige redenen, die in beroep niet
worden weerlegd en die de rechtbank tot de
hare maakt, besliste dat dringende en voorlopige maatregelen gerechtvaardigd waren, gelet op de verstoorde verstandhouding tussen partijen; dat ook de door de
eerste rechter opgelegde maatregelen gemotiveerd en oordeelkundig bepaald zijn;
dat aan de redengeving van de eerste Rechter niets dient toegevoegd, noch gewijzigd, nu (eiser) in beroep dezelfde middelen aanwendt als in eerste aanleg en deze
zowel in rechte als in feite juist beantwoord werden",
De eerste rechter de beslissing betreffende gebruik en genot van de wagen Fiat
Tipo op volgende gronden steunde : "(. .. ) dat
(verweerster) de bekrachtiging vraagt van
de toekenning van de wagen Fiat Tipo teneinde zich hiermee naar het werk te verplaatsen; dat eiser zich hiertegen verzet
met het argument dat de wagen Fiat zou
verkocht zijn aan de BVBA zodat hieromtrent geen maatregel meer tussen partijen zou kunnen genomen worden; dat eiser zich vergist nu een voorlopige maatregel
nopens het gebruik en genot geen uitspraak
ofwijziging includeert op het eigendomsrecht; dat eiser als zaakvoerder het
gebruiksrecht heeft van het voertuig zodat hij kan bevolen worden dit gebruik aan
verweerster af te staan; dat het opportuun voorkomt dat de wagen Tipo zou kunnen gebruikt worden door verweerster nu
eiser voor de zaak kan beschikken over een
meer representatieve wagen Mercedes";
De rechtbank van eerste aanleg derhalve, ondanks de vaststelling dat de wagen Fiat Tipo aan de BVBA Transporama
toebehoort, het gebruik en genot van deze
wagen op grond van artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek aan verweerster toekent,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn conclusie in hoger beroep :
"Aangezien (... ) het bestreden vonnis volkomen ten onrechte het genot over de personenwagen van het merk Fiat Tipo aan
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(verweerster) toekent op grand van de loutere stelling dat (eiser) tach de zaakvoerder van de BVBA Transporama is en bijgevolg over de nodige bevoegdheden
beschikt om zulks toe te laten;
dat (eiser) dient te beklemtonen dat vordering gebaseerd op grand van art. 221223 B.Wb. evenals vordering ingesteld
krachtens art. 1280 Ger.Wb. het niet mogelijk maken maatregelen te treffen omtrent goederen die toebehoren aan derden, en meer bepaald maatregelen te
treffen die een verplichting impliceren of
opleggen in het kader van het bestuur van
een rechtspersoon, zoals in casu;
dat onmogelijk van het beginsel kan worden afgeweken dat (eiser) geen eigenaar is
van het voertuig van het merk Fiat Tipo en
dat onmogelijk vanwege (eiser), in zijn hoedanigheid van zaakvoerder geeist kan worden dat hij dit voertuig aan het gebruik van
de BVBA Transporama onttrekt om, zoals (verweerster) het ronduit toegeeft, haar
de mogelijkheid te bieden met deze personenwagen zich naar haar werk te Lier te
begeven in plaats van met het openbaar
vervoer;
dat dergelijke maatregel onmogelijk aan
(eiser) kan opgelegd worden, waarbij hij de
personeelsleden van de BVBA Transporama het gebruik van dit voertuig zou moeten ontnemen, hetwelk noodzakelijk is om
hun arbeidsprestaties te kunnen uitvoeren;
dat wanneer (verweerster) inderdaad in
het verleden kon gebruik maken van deze
wagen, dient opgemerkt te worden dat zij
toen nog werkzaam was voor de BVBA
Transporama en het gebruik geschiedde in
samenspraak met de werknemers en de
noodwendigheden van de vennootschap";
Eiser aldus uitdrukkelijk wees op het eigendomsrecht in hoofde van derden, en de
onmogelijkheid dit eigendomsrecht te beknotten door eiser op te leggen een
bestuursdaad te treffen binnen de vennootschap;
De rechtbank van eerste aanleg in het
bestreden vonnis nalaat deze regelmatig
aangevoerde, precieze en relevante aanvoeringen in eisers besluiten te beantwoorden,
zodat het bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel 149 van de gecoordineerde
Grondwet):
terwijl, tweede onderdeel, de vrederechter krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, indien een der echtgenoten
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grovelijk zijn plicht verzuimt of de verstandhouding tussen hen ernstig is verstoord, op verzoek van een van hen dringende en voorlopige maatregelen kan
bevelen "betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen";

Een wagen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
waarvan een echtgenoot zaakvoerder is,
geen deel uitmaakt van de goederen van de
echtgenoten, doch wel in eigendom toebehoort aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die ingevolge de
haar door artikel 2 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen toegekende rechtspersoonlijkheid beschikt over
een eigen vermogen dat zich onderscheidt
van dit van haar vennoten;
Deze vennootschap, als eigenares van de
wagen, overeenkomstig artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek het recht heeft om op
de meest volstrekte wijze het genot te hebben van deze wagen en erover te beschikken;
de vennootschap aldus soeverein kan beslissen over het bij artikel 625 van het Burc
gerlijk Wetboek bedoelde recht van gebruik over haar goederen;
en terwijl, de vennootschap voor de Vrederechter rechtsprekende op grand van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, een
derde is die zichzelf bestuurt en beslist over
de aanwending van haar vermogen;
Zo deze beslissingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 130 Venn.W. wordt uitgeoefend door de zaakvoerder van de BVBA,
deze die bevoegdheid slechts kan aanwenden in het belang van de vennootschap;
dat immers luidens voornoemd artikel
130 Venn.W. de zaakvoerder alle handelingen kan verrichten voor zover ze nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap;
De Vrederechter derhalve niet vermocht
te beslissen over het gebruik van goederen van de vennootschap, zich aldus bovendien in de plaats van de organen van
die vennootschap stellende,
zodat het vonnis, waarbij het genot en
gebruik van de wagen, waarvan niet betwist werd dat deze toebehoort aan de
BVBA Transporama waarvan eiser zaakvoerder is, aan verweerster wordt toegekend in het kader van een procedure, strekkende tot het bekomen van dringende en
voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, niet naar recht verantwoord is (scherrding van de in de aanhef van het middel
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aangehaalde wetsbepalingen, artikel149
van de gecoiirdineerde Grondwet uitgezonderd) :
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voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. De
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Geinger.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de vrederechter
die, krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, indien een der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt,
op verzoek van de andere echtgenoot, Nr. 99
dringende voorlopige maatregelen beveelt betreffende de persoon en de goe3e KAMER- 22 februari 1999
deren van de echtgenoten en de kinderen, niet mag beslissen over het
BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURgebruik van een goed van een afge- 1o GERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT
scheiden rechtspersoon louter op grand
CBIJZONDERE REGELS) -ARBEIDSRECHTBANK
van de omstandigheid dat een van de
- GESCHIL- VAKANTIEGELD- BEDIENDEechtgenoten hiervan bestuurder is;
GRONDSLAG.
Overwegende dat het bestreden vonnis, onder verwijzing naar de rede- zo JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD- BEDIENDEN- GESCHIL- BEVOEGDnen van het beroepen vonnis, beslist
HEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK- GRONDdat de auto waarvan verweerster het
SLAG.
gebruiksrecht vordert, eigendom is van
de vennootschap waarvan eiser de
zaakvoerder is en dat eiser als zaak- 3o OPENBAAR MINISTERIE -BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT- MEvoerder het gebruiksrecht heeft van
DEDEELBARE ZAKEN- VAKANTIEGELD- BEhet voertuig zodat hem kan bevolen
DIENDE.
worden dit gebruik aan verweerster af
te staan;
4o JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDat het beroepen vonnis aldus zijn
GELD BIJ VERTREK- BEDIENDE- BEREKEbeslissing niet naar recht verantNING -AARD VAN DE WET.
woordt;
Dat het onderdeel in zoverre ge- 1oen zo Het geschil tussen de bediende en
zijn werkgever over het recht op vakangrond is;
tiegeld is een geschil inzake arbeidsoverOverwegende dat het eerste ondereenkomsten, waarvan de arbeidsrechtdee! niet tot ruimere cassatie kan leibank kennis neemt met toepassing van
artikel 578, 1" en niet van artikel 580, 2°,
den;
van het Gerechtelijk Wetboek (1). (Artt.
578, 1°, en 580,
Ger.W.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over het gebruiksrecht
van de Fiat Tipo en over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen, zitting houdend in hager beroep.
19 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelings-

21,
I

3° De vordering van! de bediende tot betaling van vakantie~eld door zijn werkgever is geen vordering als bedoeld in de artikelen 580, 581, $82, 1" en 2°, zodat de
mededeling aan het openbaar ministerie op grand van artikel 764, 10°, van het
Gerechtelijk Wetboek niet vereist is (2).
(Art. 764, 10°, Ger.W.)
4° Het vakantiegeld van de bediende wiens

arbeidsovereenkomst een einde neemt
(1) Cass., 25 april1988,A.R. 6121, nr. 513, met
conclusie adv-gen. Lenaerts.
(2) Zie noot 1.
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wordt berekend aan de hand van het brutoloon dat bij de werkgever is verdiend tijdens het lopende vakantiedienstjaar; deze
bepaling is van dwingend recht ten voordele van de werknemer (3). (Art. 46
Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie.)
(EXXON CHEMICAL EUROPE INC. T. HEIDE)
ARREST

CAR. S.97.0123.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1997 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te
Antwerpen;
Gelet op het arrest van het Hofvan
8 mei 1995;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 20, 580, 1" en
2", 764, 10", 780.1" en 4", 1042, en 1138.5",
van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij
de wetten van 12 mei 1971, 28 juli 1971, 4
augustus 1978 en 3 augustus 1992, 46, van
het koninklijk besluit van 30 maart 1967
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli
1970 en v66r de wijziging van de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 1
maart 1989 en 15 mei 1995,
doordat het bestreden arrest van hervorming voor recht zegt dat in uitvoering
van de door partijen op 15 januari 1979
aangegane verbintenissen het conventioneel tax-equalisation stelsel van toepassing is gebleven met betrekking tot de betaling van alle sommen nog verschuldigd,
of nog te verrekenen ten titel van lonen,
vergoedingen of voordelen ingevolge de tussen partijen bestaan hebbende arbeidsovereenkomst en eiseres veroordeelt tot betaling, na toepassing van het conventioneel
stelsel van de tax-equalisation, van een
netto vakantiegeld van 2.044.170 Fr. op
grond dat de discussie omtrent de wettigheid van het D.C.P.-plan niet langer relevant is en de jarenlange uitvoering van dit

(3) Zie Cass., 29 jan. 1996, A.R. S.95.0072.N, nr.
61.
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plan door beide partijen hun akkoord ermee impliceert; dat thans dient nagegaan
of verweerder bij toepassing van art. 46 van
het K.B. van 30.3.1967 gerechtigd is op
14,8% vakantiegeld uit dienst op de gelden die uit het D.C.P.-fonds werden verrekend bij het einde van de arbeidsovereenkomst, en gekwalificeerd worden door
eiseres als zijnde loon over het laatste jaar
van tewerkstelling (zie oorspronkelijke fiscale fiche stuk IV, 13, bundel verweerder);
dat de maandelijkse op de D.C.P.-rekening
gestorte bedragen, zelfs indien zij bestempeld worden als een vorm van teruggave
van terugbetaalde belastingen en andere afhoudingen, waardoor het netto-loon van
verweerder kon opgedreven worden, niettemin op hun beurt als een bijkomend loon
dienen beschouwd te worden; dat in principe de bepalingen van de artikelen 38, 39
en 46 van het K.B. van 30.3.1967 imperatief zijn en de schending ervan door verweerder als middel werd aangewend bij de
jongste voorziening in cassatie; dat vermits het vakantiegeld aan de hand van het
loon wordt vastgesteld, niet geldig tussen
partijen kan bedongen worden dat het vakantiegeld zou begrepen zijn in het loongedeelte dat op de D.C.P.-rekening werd gestort tijdens de tewerkstelling; dat de
omstandigheid dat partijen om fiscale of andere redenen dit gedeelte van het loon anders kwalificeerden op zich niet tot gevolg kan hebben dat de wettelijke
bepalingen inzake de jaarlijkse vakantie
zouden miskend worden; dat ook de herkwalificatie door de fiscus gedaan
(opzeggingsvergoeding i.p.v. loon) op verzoek van verweerder, hieraan geen afbreuk
doet; dat in de huidige stand van het geding en gelet op de reeds verworven uitspraken die kracht van gewijsde hebben bekomen, eiseres niet kan gevolgd worden in
haar redengeving dat onderscheid dient gemaakt in de samenstelling van het uitein~
delijk bedrag van de D.C.P.-rekening, nl.
13.811.963 Fr., waarvan slechts een gedeelte als loon (6.906.556 Fr.) en een gedeelte als rente zou dienen beschouwd, daar
waar eiseres zelf voorhoudt op het totale
bedrag bedrijfsvoorheffing te hebben ingehouden na het voorgesteld te hebben als
zijnde loon behaald tijdens het laatste jaar
van tewerkstelling; dat dan ook
vakantiegeld-uit-dienst dient berekend en
toegekend op gans het bedrag, nl.
13.811.963 Fr. x 14,8% = 2.047.170 Fr.,

terwijl geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers
welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake jaarlijkse vakantie op
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straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie dienen meegedeeld en dat het arrest op straffe van nietigheid de vermelding van het advies van het openbaar
ministerie moet bevatten; dat het bestreden arrest uitspraak deed over het geschil tussen partijen betreffende de beweerde rechten van verweerder als
werknemer op 14,8 % vakantiegeld uit
dienst op gelden die uit een D.C.P.-fonds
werden verrekend en dit bij toepassing van
art. 46 van het K.B. van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie der loonarbeiders; dat
het bestreden arrest uitspraak deed over dit
geschil zonder dat het aan het openbaar
ministerie meegedeeld werd voor advies,
zonder dat het openbaar ministerie advies gegevens heeft en zonder een advies
van het openbaar ministerie te vermelden; dat het bestreden arrest derhalve nietig is (schending van de art. 20, 580.1° en
2°, 764.10°, 780.1° en 4°, 1042 en 1138.5°,
Ger.W., 46, K.B. 30 maart 1967),

betaling van het vakantiegeld van de
handarbeiders ; dat artikel 580, 2°,
niet toepasselijk is op geschillen betreffende het vakantiegeld dat de
werkgever aan zijn bedienden verschuldigd is;
Overwegende dat, luidens artikel
764, 10°, van het Gerechtelijk Wethoek, zoals het te dezen van toepassing is, de vorderingen bepaald in de
artikelen 580, 581, 582, 1° en 2°, en
583, op straffe van nietigheid aan het
openbaar ministerie worden medegedeeld; dat, nu de vordering tot betaling van vakantiegeld waarover het arrest uitspraak doet, geen vordering is
als bedoeld in de voormelde bepalingen, mededeling aan het openbaar ministerie op grand van artikel 764, 10°,
van het Gerechtelijk Wetboek niet vereist is;
Dat het middel faalt naar recht;

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

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149, van de
gecoordineerde Grondwet van 1994, 6 en
1134, van het Burgerlijk Wetboek, 2, van de
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 1,
2 en 9, van het koninklijk besluit van 28
juni 1971 houdende aanpassing en coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 februari 1982 en v66r de wijziging bij het koninklijk besluit van 1 maart 1989, 1 § 1, 2
en 46, van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 tot be paling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 20 juli 1970 en 5 augustus
1971 en v66r de wijziging bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 1
maart 1989 en 15 mei 1995,
doordat het bestreden arrest van hervorming voor recht zegt dat in uitvoering
van de door partijen op 15 januari 1979
aangegane verbintenissen het conventioneel tax-equalisation stelsel van toepassing is gebleven met betrekking tot de betaling van alle sommen nog verschuldigd,
of nog te verrekenen ten titel van lonen,
vergoedingen of voordelen ingevolge de tussen partijen bestaan hebbende arbeidsovereenkomst, eiseres veroordeelt tot betaling, na toepassing van het conventioneel
stelsel van de tax-equalisation, van een

Overwegende dat uit artikel 13 van
de Vakantiewet en de bepalingen van
titel III van het Uitvoeringsbesluit
J aarlijkse Vakantie volgt dat de bediende, op grand van zijn arbeidsovereenkomst, van de werkgever het vakantiegeld kan vorderen waarop hij
overeenkomstig de vakantiewetgeving
recht heeft; dat het geschil tussen de
bediende en zijn werkgever over dit
recht een geschil inzake arbeidsovereenkomsten is, waarvan de arbeidsrechtbank kennis neemt met toepassing van artikel 578, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 580, 2°, van dit wetboek, de
arbeidsrechtbank weliswaar onder
meer kennis neemt van de geschillen betreffende de rechten van de
werknemers die voortvloeien uit de
wetgeving inzake jaarlijkse vakantie; dat onder deze bepaling evenwel
aileen vallen de geschillen betreffende
de rechten die de werknemers doen
gelden tegenover de Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie en de bijzondere
vakantiefondsen, die belast zijn met de

234

HOF VAN CASSATIE

netto vakantiegeld van 2.044.170 Fr. op
grond "dat de discussie omtrent de wettigheid van het D.C.P.-plan niet langer relevant is en de jarenlange uitvoering van dit
plan door beide partijen hun akkoord ermee impliceert; dat thans dient nagegaan
of verweerder, bij toepassing van art. 46
van het KB. van 30.3.1967 gerechtigd is op
14,8% vakantiegeld uit dienst op de gelden die uit het D.C.P.-fonds werden verrekend bij het einde van de arbeidsovereenkomst, en gekwalificeerd worden door
eiseres als zijnde loon over het laatste jaar
van tewerkstelling (zie oorspronkelijke fiscale fiche stuk rv, 13, bundel verweerder);
dat de maandelijks op de D.C.P.-rekening
gestorte bedragen, zelfs indien zij bestempeld worden als een vorm van teruggave
van terugbetaalde belastingen en andere afhoudingen, waardoor het netto-loon van
verweerder kon opgedreven worden, niettemin op hun beurt als een bijkomend loon
dienen beschouwd te worden; dat in principe de bepalingen van de artikelen 38, 39
en 46 van het KB. van 30.3.1967 imperatief zijn en de schending ervan door verweerder als middel werd aangewend bij de
jongste voorziening in cassatie; dat vermits het vakantiegeld aan de hand van het
loon wordt vastgesteld, niet geldig tussen
partijen kan bedongen worden dat het vakantiegeld zou begrepen zijn in het loongedeelte dat op de D.C.P.-rekening werd gestort tijdens de tewerkstelling; dat de
omstandigheid dat partijen om fiscale of andere redenen dit gedeelte van het loon anders kwalificeerden op zich niet tot gevolg kan hebben dat de wettelijke
bepalingen inzake de jaarlijkse vakantie
zouden miskend worden; dat ook de herkwalificatie door de fiscus gedaan
(opzeggingsvergoeding i.p.v. loon) op verzoek van verweerder, hieraan geen afbreuk
doet; dat in de huidige stand van het geding en gelet op de reeds verworven uitspraken die kracht van gewijsde hebben bekomen, eiseres niet kan gevolgd worden in
haar redenering dat onderscheid dient gemaakt in de samenstelling van het uiteindelijk bedrag van de D.C.P.-rekening, nl.
13.811.963 Fr., waarvan slechts een gedeelte als loon (6.906.556 Fr.) en een gedeelte als rente zou dienen beschouwd, daar
waar eiseres zelf voorhoudt op het totale
bedrag bedrijfsvoorheffing te hebben ingehouden na het voorgesteld te hebben als
zijnde loon behaald tijdens het laatste jaar
van tewerkstelling; dat dan ook
vakantiegeld-uit-dienst dient berekend en
toegekend op gans het bedrag, nl.
13.811.963 Fr. x 14,8% = 2.047.170 Fr.,
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tweede onderdeel, het bestreden arrest
beslist dat dient nagegaan of verweerder bij
toepassing van art. 46 van het KB. van 30
maart 1967 gerechtigd is op 14,8% vakantiegeld uit dienst op de gelden die uit het
D.C.P.-fonds werden verrekend bij het einde
van de arbeidsovereenkomst; dat de bediende wiens contract een einde neemt,
krachtens art. 46 van het K.B. van 30
maart 1967 bij zijn vertrek recht heeft op
14,8% der bij de werkgever tijdens het lopende vakantiedienstjaar verdiende wedde;
dat art. 46 van het KB. van 30 maart 1967
als beschermingsgrondslag van het vakantiegeld van de bediende wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt, krachtens art.
46 van het KB. van 30 maart 1967 bij zijn
vertrek recht heeft op 14,8 % der bij de
werkgever tijdens het lopende vakantiedienstjaar verdiende wedde; dat art. 46 van
het K.B. van 30 maart 1967 als
berekeningsgrondslag van het vakantiegeld van de bediende wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt, aanwijst de
bruto-wedde verdiend tijdens het lopende
vakantiedienstjaar; dat de bepalingen van
art. 46 van het KB. van 30 maart 1967 van
dwingend recht zijn; dat eiseres, zonder
door het bestreden arrest tegengesproken te worden, staande hield dat de gelden die op het D.C.P.-fonds werden gestort, door verweerder verdiend werden
tijdens de hele duur van zijn tewerkstelling vanaf 1972 tot 1983; dat het bestreden arrest niet wettelijk kon beslissen dat
vakantiegeld-uit-dienst dient berekend en
toegekend op gans het bedrag van de
D.C.P.-rekening, namelijk 13.811.963 zonder te onderzoeken of dit bedrag verdiend
werd tijdens de hele duur van de tewerkstelling van verweerder vanaf 1972 zoals eiseres staande hield dan wel of dit bedrag
enkel verdiend werd tijdens het lopende
vakantiedienstjaar; dat het bestreden arrest, zonder dit onderzoek, eiseres niet wettelijk kon veroordelen tot vakantiegelduit-dienst op gans het bedrag, ook al had
eiseres dit bedrag in de oorspronkelijke fiscale fiche gekwalificeerd als zijnde loon over
het laatste jaar van tewerkstelling en oak
al had eiseres op het totale bedrag bedrijfsvoorheffing afgehouden vermits deze verkeerde kwalificatie geen afbreuk kan doen
aan de toepassing van art. 46 van het KB.
van 30 maart 1967 dat van dwingend recht
is; (schending van art. 6 en 1134, B.W., 1,
2 en 9, K.B. 28 juni 1971, 1 § 1, 2 en 46,
K.B. 30 maart 1967 en 2, wet 12 april
1965),
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat artikel 46 van het
Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie een bepaling van dwingend recht is,
zodat het arbeidshof, ongeacht de kwalificatie die door eiseres aan de bedragen van de D.C.P.-rekening werd gegeven, diende na te gaan of die
bedragen verdiend werden tijdens het
lopende vakantiedienstjaar dan wel tijdens de hele duur van de tewerkstelling;
Overwegende dat, blijkens voormeld artikel 46, de werkgever het
daarin bepaalde vakantiegeld verschuldigd is op grond van de arbeidsovereenkomst; dat dit vakantiegeld berekend wordt aan de hand van het
brutoloon dat bij de werkgever is verdiend tijdens het lopende vakantiedienstjaar;
Dat daaruit volgt dat die bepaling
van dwingend recht is ten voordele
van de bediende;
Overwegende dat het arrest derhalve kon volstaan met de kwalificatie van het loon die door eiseres, werkgever, was gegeven, nu de rechten van
verweerder, bediende, daardoor niet
waren ingekort;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest enkel in zoverre het oordeelt dat de wettelijke rente op het bedrag van 2.044.170 Fr. wordt gekapitaliseerd en uitspraak doet over de
kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in negen tiende van de kosten; houdt de beslissing over de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.

235

22 februari 1999 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter- Gelijkluidende conclusie
van mevr. De Raeve, advocaat-generaal Advocaat : mr. Houtekier.
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3e KAMER - 22 februari 1999

1° ARBEIDSONGEVAL -

ALGEMEEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- ERKENNING VAN EEN FEITELIJK GEGEVEN- GE·
VOLG.

2° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - ONVERSCHULDIGDE BETALING- BEGRIP.

1o De duur van de arbeidsongeschiktheid

van het slachtoffer van een arbeidsongeval is een feitelijk gegeven, oak al wordt
de wettelijk verschuldigde arbeidsongevallenvergoeding op basis daarvan
berekend; derhalve staan noch de artikelen 6, 23 en 24 van de Arbeidsongevallenwet, noch de artikelen 6, 1131
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek aan
een verbindende erkenning door de
arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de duur van de arbeidsongeschiktheid in de weg (1). (Artt. 6, 23 en 24
Arbeidsongevallenwet; artt. 6, 1131 en
1133 B.W.)

2° Een betaling is alleen onverschuldigd als
zij zonder oorzaak is; er is geen onverschuldigde betaling als die betaling haar
oorzaak vindt, hetzij in de erkenning van
de duur van een volledige arbeidsongeschiktheid die in beginsel het verschuldigd zijn van de betalingen tot gevolg
heeft, hetzij in de bepaling van artikel 63,
§ 4, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, krachtens hetwelk in geval van betwisting omtrent de aard en de graad van
arbeidsongeschiktheid van de getroffene, de verzekeraar verplicht is de dagelijkse vergoedingen of jaarlijkse vergoeding, bedoeld in de artikelen 22, 23,
23bis of 24, bij voorschot te betalen op
grond van de door hem voorgestelde
(1) Cass., 7 nov. 1988, A.R. 6267, nr. 137.
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graad van arbeidsongeschiktheid (2). (Art.
1235, eerste lid, B.W.; art. 63, § 4, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
(FEDERALE VERZEKERINGEN T. LEURAERS)
ARREST

(A.R. S.98.0035.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1997 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, inzonderheid § 2 en § 3, 24, lid 2, 63, § 4 (zoals aangevuld bij het K.B. van 26 september 1983
en zoals van toepassing zowel v66r als na
zijn wijziging door de wet van 17 juli 1985)
en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971, van de artikelen 6, 1131, 1133,
1235, lid 1, 1350, inzonderheid 4°, 1354 en
1356 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet, en van het algemeen rechtsbeginsel
dat afstand van een recht strikt moet worden uitgelegd, niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor
geen andere uitlegging vatbaar zijn,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiseres als ongegrond afWijst en
het vonnis a quo van de Arbeidsrechtbank
te Hasselt dd. 19 december 1995 in alle beschikkingen bevestigt en zodoende de tegenvordering van eiseres, strekkende tot de
terugbetaling van 989.752 frank uit hoofde
van onverschuldigde betaling van dagvergoedingen wegens tijdelijke algehele
werkonbekwaamheid of van al hetgeen luidens haar teveel betaald werd aan verweerder vanaf 9 november 1990 tot 31 augustus 1992, ongegrond verklaart en deze
beslissingen steunt op de hiernavolgende
gronden : "De periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid eindigt wanneer deze overgaat in een tijdelijke, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of wanneer de letsels van zodanige aard zijn dat
geen verdere evolutie ervan meer kan worden voorzien op het ogenblik van de evaluatie ervan, zodat geredelijk mag worden aangenomen dat deze van blijvende
aard zijn en al dan niet een blijvende arbeidsongeschiktheid met zich medebrengen,
(2) Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8296, nr. 90.
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en de consolidatiedatum dezer letsels kan
worden bepaald. De vergoedingen voor de
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid
welke door de arbeidsongevallenverzekeraar zonder enig voorbehoud worden uitbetaald aan het slachtoffer, blijven aan deze
laatste verworven, zelfs indien nadien blijkt
dat het einde van de tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid op een datum wordt
bepaald welke voorafgaat aan dewelke door
de wetsverzekeraar oorspronkelijk was
voorzien als zijnde de einddatum van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zie Cassatie, 7 november 1988, R.W. 1988-89, kolom 747 e.v.). Immers is de duur van de
arbeidsongeschiktheid een feitelijk gegeven, ook al wordt op basis daarvan de wettelijke vergoeding vastgesteld, zodat noch
de artikelen 6, § 3, art. 23, 4e lid van de
wet van 10 april 1971, noch de artikelen
1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek
een verbindende erkenning door de wetsverzekeraar ten aanzien van de duur van
de arbeidsongeschiktheid in de weg staan
(. .. ). Het bezwaar van (eiseres) tegen die
vooropstelling kan niet worden aangenomen. Weliswaar is het zo dat het vraagstuk van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de consolidatiedatum in geschil
was, doch zulks was zeker niet in die mate
dat (eiseres) vanaf 9 november 1990 daaruit de conclusie mocht trekken of daaromtrent redelijke verwachtingen terzake van
de mogelijkheid van terugvordering mocht
hebben, dat er na die datum nog een volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid was.
Onafgezien van de procedure en daarvan
losstaande had zij de feitelijke kennis over
een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 25 a 30 % en in haar schrijven dd. 16 september 1992 erkende zij een
volledige arbeidsongeschiktheid tot 31 augustus 1992, zulks enkel en aileen maar op
grond van de gegevens welke uitgingen van
haar controlerende arts. (Het) schrijven
(van eiseres) is voor geen enkele andere interpretatie vatbaar dan dat zij alleszins een
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid
wilde erkennen. Zelfs middels de procedure werd zij op 8 november 1990
ingelicht over een blijvende werkonbekwaamheid van 15 % en, niettegenstaande al deze gegevens er haar toe moesten nopen het uitbetalingsdossier in die zin
aan te passen, bleef(eiseres) doorgaan met,
zonder enig voorbehoud te formuleren, de
vergoedingen voor een volledige tijdelijke
arbeidsongeschiktheid uit te keren. Het is
een zodanig uitbetalingsbedrag welk een terechte aangepaste sanctionering heeft gevonden in bovengestelde rechtspraak. In
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het onderhavig geval is dan ook geen reden om de door (eiseres) bijgebrachte rechtspraak aan te wenden. De terugvordering werd op goede rechtsgrond niet
toegelaten zodat het bestreden vonnis bevestiging verdient. De overige middelen
welke in verband staan met de toepassing van artikel 63 van de arbeidsongevallenwet dienen, gelet op het voorgaande, niet verder onderzocht",
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest zodoende de beslissing dat de terugvordering van eiseres niet gegrond is, op
een bekentenis van eiseres steunt en meer
bepaald op, enerzijds, een verbindende erkenning (quod non) door eiseres van een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van
verweerder na de consolidatiedatum die
vastgesteld werd op 8 november 1990 (voor
de periode van 9 november 1990 tot en met
31 augustus 1992) en op, anderzijds, het
uitbetalen aan verweerder door eiseres,
zonder enig voorbehoud, van vergoedingen voor een tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid voor dezelfde periode; de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, met betrekking tot het bepalen van de duur en/of, meer in het bijzonder, van de aard en van de graad van de
tijdelijke- en/ofblijvende arbeidsongeschiktheid, enerzijds, en, met betrekking tot de
berekening van de uitkeringen of vergoedingen, anderzijds, van openbare orde zijn;
de rechter die een betwisting tussen partijen ofwel betreffende de duur en/of de
aard en de graad van de tijdelijke- en/of
blijvende arbeidsongeschiktheid en betreffende de datum van de consolidatie, ofwei betreffende de aan het slachtoffer verschuldigde uitkeringen of vergoedingen
moet beslechten, zelfs ambtshalve moet nagaan of deze bepalingen zijn nageleefd (artikel 6, inzonderheid § 3 van die
Arbeidsongevallenwet en artikelen 6, 1131
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek) en,
krachtens de artikelen 6, 1131, 1133, 1350,
inzonderheid 4', 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 6, inzonderheid § 2 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april1971, een bekentenis niet kan
slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken of betreffende dewelke
het verboden is een dading aan te gaan,
zodat het bestreden arrest, op de enkele grond van voormelde bekentenis van
eiseres, niet wettig kon beslissen dat de
vergoedingen voor de tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid welke door eiseres zonder enig voorbehoud werden uitbetaald aan
verweerder, aan deze laatste verworven blijven, zelfs indien nadien is gebleken dat het
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einde van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid op een datum werd bepaald welke
voorafgaat aan dewelke door eiseres oorspronkelijk was voorzien als zijnde de einddatum van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en, bijgevolg, evenmin, wettig kon
beslissen dat de terugvordering van eiseres ongegrond is (schending van de artikelen 6, inzonderheid § 2 en § 3 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 6,
1131, 1133, 1350, inzonderheid 4', 1354 en
1356 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, in ieder geval, wanneer er een betwisting bestaat tussen partijen betreffende de duur van de tijdelijke
algehele werkonbekwaamheid van de getroffene, een bekentenis of erkenning van
de arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de duur van de tijdelijke algehele werkonbekwaamheid van de getroffene, bij toepassing van de artikelen 1350,
inzonderheid 4', 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, slechts als een bewijs tegen de arbeidsongevallenverzekeraar kan
worden weerhouden wat betreft de duur
van deze werkonbekwaamheid en deze bekentenis of erkenning slechts een gevolg
kan hebben aangaande de aan het slachtoffer van een arbeidsongeval wettelijke verschuldigde vergoedingen, indien de arbeidsrechters definitief vaststellen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 24,
lid 2 en 72 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, dat de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van de getroffene dezelfde duur had als deze welke door
de arbeidsongevallenverzekeraar erkend
werd; de arbeidsrechters nochtans in casu
niet vastgesteld hebben dat de duur van de
tijdelijke algemene werkonbekwaamheid
van verweerder van 9 november 1990 tot
31 augustus 1992liep (zoals eiseres het luidens het bestreden arrest erkend zou hebben), doch daarentegen definitief vastgesteld hebben, bij het vonnis a quo van de
arbeidsrechtbank te Hasselt dd. 19 december 1995 waartegen op dit punt geen enkel hoger beroep was gericht, dat de tijdelijke algehele werkonbekwaamheid van
verweerder slechts tot 8 november 1990
liep;
zodat het bestreden arrest dat vaststelt
dat de consolidatiedatum, bij het vonnis a
quo op 8 november 1990 vastgelegd werd
en dat dit vonnis voor recht zegde dat de
blijvende werkonbekwaamheid van verweerder ingevolge het arbeidsongeval op
15 % wordt bepaald vanaf de consolidatiedatum, op grond van een erkenning door eiseres van de duur van een tijdelijke volledige werkonbekwaamheid van verweerder
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van 9 november 1990 tot en met 31 augustus 1992, zijn beslissing dat de na de datum van de consolidatie van 8 november
1990, door eiseres aan verweerder uitbetaalde vergoedingen wegens volledige tijdelijke werkonbekwaamheid, aan deze laatste verworven blijven, niet wettelijk
verantwoordt (schending van de artikelen 1350, inzonderheid 4", 1354 en 1356
van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 24, lid 2, en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971);

derde onderdeel, de enkele vaststelling
van een beweerde erkenning (quod non)
door eiseres van de duur van een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van
het slachtoffer van 9 november 1990 tot en
met 31 augustus 1992, niet impliceert dat
eiseres het recht van het slachtoffer op de
vergoedingen die op deze basis betaald werden van 9 november 1990 tot en met 31 augustus 1992 eveneens definitief en "alleszins" erkend had zonder mogelijkheid van
terugvordering indien de arbeidsrechter nadien de duur en de graad van de gedeeltelijke of van de algehele arbeidsongeschiktheid anders zouden bepalen, zoals in
casu waar de Arbeidsrechtbank te Hasselt, bij het vonnis a quo dd. 19 december
1995, definitief vaststelde dat de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid
(slechts) tot en met 8 november 1990 liep
(zodat er geen tijdelijke volledige arbeids- ·
ongeschiktheid meer bestond in hoofde van
verweerder vanaf 9 november 1990) en
waar dezelfde arbeidsrechter bij hetzelfde
vonnis voor recht zegde dat vanaf de
consolidatiedatum van 08.11.1990 de blijvende werkonbekwaamheid (slechts) op
15 % bepaald wordt; de bepalingen van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 inzake de berekening van de uitkeringen en
vergoedingen inderdaad onmiskenbaar van
openbare orde zijn (artikel 6, inzonderheid § 2 van die wet, en artikelen 6, 1131
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek) en uit
artikel 6, inzonderheid § 3 van die
Arbeidsongevallenwet volgt dat de rechter bij de uitspraak over de rechten van de
getroffene, desnoods ambtshalve, naziet of
de bepalingen van deze wet nageleefd worden; bovendien, en in ieder geval, hieruit
eveneens volgt dat de rechter zijn beslissing betreffende de rechten van de getroffene op bepaalde vergoedingen ofuitkeringen die uitbetaald werden door de
arbeidsongevallenverzekeraar zich niet wettelijk kan steunen op de enkele erkenning van de arbeidsongevallenverzekeraar
betreffende het recht van de getroffene op
bepaalde vergoedingen; krachtens artikel
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1235, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, iedere betaling een schuld onderstelt en hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn,
teruggevorderd kan worden en het bestreden arrest niet vaststelt dat de vergoedingen die door eiseres aan verweerder uitbetaald werden voor een tijdelijke algehele
werkonbekwaamheid vanaf 9 november
1990 tot 31 augustus 1992, wettig verschuldigd waren overeenkomstig de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971, rekening houdende met de definitieve eindbeslissing van het voormeld
vonnis a quo dat voor recht zegde dat de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid
(slechts) tot en met 8 november 1990 liep
(zodat er geen tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid meer bestond in
hoofde van verweerder vanaf 9 november
1990) en dat vanaf de consolidatiedatum
van 08.11.1990 de blijvende werkonbekwaamheid (slechts) op 15% bepaald
wordt;
·

zodat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de consolidatiedatum vastgelegd
werd op 8 november 1990 en dat het
bestreden eindvonnis dd 19 december 1995
voor recht zegde dat de blijvende werkonbekwaamheid van verweerder ingevolge
het arbeidsongeval bepaald wordt op 15 %
derhalve, noch uit de enkele vaststelling
van een beweerde erkenning van eiseres
betreffende de duur van een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 9 november 1990 tot en met 31 augustus 1992, noch
uit de vaststelling dat eiseres de vergoedingen voor een volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende dezelfde periode, zonder enig voorbehoud, bleef
uitkeren, wettig kon beslissen dat deze vergoedingen aan verweerder verworven blijven en zijn beslissing dat de terugvordering van eiseres ongegrond is, niet wettig
verantwoordt (schending van de artikelen 6, inzonderheid § 2 en § 3 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 6, 1131,
1133 en 1235, lid 1, van het Burgerlijk Wethoek);
vierde onderdeel, in de veronderstelling
dat, door te beslissen dat de vergoedingen voor een tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid van 9 november 1990 tot en
met 31 augustus 1992 welke door eiseres
werden uitbetaald aan verweerder, aan
deze laatste verworven blijven op grond van
een beweerde erkenning door eiseres van de
duur van een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 9 november 1990 tot en
met 31 augustus 1992 en op grond van het
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blijven doorbetalen aan eiseres van vergoedingen voor een volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende dezelfde periode zonder enig voorbehoud, niettegenstaande de omstandigheden dat zij zelfs
middels de procedure, op 8 november 1990,
ingelicht werd over een blijvende werkonbekwaamheid van 15% of dat zij de feitelijke kennis had over een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 25 a
30 %, het bestreden arrest zodoende, minstens impliciet, beslist heeft dat uit deze
vaststellingen blijkt dat eiseres het recht
van verweerder op deze uitbetaalde vergoedingen definitief erkend had of dat zij
afstand had gedaan van het recht op terugbetaling door verweerder van de eventueel onverschuldigde bedragen indien de
arbeidsrechter een andere duur of graad
van tijdelijke werkonbekwaamheid zouden vaststellen dan deze door haar destijds voorgesteld, dan zijn deze beslissingen nochtans evenmin regelmatig gemotiveerd noch wettelijk verantwoordt;
inderdaad, enerzijds, in haar regelmatig
voor het Arbeidshof neergelegde aanvullende besluiten eiseres liet gelden hetgeen volgt : - op blz. 3 : "( ... ) artikel 63 §
4 van de Arbeidsongevallenwet ( ... ) uitdrukkelijk bedingt dat ingeval van betwisting omtrent de aard en de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffenen de
verzekeraar verplicht is de dagelijkse of
jaarlijkse vergoeding bedoeld in artikel 22,
23bis en 24 bij voorschot te betalen op
grond van de door hem voorgestelde graad
van arbeidsongeschiktheid"; - en op biz 4 :
"Het is duidelijk dat vanaf de dagvaarding van 29.1.1988 (van de heer Leuraers)
er betwisting was zowel omtrent de aard
als de graad van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer beide partijen wensen hun
geschil betreffende de aard en de graad van
de arbeidsongeschiktheid beslecht te zien
door de rechtbank, kunnen de betalingen
die de wetsverzekeraar verricht niet (... ) een
erkenning uitmaken van het recht van het
slachtoffer op deze vergoedingen. Betalingen verricht door de wetsverzekeraar gedurende een periode van betwisting (... ) zijn
betalingen die overeenkomstig artikel63,
§ 4, als betalingen bij voorschot moeten
worden beschouwd. Het zou dus niet opgaan dat de wetsverzekeraar die zich conform de arbeidsongevallenwet gedraagt of
tracht te gedragen uiteindelijk geen tegeneis voor de vergoedingen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf
09.11.1990 tot 31.08.92 zou mogen instellen temeer dat, zoals gezegd, deze betwisting niet als een erkenning van het recht in
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hoofde van het slachtoffer kan gelden en
bovendien (verweerder) zelfin besluiten de
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid
zelfs na 01.09.1992 verlengd wenste te
zien"; door te stellen dat de overige middelen welke in verband staan met de toepassing van artikel 63 van de
arbeidsongevallenwet, gelet op het voorgaande, niet verder dienen onderzocht, het
bestreden arrest duidelijk enkel de middelen van de beroepsconclusies van beide
partijen verwerpt betreffende de toepassing of niet, in casu, van de bepalingen van
de "tweede" paragraafvan dit artikel omtrent de gevolgen van het al dan niet verwittigen van de ziekenkas van de wijziging in de vergoedingspercentages voor de
periode van 09.11.1990 tot 31.08.1990 op
het bedrag van zijn terugbetalingen die
door de getroffene verschuldigd zouden zijn
indien de terugvordering van de wetsverzekeraar gegrond zou worden verklaard;
en het bestreden arrest dat nalaat te antwoorden op de voormelde middelen van de
aanvullende beroepsbesluiten van eiseres, afgeleid uit de bealingen van "§ 4" van
dit artikel 63 en die lieten gelden dat de betalingen die door haar verricht werden gedurende een periode van betwisting betreffende de aard en de graad van de
arbeidsongeschiktheid, betalingen zijn die
slechts, overeenkomstig artikel 63 "§ 4" van
deArbeidsongevallenwet van 10 april1971,
als betalingen 'bij voorschot" moeten worden beschouwd en geenszins een erkenning uitmaken van het recht van verweerder op die vergoedingen die bij voorschot
betaald werden, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149
van de gecoordineerde Grondwet); en, anderzijds, hoewel het aan de feitenrechter
staat om op onaantastbare wijze de feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing over de afstand door een partij van het
recht op terugbetaling van onverschuldigde vergoedingen inzake arbeidsongevallen steunt, het aan het Hof nochtans behoort na te gaan of de rechter uit die
vastelling wettig een afstand van dit recht
heeft kunnen afleiden en de afstand van
een recht strikt moet worden uitgelegd en
enkel kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
zoals eiseres het liet gelden in haar aanvullende besluiten regelmatig neergelegd
voor het arbeidshof (op blz. 3 en 4), betalingen die door de wetsverzekeraar verricht worden op grond van de door hem
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voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid, gedurende een periode van betwisting omtrent de aard of de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene, bij
toepassing van artikel 63, § 4, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971,
als betalingen "bij voorschot" dienen beschouwd te worden, zodat de betalingen die
door eiseres verricht werden gedurende de
periode van 9 november 1990 tot 31 augustus 1992 voor een andere uitlegging vatbaar zijn dan de afstand van het recht op
terugbetaling door verweerder van de eventuele onverschuldigde vergoedingen die betaald werden indien de arbeidsrechters een
andere duur of graad van tijdelijke werkonbekwaamheid zouden vaststellen, en het
bestreden arrest, bijgevolg, noch zonder
schending van voormeld artikel 63, § 4,
noch zonder schending van het voormeld algemeen rechtsbeginsel, uit de enkele voormelde vaststellingen impliciet heeft kunnen afteiden dat eiseres afstand had gedaan
van het recht op terugbetaling door verweerder van de bedragen van de eventuele onverschuldigde vergoedingen die zij
betaalde indien de arbeidsrechters, zoals in
casu, nadien een andere duur of graad van
tijdelijke werkonbekwaamheid zouden vaststellen (schending van artikel 63, § 4, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
zoals in het middel aangewezen en van het
algemeen rechtsbeginsel dat afstand van
een recht strikt moet worden uitgelegd, niet
wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn) :

Wat het eerste, het tweede en het
derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de beslissing tot afwijzing van de vordering van eiseres waarbij zij de aan verweerder gedane betalingen wegens
tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid gedurende de periode van 9 november 1990 tot 31 augustus 1992 terugvorderde, mede laat steunen op de
zelfstandige reden dat eiseres "in haar
schrijven dd. 16 september 1992 (. .. )
een volledige arbeidsongeschiktheid tot
31 augustus 1992 (erkende), (. .. ) (eiseres') schrijven is voor geen enkele
andere interpretatie vatbaar dan dat
zij alleszins een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid wilde erkennen";
Overwegende dat de duur van de arbeidsongeschiktheid van de getrof-
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fene een feitelijk gegeven is, ook al
wordt op basis daarvan de wettelijk
verschuldigde vergoeding vastgesteld;
dat derhalve de door eiseres als geschonden aangewezen artikelen 6,
§§ 2 en 3, 24, tweede lid, en 72 van de
Arbeidsongevallenwet en de artikelen 6, 1131, 1133, 1350, 1354 en 1356
van het Burgerlijk Wetboek een verbindende erkenning te dezen door de
arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de duur van de arbeidsongeschiktheid niet verhinderen, ook al
heeft de arbeidsrechtbank te Hasselt
nadien bij vonnis van 19 december
1995 de consolidatiedatum bepaald op
8 november 1990 met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 15 %;
Overwegende dat, in zoverre scherrding van artikel1235, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, wordt aangevoerd, een betaling aileen onverschuldigd is als zij zonder oorzaak is; dat er
geen onverschuldigde betaling is als
die betaling haar oorzaak vindt, hetzij in de erkenning van de duur van
een volledige arbeidsongeschiktheid
die in beginsel het verschuldigd zijn
van de betalingen tot gevolg heeft, hetzij in de bepaling van artikel 63, § 4,
eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, krachtens hetwelk in geval van
betwisting omtrent de aard en de
graad van arbeidsongeschiktheid van
de getroffene, de verzekeraar verplicht
is de dagelijkse vergoedingen ofjaarlijkse vergoeding, bedoeld in de artikelen 22, 23, 23bis of 24 bij voorschot
te betalen op grand van de door hem
voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kosten.
22 februari 1999 - 3e kamer - Voor·
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
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conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Verbist.

Nr. 101
3e KAMER- 22 februari 1999
MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMINGHULP AAN BEJAARDEN- GERECHTIGDE- ALLEENSTAANDE- BESTAANSMIDDELEN- AANREKENING- ONROEREND GOED - ONVERDEELDE EIGENAAR MET VOOROVERLEDEN
ECHTGENOOT- AFSTAND VAN AANDEEL VERKOOPWAARDE
BEREKENINGSCRITERIUM.

Ten aanzien van de alleenstaande gerechtigde, wiens inkomen alleen krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van 5
maart 1990 moet worden onderzocht voor
de toekenning van de tegemoetkoming,
wordt de verkoopwaarde van de afgestane goederen op het tijdstip van de afstand vermenigvuldigd met de breuk die
de belangrijkheid van de rechten van de
gerechtigde alleen in de afgestane goederen uitdrukt. (Artt. 6, 17 en 18 K.B. 5
maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN
T. JANSSENS)
ARREST

(A.R. S.98.0049.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 17 en 18 van
het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden,
doordat het bestreden arrest, om slechts
met de helft van de verkoopwaarde van het
in 1985 afgestane onroerend goed rekening te houden overweegt dat "uiteraard na
()en afstand van een onroerend goed dat in
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mede-eigendom aan de echtgenoten toebehoorde op 22 juni 1985, na het overlijden
van de echtgenoot op 5 oktober 1988,
slechts de helft van de waarde van dit onroerende goed in het patrimonium van de
overlevende echtgenoot is toegevallen of
400.000 F.; dat artikel17 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 stelt dat bij
een afstand om niet een inkomen wordt
vastgesteld volgens de verkoopwaarde vah
de goederen op het tijdstip van de afstand;
dat artikel 18 ibid. stelt dat wanneer het
zakelijk recht in onverdeeldheid toebehoort, zoals in casu aan de echtgenoot, de
waarde van dit vermenigvuldigd wordt met
een breuk die het zakelijk recht zelf uitdrukt wat in casu de helft van 800.000 F
uitmaakt of 400.000 F",
terwijl de in aanmerking te nemen
verkoopwaarde die is op het tijdstip van de
afstand en niet die na het overlijden van de
echtgenoot van de gehandicapte,
en terwijl de in aanmerking te nemen
verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand niet enkel die is van de goederen die
door de gehandicapte werden afgestaan
maar ook die van de goederen die werden
afgestaan door de echtgenoot van de gehandicapte, zodat de goederen die bij de afstand mede-eigendom waren van de gehandicapte en zijn echtgenoot voor het
geheel van hun verkoopwaarde in aanmerking komen bij de berekening van de tegemoetkoming :

Overwegende dat, krachtens artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit
van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, deze tegemoetkoming wordt toegekend in functie van het resultaat
van een onderzoek naar het inkomen;
dat, onverminderd de toepassing van
§ 2, aile inkomsten, ongeacht hun aard
of oorsprong, waarover de gehandicapte, en eventueel zijn niet feitelijk
noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot of de persoon waarmede de gehandicapte een huishouden vormt, beschikken, in aanmerking worden
genomen;
Overwegende dat, krachtens artikel 17 van hetzelfde koninklijk besluit, wanneer de gehandicapte, zijn
echtgenoot of de persoon met wie hij
een huishouden vormt, roerende of onroerende goederen om niet of onder bezwarende titel hebben afgestaan in de

242

HOF VAN CASSATIE

loop van de tien jaren v66r de datum
waarop de aanvraag om tegemoetkomingen uitwerking heeft, een inkomen in rekening wordt gebracht dat
forfaitair vastgesteld wordt door op de
verkoopwaarde van de goederen op het
tijdstip van de afstand de bij artikel 16
beoogde berekeningsmodaliteiten toe
te passen;
Dat, krachtens artikel 18 van hetzelfde koninklijk besluit, voor de toepassing van artikel 17 de verkoopwaarde van de afgestane roerende of
onroerende goederen, waarvan de aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon
met wie hij een huishouden vormt, eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid waren, vermenigvuldigd
wordt met de breuk die de belangrijkheid van de rechten van de aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon met
wie hij een huishouden vormt, uitdrukt;
Overwegende dat uit het verband
tussen deze artikelen volgt dat met de
verkoopwaarde van de afgestane goederen op het tijdstip van de afstand rekening wordt gehouden, maar dat
slechts wanneer de gehandicapte op
het ogenblik van de toekenning van de
tegemoetkoming nog met zijn echtgenoot samenwoont of met een ander
persoon een huishouden vormt, de
verkoopwaarde van de afgestane goederen vermenigvuldigd wordt met de
breuk die de belangrijkheid uitdrukt
van de gezamenlijke rechten van de
gehandicapte, zijn echtgenoot of de
persoon met wie hij een huishouden
vormt, dit wanneer ten tijde van de afstand diezelfde personen eigenaar of
vruchtgebruiker in onverdeeldheid waren;
Dat hieruit volgt dat ten aanzien
van de alleenstaande gerechtigde,
wiens inkomen alleen krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van 5
maart 1990 moet worden onderzocht
voor de toekenning van de tegemoetkoming, de verkoopwaarde van de afgestane goederen vermenigvuldigd
wordt met de breuk die de belangrijkheid van de rechten van de gerech-
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tigde alleen in de afgestane goederen uitdrukt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 1. na de afstand om niet op
22 juni 1985 van een onroerend goed
ter waarde van 800.000 frank dat in
mede-eigendom aan verweerster en
haar op 5 oktober 1988, dit is v66r de
toekenning van de tegemoetkoming,
overleden echtgenoot behoorde, slechts
de helft van de waarde van dit goed in
haar patrimonium is gevallen; 2. de
waarde van dit onverdeeld onroerend
goed vermenigvuldigd wordt met een
breuk die het zakelijk recht zelf uitdrukt, te dezen 400.000 frank;
Overwegende dat het arrest op
grond van die vaststellingen zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 februari 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van
Heeke en Butzler.
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3e KAMER- 22 februari 1999

CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSING OP TEGENVORDERING- VERNIETIGING- BESLISSING
OP DE EIS TOT VRIJWARING- VERNIETIGING.

De vernietiging van de beslissing op de door
eiseres ingestelde tegenvordering brengt
de vernietiging mede van de beslissing op

HOF VAN CASSATIE

Nr. 102

de door verweerder tegen derde ingestelde vordering tot vrijwaring, die er een
gevolg van is (1).
(VAN DRIESSCHE & ZONEN N.V. T. BUYST)
ARREST

(A.R. S.98.0069.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1997 gewezen door het Arbeidshof te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet, artikel 3, 32, 3° en 35
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978,
doordat de appelrechters, na onder meer
te hebben vastgesteld dat zich op 18 december 1984 tussen verweerder in cassatie en Henri Vincke op de bedrijfsvloer een
incident had voorgedaan, dat op 20 december 1984 verweerder in cassatie aan eiseres tot cassatie een aangetekend schrijven met ontvangstmelding had verstuurd,
waarin hij zijn ontslag om dringende reden had gegeven, dat de dringende reden
die werd aangehaald het incident op 18 december 1984 betrof, dat op 21 december
1984 eiseres tot cassatie op haar beurt door middel van een akte van gerechtsdeurwaarder- aan verweerder in cassatie ontslag wegens dringende reden had gegeven betreffende hetzelfde incident van 18
december 1984 en dat "de verbreking uitgaande van (eiseres tot cassatie) in de tijd
de eerste was om de bestemmeling ervan
rechtsgeldig te bereiken" (zie arrest, pp. 11
e.v., inz. p. 15), beslissen dat de oorspronkelijke vordering van verweerder in cassatie gegrond is ten belope van 1.242.948
frank opzeggingsvergoeding en de oorspronkelijk tegenvordering ongegrond, en dit onder meer op de volgende gronden : 4.3. Het
kan niet worden ontkend dat verweerder,
een schrijven, gedateerd op 20 december
1984, aangetekend met ontvangstmelding
heeft verstuurd aan eiseres. Hierin betekent hij -wegens onheuse behandeling
door Vyncke, waartegenover eiseres een
verregaande tolerantie zou hebben vertoond- aan deze laatste ontslag om dringende reden met kennisgeving van de re(1) Raadpl. : Cass., 29 juni 1989, A.R. 8254, nr.
639; 29 jan. 1996, A.R. C.94.0423.N, nr. 60, met
noot.
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denen, als volgt vermeld : 'Per 18 december
1984 werd ik in mijn kantoor uitgescholden door mijn directe overste, de heer
Vyncke, die het zo bont maakte dat hij het
bureelmaterieel op de grond kapot smeet.
(. .. ) De heer Vyncke is dan zelf maar overgegaan tot handtastelijkheden ( ... ) in het
bijzijn van ondergeschikten. Mijn hoop dat
de heren Adrien en Michel Van Driessche,
eigenlijke bedrijfsleiders, hun ondergeschikte heer Vyncke op zijn plaats zouden zetten bleefvolkomen ijdel'. Van haar
kant betekende eiseres op 21 december
1984 aan verweerder ontslag wegens dringende reden, door middel van een akte van
gerechtsdeurwaarder A. Van den Berghe uit
Gent. Hierin wordt de dringende reden omschreven als volgt: 'Op dinsdag 18 december 1984 in de voormiddag in de kantoren van verzoekster aan de Wiedauwkaai
heeft de heer Buyst t.o.v. zijn directe meerdere, de heer Vyncke, herhaalde malen form eel geweigerd enige uitleg te verschaffen over een incident dat zich had
voorgedaan met de meestergast Maurice
Deweirt enkele minuten tevoren en, veeleer dan te willen antwoorden heeft hij zich
teruggetrokken in zijn bureel. Ook daar
bleef hij weigeren uitleg te verschaffen en
negeerde hij het verzoek van de heer Vyncke waarbij hij verzocht werd het kantoor even te verlaten en te gaan wandelen ten einde tot bezinning te komen en
alsdan uitleg te verstrekken. Diezelfde voormiddag had de meestergast Deweirt vervoersdocumenten gevraagd aan de heer
Buyst die er niet wou op ingaan. Waarop
eerstgenoemde verklaarde dat zonder vervoersdocumenten de wagens de baan niet
mochten opgaan. Uiteindelijk bracht de
heer Buyst niet de twee gevraagde documenten doch een tiental oningevulde documenten als wanneer het zijn taak was
deze behoorlijk in gereedheid te brengen'.
4.4. Ontslag is de handeling waarbij een
partij aan de andere partij ter kennis
brengt dat zij besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beeindigen (Cass., 11 mei
1981, R. W., 1981-82, 2837; Cass., 18 december 1989, T.S.R. 1990, 22). Het is een
eenzijdige behandeling of gedraging, waaruit de wil blijkt om te beeindigen, die niet
noodzakelijk aan vormvereisten is onderworpen. Het ontslag wegens dringende red en, dat wel gebonden is aan bepaalde
termijn- en vormvereisten, is een der mogelijke toepassingen van de ontslagmogelijkheid (PETIT, J., "Nietigheid van
ontslag en opzegging en rechtsgevolgen" in
Actuele Problemen van het Arbeidsrecht,
RIGAUX, M. (ed.), Kluwer, 1984, 4). Voor
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het ontslag als eenzijdige rechtshandeling gelden dezelfde geldigheidsvereisten als
voor een overeenkomst (RAUWS, W., "De
nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht" in Actuele Problemen van het Arbeidsrecht, II, RIGAUX, M. (ed.), Kluwer,
1987, 405). Dit betekent dat het slechts
rechtsgevolgen heeft indien het wordt meegedeeld aan diegene aan wiens adres het is
gericht en dit vanaf het ogenblik dat deze
er kennis kan van nemen (JAMOULLE,
M., Le contrat de travail, II, Luik, Fac de
droit, 1986, nr. 173). 4.5. Het is dus van
doorslaggevend belang na te gaan in welke
volgorde de sub 4.3 vermelde wilsuitingen de respectievelijke tegenpartij hebben bereikt, en welke hiervan de gevolgen zijn inzake de respectievelijke
aanspraken der partijen. Weliswaar stipuleert de Arbeidsovereenkomstenwet niet zoals ten aanzien van de opzegging (zie art.
37 § 1 al. 2 en 3)- op welk ogenblik een
aangetekende brief, waarin een dringende
reden wordt ingeroepen of verduidelijkt,
uitwerking heeft. Strikt genomen is dit dus
bij ontvangst van het schrijven. Te dezen
komt geenszins bewezen voor dat eiseres
reeds in het bezit was van het schrijven van
verweerder, gedateerd op 20 december
1984, op het ogenblik dat zijzelf op 21 december 1984 - gelet op de betekening ervan door middel van een deurwaardersexploot op een onbetwiste vaste datum de arbeidsovereenkomst verbrak wegens
dringende reden en verweerder van deze
verbreking kennis kreeg. Het is vooreerst
immers niet bewezen dat de brief van 20
december 1984 oak diezelfde dag werd verstuurd. Alhoewel de verzending gebeurde
met ontvangstmelding wordt nochtans door
geen der partijen terzake nadere precisering aangebracht. Desondanks zijn voldoende argumenten aanwezig om te concluderen dat de verbreking uitgaande van
eiseres in de tijd de eerste was om de bestemmeling ervan rechtsgeldig te bereiken, en dus valle uitwerking te verkrijgen. Er dient vooreerst vastgesteld dat de
deurwaardersakte van 21 december 1984
niet refereert aan de brief van 20 december 1984 van verweerder, wat in de gegeven context tach wel verbazing wekt. Meer
nag : indien eiseres, zoals zij thans stelt,
reeds in het bezit was van de verbreking
wegens dringende reden door verweerder, was er zelfs geen enkele reden om alsnog door middel van de deurwaardersakte van 21 december 1984, nogmaals een
reeds verbroken arbeidsovereenkomst te
beeindigen. Er moet integendeel vastgesteld worden dat de door eiseres opgege-
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ven dringende reden volledig aansluit op de
feitelijkheden van 18 december 1984, zoals deze zich in de zienswijze van Vyncke, omschreven als "de directe meerdere"
van verweerder, hebben voorgedaan met
dien verstande dat enerzijds gepoogd wordt
alles te herleiden tot een weigering door
verweerder van redelijk bevel, en anderzijds een voor eiseres nadelig element, te
weten het bevel van Vyncke aan verweerder om het bedrijf te verlaten, in een ander daglicht te plaatsen. Het is, wat dit
laatste betreft, niet relevant dat Vyncke
niet de voor ontslag bevoegde instantie binnen het bedrijfwas. Indien de bedrijfsleiding het met diens bevel, dat door Michel
van Driessche werd gehoord ("en nu buiten gij"), niet eens was, of van mening was
dat dit slechts bedoeld was om verweerder "tot bezinning te brengen" door hem
aan te manen even te gaan wandelen, dan
had zij Vyncke kunnen terechtwijzen of
haar bedoeling kunnen verduidelijken. In
dezelfde optiek ware het overigens logischer geweest verweerder op 19 en/of 20 december 1984, wegens zijn aanhoudende afwezigheid op het werk, ter orde te roepen.
Zij deed dit niet. De elementen van het dossier bewijzen integendeel overduidelijk dat
de bedrijfsleiding in een conflict tussen haar
commercieel directeur en een ondergeschikte bediende impliciet (op 18 december 1984 door haar stilzwijgen ten aanzien van een formeel bevel het bedrijf te
verlaten) en expliciet (op 21 december 1984
door het inroepen van een dringende reden) de zijde heeft gekozen van haar commercieel directeur. Zij heeft diens handelwijze, erin bestaande een einde te stellen
aan de arbeidsovereenkomst van verweerder met eiseres, tot de hare gemaakt en geformaliseerd in een ontslag wegens dringende reden. Nu daarenboven wordt
aangenomen dat de deurwaardersakte, die
deze verbreking bevat, en die verweerder
op 21 december 1984 heeft bereikt, voorafgaat aan de kennisname door eiseres van
de wilsuiting van verweerder, kunnen enkel aan haar wilsuiting rechtsgevolgen
wordt verbonden. Immers, eens de arbeidsovereenkomst door eiseres verbroken, was
de pas later door haar ter kennis genamen wilsuiting van verweerder zonder voorwerp geworden. In dezelfde optiek kunnen evenmin nag rechtsgevolgen verbonden
worden aan het feit dat op 24 december
1984 alsnog gepoogd werd een controleonderzoek door een geneesheer te laten uitvoeren (st. 14, doss. verweerder). 4.6. Er

__ ::::!:::::_ _ __
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dient dus onderzocht of de door eiseres ingeroepen dringende reden bewezen voorkomt en daarenboven een voldoende ernstige tekortkoming uitmaakte, van aard
elke professionele samenwerking tussen de
werkgever en de werknemer onmiddellijk
en definitief onmogelijk te maken",

terwijl, eerste onderdeel, de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst om een dringende reden, in de zin van artikel 35 van
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978, onmiddellijk en definitief een einde
maakt aan de verbintenissen uit de overeenkomst; overeenkomstig artikel 32, 3'
van de genoemde wet in geval van dringende reden de arbeidsovereenkomst een
einde neemt door de wil van een der partijen; het ontslag om een dringende reden een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat de partij die
het geeft, aan de andere partij ter kennis
brengt dat zij de overeenkomst wil beeindigen; het ontslag om dringende reden een
feit is op de datum waarop de wil om de arbeidsovereenkomst te beeindigen, wordt
geuit en niet op de datum waarop de partij die ontslag krijgt, kennis heeft van deze
wilsuiting; het ontslag m.a.w. een feit is op
de datum van de kennisgeving van het antslag (door de ontslaggevende) en niet op de
datum van de kennisneming van het antslag (door de geadresseerde); wanneer de
partij aan wie ontslag is gegeven (de geadresseerde), zich op het ontslag beroept tegen de ontslaggevende partij, de geadresseerde partij zich kan beroepen op de
gevolgen daarvan op de datum waarop de
ontslaggevende partij haar wil te kennen
heeft gegeven, ook al heeft de geadresseerde partij pas na die datum kennis gekregen van het ontslag; te dezen elk van de
twee partijen (en dus ook eiseres tot cassatie) zich beroepen op het door de andere partij gegeven ontslag; eiseres tot cassatie zich dan ook kan beroepen op het
ontslag vanaf de datum waarop verweerder in cassatie zijn wil te kennen heeft gegeven,
zodat het arrest, nu de appelrechters ervan uitgaan dat het ontslag wegens dringende red en dat bij brief van 20 december 1984 werd genomen door verweerder in
cassatie eerst "volle uitwerking" kon verkrijgen op het ogenblik waarop het de bestemmeling (i.e. eiseres tot cassatie) bereikte en dat de kennisname door de
bestemmeling van de wilsuiting tot beeindiging bepalend zou zijn om uit te maken
wie van de twee partijen het eerste ont-
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slag nam of gaf, wanneer heiden daartoe
het initiatief namen, schending inhoudt van
de artikelen 32, 3' en 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;

terwijl, tweede onderdeel, de appelrechters niet duidelijk maken of hun besluit dat het ontslag uitgaande van eiseres tot cassatie in de tijd het eerste was om
de bestemmeling te bereiken, alleen is gegrond op de deurwaardersakte, die verweerder in cassatie op 21 december 1984
heeft bereikt of ook is gegrond op het feit
dat verweerder in cassatie reeds op 18 december 1984, door middel van de woorden "En nu buiten gij", in kennis zou zijn
gesteld van zijn ontslag wegens dringende
reden, temeer daar de appelrechters de
volgorde van de geschreven wilsuitingen, en
niet de mondelinge wilsuiting, "van doorslaggevend belang" achten (arrest, p. 14 onderaan),
zodat het arrest uit dit oogpunt dubbelzinnig, minstens onduidelijk is, aangezien Uw Hofniet in de mogelijkheid wordt
gesteld om de wettigheid na te gaan van
het besluit dat het ontslag uitgaande van
eiseres tot cassatie in de tijd het eerste was
om de bestemmeling te bereiken, en het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149
van de gecotirdineerde Grondwet),
terwijl, derde onderdeel, voor zover Uw
Hof zou oordelen dat het besluit van de
appelrechters dat het ontslag uitgaande
van eiseres tot cassatie in de tijd het eerste was om de bestemmeling te bereiken,
(mede) is gegrond op het feit dat verweerder in cassatie reeds op 18 december 1984,
door middel van de woorden "En nu buiten gij", in kennis zou zijn gesteld van zijn
ontslag wegens dringende reden, de beslissing hoe dan ook onwettig is, aangezien het
uitspreken van de woorden "En nu buiten gij" door de heer Henri Vincke, commercieel directeur van eiseres en directe
overste van verweerder in cassatie, niet als
een rechtsgeldig ontslag kan worden aangemerkt, nu enerzijds de appelrechters zelf
vaststellen dat Vincke niet de voor antslag bevoegde instantie was binnen het bedrijf (arrest, p. 16, tweede alinea) en een
rechtsgeldig ontslag enkel kan worden gegeven door de daartoe bevoegde instantie
binnen een bedrijf, of een door haar rechtsgeldig gemandateerde (schending van de
artikelen 32, 3' en 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet, en voor zoveel nodig
artikel 3 van deze wet, waarin wordt
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bepaald dat de arbeidsovereenkomst voor
bedienden een overeenkomst is tussen de
werknemer en de werkgever) en nu anderzijds, voor zover de appelrechters zouden
suggereren dat eiseres tot cassatie het "antslag" gegeven door Vincke, door haar stilzwijgen tot het hare zou hebben gemaakt
(cfr. arrest, p. 16), een "ontslag door stilzwijgen" enkel rechtsgeldig is indien vaststaat dat het stilzwijgen voor geen enkele andere interpretatie vatbaar is dan als
een ontslag door de bevoegde instantie, hetgeen door de appelrechters niet wordt vastgesteld (schending van de artikelen 32,
3° en 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet),

zodat de appelrechters de in dit onderdee! aangehaalde wetsbepalingen scherrden:

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de door eiseres ingestelde tegenvordering, de vernietiging medebrengt van de beslissing
op de door verweerder tegen Henri Vincke ingestelde vordering tot
yrijwaring, die er een gevolg van
1s;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt tot het betalen aan verweerder van een opzeggingsvergoeding
met interest, de tegenvordering van eiseres afwijst, de vordering tot vrijwaring van verweerder tegen Henri Vincke afwijst, en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
22 februari 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van Mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Verbist.
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Nr. 103
3e KAMER- 22 februari 1999

1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS- ONTSLAG WEGENS TECHNISCHE OF
ECONOMISCHE REDENEN- SLUITING VAN ONDERNEMING- SLUITING- BEGRIP.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS- ONTSLAG WEGENS TECHNISCHE OF
ECONOMISCHE REDENEN- PARITAIR COMITE
- ONTSTENTENIS VAN BESLISSING- ONTSLAG- FAILLISSEMENT- CURATOR- MANDAAT- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ~BE
VEL VAN BEPERKTE VOORTZETTING VAN
ACTIVITEITEN - OVERNAME VAN ACTIEF EN
PERSONEEL DOOR DERDE- EINDE VAN PERIODE VAN VOORTZETTING- STOPZETTING
VAN ACTIVITEITEN - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS- ONTSLAG WEGENS TECHNISCHE OF
ECONOMISCHE REDENEN- FAILLISSEMENTCURATOR- PARITAIR COMITE- ONTSTENTENIS VAN BESLISSING - RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL BEVEL VAN BEPERKTE
VOORTZETTING VAN ACTIVITEITEN- OVERNAME VAN ACTIEF EN PERSONEEL DOOR
DERDE- STOPZETTING VAN ACTIVITEITENSLUITING VAN ONDERNEMING- ONTSLAGGEVOLG.

4o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)- VERBINTENISSENARBEIDSOVEREENKOMST BESCHERMDE
WERKNEMERS- ONTSLAG WEGENS TECHNISCHE OF ECONOMISCHE REDENEN- PARITAIR CO MITE - ONTSTENTENIS VAN BESLISSING- CURATOR- MANDAAT- BEVEL VAN
BEPERKTE VOORTZETTING VAN ACTIVITEITEN- OVERNAME VAN ACTIEF EN PERSONEEL
DOOR DERDE- STOPZETTING VAN ACTIVITEITEN- SLUITING VAN ONDERNEMING- BEGRIP - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

1o Met sluiting wordt elke definitieve stop-

zetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan bedoeld. (Art. 1, § 2, 6°, wet 19 maart
1991.)
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2° In beginsel impliceert een vonnis tot fail·
lietverklaring de onmiddellijke stopzetting van alle handelsverrichtingen; wanneer de rechter·commissaris op grand van
artikel 477 Faillissementswet een be·
perkte voortzetting toelaat of de rechtbank van koophandel op grand van artikel475 van die wet de voortzetting van
de handelsactiviteit beveelt, impliceert het
bereiken van het einde van de periode van
de voortzetting in beginsel meteen oak dat
de activiteit van de gefailleerde wordt
stopgezet en dat de curator ingevolge die
rechterlijke beslissingen de nag lopende
arbeidsovereenkomsten moet beeindigen; de omstandigheid dat het actief
wordt verkocht aan een derde die oak een
deel van de economische activiteit voortzet, sluit niet uit dat de activiteit van de
gefailleerde wordt stopgezet in de zin van
artikel1, § 2, van de wet van 19 maart
1991, onverminderd de rechten die de
werknemer op grand van de collectieve arbeidsovereenkomst 32bis zou kunnen doen
gelden (1). (Artt. 475 en 477 Faillissementswet 18 april 1851; art. 1, § 2, wet
19 maart 1991; artt. 11 e.v. C.A.O. nr.
32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.)
3° en 4° Het rechtsbegrip "sluiting van onderneming" wordt niet miskend door de
rechters, die beslissen dat er sluiting van
onderneming was, wat de curator toelief tot het ontslag over te gaan van de beschermde werknemers zonder voorafgaande erkenning door de arbeidsrechtbank van het bestaan van de technische
of economische redenen die het ontslag
van personeelsleden verantwoorden, op
grand van de vaststelling dat de curator gemachtigd werd door de rechtbank
van koophandel de activiteiten gedurende een bepaalde tijd verder te zetten en
die vervolgens oordelen dat de overname
van een deel van de activa door een derde
de stopzetting van de activiteiten in de zin
van art. 1, § 2, 6°, wet 19 maart 1991 tot
gevolg had, waardoor de curator verplicht werd alle werknemers af te danken, en dat het feit dat de activiteiten door
een derde werden voortgezet en hierbij.een
groat deel van het personeel waaronder
oak beschermde werknemers werden in
dienst genomen hieraan geen afbreuk
doet. (Art. 1, § 2, 6°, en 3, § 1, wet 19
maart 1991; artt. 475 en 477 Faillisse(1) Cass., 14 maart 1994, A.R. S.93.0082.F, nr.
118, met verwijzingen in noot 2.
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mentswet 18 april 1851; artt. 11 e.v.
C.A.O. nr. 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25
juli 1985.)
(BOOGHMANS E.A. T. VAN BUGGENHOUT)
ARREST

(A.R. S.98.0076.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1997 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1, § 2, 5° en 6°
en 3, § 1 van de Wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor
de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, en voor zoveel
als nodig van artikelen 444, 475, 477 en
529 van de faillissementswet van 18 april
1851 (bepalingen behorend tot hoek III, titel I van het Wetboek van koophandel) en
dus zoals van kracht voor de invoering van
de Faillissementswet van 8 augustus 1997,
en 1, enig lid, 2° en 11 tot 15 van de bij koninklijk besluit van 25 juli 1985 algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen
krachtens overeenkomst en tot regeling van
de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa
na faillissement of gerechtelijk akkoord
door boedelafstand,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben beslist dat het niet
bevoegd was enige beslissing te nemen met
betrekking tot de al dan niet toelaatbaarheid van de vorderingen betreffende een
beschermingsvergoeding, oordeelt dat de
betreffende vorderingen (evenals deze tot
het bekomen van een vergoeding voor de
periode tot het einde van het mandaat van
beschermd werknemer), ongegrond waren, en eisers tot de kosten in beroep veroordeelt, op volgende gronden; " ... De
personeelsafgevaardigden kunnen slechts
worden ontslagen om economische oftechnische redenen die vooraf door het bevoegd
paritair orgaan werden erkend (art. 2 § 1
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W. 19.3.1991); ... (De curator) had( ... ) in afwachting van een beslissing omtrent een
definitieve stopzetting van de werkzaamheden van de gefailleerde onderneming
Sanpareil op 16 april 1993 het voorgenomen ontslag van de beschermde arbeiders aan het bevoegd Paritair Comite Nr.
118 voorgelegd overeenkomstig de hogervermelde wettelijke bepalingen (... ).... Er
dient besloten te worden dat de wettelijk
opgelegde procedure hier correct werd gevolgd. Bij gebreke van een unanieme beslissing van het bevoegd paritair comite
binnen de wettelijke termijn kan de curator rechtsgeldig tot ontslag van de beschermde arbeiders overgaan in geval van
sluiting van de onderneming overeenkomstig art. 3, § 1, 4de lid W. 19.3.1991. De
vraag stelt zich bijgevolg verder of de curator op 30 juni 1993 de sluiting kon inroepen als reden van het ontslag. Op 16
juni 1993 besliste het paritair comite voor
de bedienden van de voedingsnijverheid
(P.C. Nr. 220) het faillissement van de N.V
Sanpareil als economische reden voor het
voorgenomen ontslag van de bedienden te
erkennen, waarop de curator bij aangetekend schrijven van 25 juni 1993 overging
tot het ontslag van de beschermde bedienden. Reeds hoger werd er op gewezen dat
het faillissement in principe tot gevolg heeft
dat de werkzaamheden van de onderneming onmiddellijk worden stopgezet. Deze
stopzetting wordt evenwel uitgesteld wanneer de curator in de· wettelijk aanvaarde
gevallen in het kader van een goed bebeer van het faillissement de bedrijfsactiviteiten van de failliete onderneming tijdelijk verderzet tot een definitieve
stopzetting van de activiteiten van de failliete onderneming ( ... ). Tengevolge (van) de
aan de curator hoger omschreven toevertrouwde opdracht heeft de verkoop aan de
B.VB.A. De Witte van het roerend goed en
een groot deel van het onroerend goed op 8
mei 1993 de stopzetting van de activiteiten van de failliete Sanpareil in de zin van
art. 1, § 2, 6° W. 19.3.1991 tot gevolg en
wordt de curator verplicht alle werknemers af te danken ( ... ). Er wordt overigens niet betwist dat alle werknemers naar
aanleiding van het faillissement van de
N.V. Sanpareil werden ontslagen, zodat er
geen sprake is van enige discriminatie ten
nadele van de (eisers). Het feit, dat de activiteiten werden verdergezet door de
B.V.B.A. De Witte en dat een groot deel van
het personeel, waaronder ook beschermde
werknemers, hierbij werden in dienst genomen, doet aan deze besluitvorming in
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toepassing van de wet van 19 maart 1991
geen afbreuk.",

terwijl overeenkomstig artikel3, § 1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, de werkgever die
een personeelsafgevaardigde of een
kandidaat-personeelsafgevaardigde wil ontslaan om economische of technische redenen, vooraf de zaak moet aanhangig rnaken bij het bevoegd paritair comite, of bij
ontstentenis hiervan bij de Nationale
Arbeidsraad, dat zich, overeenkomstig het
tweede lid van deze bepaling, moet uitspreken binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag die hiertoe door de
werkgever werd gedaan; Overeenkomstig
het derde lid van dezelfde wetsbepaling, de
werkgever, bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen deze
termijn, de personeelsafgevaardigde of de
kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel
mag ontslaan in geval van sluiting van de
onderneming of van een afdeling van de onderneming, of in geval van het ontslag van
een welbepaalde personeelsgroep; bij sluiting van de onderneming of van een afdeling hiervan, de werkgever niet gehouden is alvorens tot ontslag over te gaan, de
erkenning, door de arbeidsgerechten, van
het bestaan van technische of economische redenen na te streven; Ret arbeidshof te de zen vaststelde a) dat de curator
van de gefailleerde vennootschap de erkenning van de technische of economische redenen voor het ontslag van de beschermde arbeiders, had nagestreefd bij het
bevoegd paritair comite, b) dat dit paritair orgaan binnen de wettelijke termijn
niet tot een unanieme beslissing was gekomen, c) dat de curator vervolgens op 30
juni 1993 tot ontslag van de beschermde arbeiders was overgegaan, d) dat ter rechtvaardiging van dit ontslag gewezen werd op
de sluiting van de onderneming; Overeenkomstig artikel 1, § 2, enig lid, 5° van genoemde wet van 19 maart 1991, onder onderneming dient te worden verstaan : de
technische bedrijfseenheid in de zin van de
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de
wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van de werkplaatsen; Overeenkomstig artikel 1, § 2,
enig lid, 6° van genoemde wet van 19
maart 1991 onder sluiting dient te
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worden verstaan : elke definitieve stopzet- neemt en gedeeltelijk met overgenomen
ting van de hoofdactiviteit van de onder- personeel verderzet na een aantal activa te
neming of van een afdeling ervan; Een von- hebben verworven; Het arbeidshof diennis van de rechtbank van koophandel dat volgens niet wettig kon stellen dat de omzich beperkt tot de faillietverklaring van de standigheid dat "de activiteiten werden
onderneming op zich niet als een beslis- verdergezet door de B.V.B.A. De Witte en
sing kan worden aangemerkt die de cura- dat een groot deel van het personeel, waartor zou verplichten aile personeelsleden ter- onder ook beschermde werknemers, hierzelfder tijd ofbinnen een zeer korte tijd, te bij werden in dienst genomen, aan (de) beonstlaan; ook al impliceert het vonnis van sluitvorming in toepassing van de Wet van
faillietverklaring in beginsel de onmiddel- 19 maart 1991 geen afbreuk (doet)",
lijke stopzetting van alle handelszodat het arbeidshofniet wettig op grond
verrichtingen, uit artikel 475 van de van
de faillietverklaring van de N.V. SanFaillissementswet van 18 april 1851, be- pareil,
en gelet op de machtiging tot verderhorend tot hoek III, titel I van het Wet- zetting van de activiteiten door de curahoek van koophandel, niettemin blijkt dat tor gevolgd door de overname van een deel
er op die regel uitzonderingen zijn; dat het van de activa door de B.VB.A. De Witte en
vonnis van faillietverklaring dus niet nood- het verderzetten van de activiteiten met
zakelijk de definitieve stopzetting van de een groot deel van het personeel, kon behandelsverrichtingen van de gefailleerde tot sluiten dat te dezen een "sluiting van ongevolg heeft en niet met een sluiting van dememing" voorlag, in de zin van artikel 3,
ondememing kan gelijkgesteld worden; het § 1, derde lid van de genoemde wet van 19
arbeidshofte dezen vaststelde dat de cu- maart 1991, die de curator toeliet eisers, als
rator niet aileen krachtens een bevelschrift beschermde werknemers, te ontslaan zonvan de rechter-commissaris overeenkom- der voorafgaande erkenning van technistig artikel 4 77 van de faillissementswet sche of economische red en en tot ontslag
van 18 april1851 gemachtigd werd de ui- door de arbeidsgerechten (schending van
terst bederfbare voorraad te verwerken, alle in het middel aangehaalde wetsbepadoch ook dat de curator gemachtigd werd lingen):
door de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikelen 4 75 en 529 van de
Overwegende dat, krachtens artifaillissementswet van 18 april 1851, voor
een bepaalde duur en met een deel van het kel 3, § 1, van de wet van 19 maart
personeel, de activiteiten verder te zet- 1991 houdende bijzondere ontslagten; De overname van werknemers inge- regeling voor de personeelsafgevolge de gehele of gedeeltelijke overname vaardigden in de ondernemingsravan activa van een failliete ondememing (of den en in de comites voor veiligheid,
van een onderneming die het voorwerp is gezondheid en verfraaiing van de
van een gerechtelijk akkoord door boedel- werkplaatsen alsmede voor de kandiafstand) onder bepaalde voorwaarden daat-personeelsafgevaardigden, de
krachtens de wet, met name artikelen 11 en werkgever een personeelsafgevolgende van de bij koninklijk besluit van
25 juli 1985 algemeen verbindend ver- vaardigde of een kandidaat-persoklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. neelsafgevaardigde slechts om econo32bis van 7 juni 1985, bepaalde, in de wet mische of technische redenen kan ontnader omschreven rechten waarborgt aan slaan wanneer die redenen vooraf door
de werknemers; Dienvolgens niet als slui- het bevoegd paritair comite zijn erting van een ondememing, in de zin van ge- kend;
noemd artikel 3, § 1, derde lid van de wet
Overwegende dat, krachtens artivan 19 maart 1991, die toelaat, in de hoger beschreven gevallen, tot onmiddellijk kel 3, § 1, derde lid, van die wet, bij
ontslag over te gaan zonder voorafgaande ontstentenis van beslissing van het paerkenning van de technische of economi- ritair comite binnen twee maanden na
sche redenen door de arbeidsgerechten, kan de aanvraag, de werkgever, en in geworden opgevat, de stopzetting van een val van faillissement de curator, de becommerciele activiteit, na faillietverklaring van de vennootschap, wanneer niet ai- schermde werknemer slechts mag ontleen de curator gemachtigd werd de acti- slaan in geval van sluiting van de
viteiten gedurende een bepaalde tijd verder onderneming of van een afdeling van
te zetten, doch bovendien een andere on- de onderneming of in geval van het
dememing deze activiteit vervolgens over- ontslag van een welbepaalde perso-
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neelsgroep; dat dan, krachtens artikel 3, § 1, vierde lid, van die wet,
slechts in het geval van sluiting van de
onderneming of van een afdeling hiervan tot ontslag mag worden overgegaan zonder voorafgaandelijk van de
arbeidsrechtbank de erkenning te hebben verkregen van de economische of
technische redenen tot ontslag;
Dat, krachtens artikel1, § 2, 6°, van
die wet, met sluiting elke definitieve
stopzetting van de hoofdactiviteit van
de onderneming of van een afdeling ervan is bedoeld;
Overwegende dat, in beginsel, een
vonnis tot faillietverklaring de onmiddellijke stopzetting impliceert van alle
handelsverrichtingen; dat wanneer de
rechter-commissaris op grond van artikel 4 77 van de faillissementswet een
beperkte voortzetting toelaat of de
rechtbank van koophandel op grond
van artikel 4 75 van die wet de voortzetting van de handelsactiviteit beveelt, het bereiken van het einde van
de periode van de voortzetting, in beginsel meteen ook impliceert dat de activiteit van de gefailleerde wordt stopgezet en dat de curator ingevolge die
rechterlijke beslissingen de nog lopende arbeidsovereenkomsten moet
beeindigen;
Dat de omstandigheid dat het actief wordt verkocht aan een derde die
ook een deel van de economische activiteit voortzet, niet uitsluit dat de activiteit van de gefailleerde wordt stopgezet in de zin van artikel 1, § 2, van
de wet van 19 maart 1991, onverminderd de rechten die de werknemer op
grond van de collectieve arbeidsovereenkomst 32bis zou kunnen doen gelden;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben, dat de onmiddellijke stopzetting van de activiteiten
van de failliete vennootschap werd uitgesteld in het kader van een goed beheer van het faillissement, oordeelt dat
de verkoop aan de B.V.B.A. De Witte
op 8 mei 1993 van het roerend en een
groot deel van het onroerend goed van
de failliete vennootschap de stopzetting van de activiteiten van de N.V.
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Sanpareil in de zin van voormeld artikel 1, § 2, 6°, van de wet van 19
maart 1991 tot gevolg had, waardoor
de curator "verplicht werd alle werknemers af te danken"; dat het arrest
tevens oordeelt dat het feit dat de activiteiten door de B.V.B.A. De Witte
werden voortgezet en dat hierbij een
groot deel van het personeel, waaronder ook beschermde werknemers, werden in dienst genomen, hieraan geen
afbreuk doet;
Dat het arbeidshof op grond van die
vaststellingen zonder schending van de
in het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen vermocht te beslissen dat
er te dezen sluiting van onderneming
was, wat de curator in de gegeven omstandigheden toeliet tot het ontslag
van de eisers, beschermde werknemers, over te gaan zonder voorafgaandelijke erkenning van de economische of technische reden door het
arbeidsgerecht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
22 februari 1999- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Biitzler en De
Gryse.
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2e KAMER - 23 februari 1999

1 o SCRIP. SCHEEPVAART-

SCHEEPVAARTREGLEMENT KANAAL GENT-TERNEUZEN- VAART VAN HET SCRIP- BEGRIP.

2° SCRIP. SCHEEPVAART -

SCHEEPVAARTREGLEMENT KANAAL GENT-TERNEUZEN- STRAFBEPALINGEN.
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3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN- STRAFZAKEN
- VERMELDING VAN WETSBEPALING DIE
STRAF BEPAALT- VERGISSING- GEVOLG.

1o In zoverre het varen aan een aan de om-

standigheden aangepaste snelheid een bestanddeel kan zijn van de wettelijke verplichting voor elk schip om een veilige
vaart aan te houden, betreft "vaart" in
deze betekenis de handeling van het varen met een schip in het algemeen en de
hierbij gevolgde koers en niet de door het
schip gevoerde snelheid alleen. (Art. 19
K.B. 23 sept. 1992 houdende scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent
naar Terneuzen.)
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I. Op de voorziening van Robin Van
Aerde:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grandwet, artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende
scheepvaartreglement voor het kanaal van
Gent naar Terneuzen, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1992,
en strafbaar gesteld door artikellOO van
het koninklijk besluit van 15 oktober 1935,
houdende algemeen scheepvaartreglement
van de waterwegen van het Koninkrijk en
het algemeen rechtsbeginsel inzake de be2° De strafbepalingen voor de inbreuken op wijslast in strafzaken,
het K.B. van 23 september 1992 houdoordat de correctionele rechtbank rechtdende scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen, gena- doend in graad van beroep eerste eiser
men in uitvoering van de wet van 24 schuldig verklaart aan een inbreuk op arnovember 1975 houdende goed~euring en tikel19, § 2, van het scheepvaartreglement
uitvoering van het Verdrag inzake de in- voor het kanaal van Gent naar Terneuzen
ternationale bepalingen ter voorkoming (betichting B) en deze schuldigverklaring
van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd door de appelrechters als volgt wordt geReglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te motiveerd : "Ret weze herhaald dat de
Landen op 20 oktober 1972, zijn bepaald maatregelen door (eerste eiser) getroffen,
in art. 3 van de vermelde wet. (Art. 3 wet hetzij ontoereikend waren, hetzij niet doeltreffend werden uitgevoerd. In de beide ge24 november 1975.)
vallen dient beslist tot een fout in zijnen
hoofde, die in rechtstreeks verband dient
3° De vermelding van de wetsbepaling die gebracht met de aanvaring en haar schaeen strafvoor het bewezen verklaarde feit delijke gevolgen. Ret reglement legt de vabepaalt is een vormvereiste, zodat een ver- rende schipper zelfs de verplichting op om
gissing van de rechter bij de aandui- bij gevaar voor een aanvaring zijn snelding van dergelijke bepaling niet tot cas- heid in die mate aan te passen dat hij tijsatie kan leiden wanneer de uitgesproken dig kan reageren, kan stoppen of zelfs achstraf voorkomt in de toepasselijke wets- teruit varen. Bij (eerste eiser) is iedere
bepaling (1). (Artt. 411 en 414 Sv.)
reactie uitgebleven. Dit kan aileen worden uitgelegd op basis van het feit dat hij
en zijn stuurman het obstakel niet konden zien ingevolge de weersomstandighe(VAN AERDE E.A. T. METDEPENNINGEN E.A.)
den (wat in voorkomend geval ten zeerste te betwijfelen valt nu de Palamas toch
aan de kade lag en - zij het op niet reARREST
glementaire wijze- verlicht was), doch
veeleer te wijten is aan een gebrek aan
(A.R. P.97.0049.N)
aandacht (voor de stuurman wat het visuele contact betreft en voor de schipper wat
het visueel contact als het waarneRET HOF;- Gelet op het bestre- zowel
men via de radar betreft) en/of communiden vonnis, op 19 november 1996 in catie, nu met zekerheid kan worden gehoger beroep gewezen door de Correc- steld, overeenkomstig de eigen verklaring
tionele Rechtbank te Gent;
van (eerste eiser), dat de stuurman de aanwezigheid van de Palamas nooit aan de
schipper meldde. Ret beweerd minder exact
(1) Zie Cass., 21 maart 1977, A. C., 21 maart werken van de radar omwille van andere
obstakels (bomen en gebouwen op de kade)
1977, 782, en noot 1, get. J.V.; 24 jan. 1996, A.R.
P.95.0190.F, nr. 50.
is weinig overtuigend en wordt door niets
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bewezen. De overtreding van artikel 19, §
2, van het reglement in hoofde van (eerste eiser) is naar eis van recht bewezen gebleven" (bestreden vonnis, blz. 10 en 11),
terwijl, eerste onderdeel, de appelrechters
uit de aangehaalde feitelijke omstandigheden niet wettig vermochten af te leiden dat de vaart van het schip, bestuurd
door eerste eiser, niet veilig was noch aangepast aan de heersende omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht; de
appelrechters in dit verband aannemen dat
bij eerste eiser iedere reactie uitgebleven is
en dit alleen kan worden uitgelegd op basis van het feit dat hijzelf en zijn stuurman het obstakel niet konden zien ingevolge de weersomstandigheden; de appelrechters verder eerste eiser een gebrek aan
aandacht verwijten en/of communicatie
aangezien de stuurman de aanwezigheid
van de Palamas nooit aan de schipper heeft
gemeld; deze door de appelrechters aangehaalde feitelijke omstandigheden niet in
verband staan met de snelheid die gevoerd
werd door het schip, bestuurd door eerste
eiser, doch enkel betrekking kunnen hebben op eventuele andere tekortkomingen,
waarvoor eerste eiser niet werd vervolgd;
het voorschrift van artikel 19, § 2, van het
koninklijk besluit van 23 september 1992
enkel betrekking heeft op de vraag of de
snelheid, gevoerd door het schip, bestuurd
door eerste eiser, al of niet te hoog lag, in
acht genomen de plaatselijke omstandigheden; het door de appelrechters aan eerste eiser verweten gebrek aan communicatie en/of gebrek aan reactie geen
elementen zijn waaruit de appelrechters
naar recht vermochten af te leiden dat de
snelheid, gevoerd door het schip bestuurd
door eerste eiser, te hoog lag; de appelrechters zodoende eerste eiser schuldig verklaren aan een inbreuk op artikel 19, § 2,
van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op grond van de feitelijke omstandigheden, die in geen enkel verband
staan met de snelheid gevoerd door het
schip van eerste eiser en nalaten de constitutieve bestanddelen vast te stellen, de
appelrechters derhalve hun beslissing niet
naar recht verantwoorden (schending van
artikel19, § 2, van het koninklijk besluit
van 23 september 1992 houdende
scheepvaartreglement voor het kanaal van
Gent naar Terneuzen, strafbaar gesteld
door artikel 100 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935);
en terwijl, tweede onderdeel, de appelrechters noch met deze redenen, noch met
enige andere redengeving antwoorden op
het verweermiddel van eerste eiser dat de
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door hem gevoerde snelheid geenszins overdreven was; de eisers in de regehnatig voor
de appelrechters neergelegde conclusies
hadden aangevoerd dat een duwkonvooi
een minimale snelheid moet hebben om
uberhaupt bestuurbaar te zijn; de door de
deskundige geschatte snelheid slechts 8
km/uur bedroeg; de eisers in de regelmatig voor de appelrechters neergelegde eerste appelconclusie de betichting B als volgt
hadden bestreden : "a) geen overdreven
snelheid : Concluant en zijn stuurman hebben in hun (al te) sumiere verklaring aan
de verbalisanten medegedeeld dat zij op
hun traject van de kade van Sidmar naar
het insteekhaventje te Zelzate een snelheid hadden van geschat (!) 8 km/uur. Deze
snelheid, tenslotte slechts overeenkomend
met een flinke wandelpas, werd geschat
(vermits er geen kilometerteller aan boord
van een binnenschip staat) op het ogenblik dat de duwcombinatie in het rechte
stuk van het kanaal voer. Zij werd uiteraard enigszins verminderd bij het indraaien
van het insteekhaventje, doch kan noodzakelijkerwijze niet veel verminderd worden, en dit omwille van vaartechnische redenen : - de duwbak 'Kreeft' is niet
uitgerust met een boegschroef, zodat het
zwaaimaneuver uitsluitend dient te gebeuren, door het gebruiken van de roeren van
de duwboot 'Hendrik III', die er voor moeten zorgen dat de gehele lengte van het
duwkonvooi van meer dan 100 meter de gewenste richting indraait. Hiervoor is het
volstrekt noodzakelijk, dat een zekere snelheid wordt aangehouden, teneinde voldoende waterdruk op de roeren te geven, en
hierdoor de gekoppelde vaartuigen te kunnen besturen - gelet op de relatief geringe breedte van het insteekdok (zie schetsen) is het dan ook noodzakelijk om een
zekere minimumvaart aan te houden, teneinde de duwcabine behoorlijk naar rechtsstuurboord te sturen en te vermijden dat
men het insteekdok voorbijschiet. Uit de
bijgevoegde schets kan men immers afleiden dat het kanaal Gent-Terneuzen ter
hoogte van het insteekdok een knik naar
links maakt, zodat men flink moet stuurboorden om dit insteekdok in te varen. Vermits concluant er zich geenszins aan diende
te verwachten, dat er zich op een verbaden ligplaats, in overtal aangemeerd, een
tankschip zou bevinden dat, onverlicht zijn
achtersteven in het kanaal Gent-Temeuzen
zou oversteken, was zijn vaarwijze, alsook de technisch minimaal noodzakelijke
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snelheid volstrekt regelmatig" (eerste appelconclusie, blz. 5); de eisers in de regelmatig voor de appelrechters neergelegde aanvullende appelconclusie na deskundig
verslag eenzelfde verweer hadden gevoerd
als volgt : "Wat de snelheid betreft : Eerst
en vooral gaat de heer Van Driessche eraan voorbij dat een duwkonvooi een minimale snelheid moet hebben om iiberhaupt
bestuurbaar te zijn. Zoals hijzelftoegeeft is
de geschatte snelheid deze van 8 km per
uur. Dit is slechts een fiinke wandelpas.
Verder was de duwbak in kwestie leeg, zodat de af te remmen mass a zeer gering is
in verhouding tot de motorkracht van de
duwboot Hendrik III. Uit pagina 7 blijkt
dat de deskundige het exacte gewicht van
de duwbak niet eens kent, doch dit 500T
schat. (Waarom werd dit niet gecontroleerd aan de hand van stukken of ondervraging van partijen?). Vervolgens acht de
deskundige het 'weinig waarschijnlijk' dat
de combinatie tot stilstand kon worden gebracht binnen 50 m. Deze 'twijfel' wordt
echter nergens gestaafd: 1. Het gewicht
van de duwbak is blijkbaar niet gekend. 2.
De termijn tussen het melden van de stuurman en het achteruitzetten in de motor
wordt opnieuw geschat op 15 seconden.
Nochtans zou concluant kunnen aantonen, indien de deskundige de moeite had
gedaan zich ter plaatse te begeven, dat deze
reactie veel sneller zou verlopen zijn. 3. Een
achteruitmaneuver is niet het enige 'zaligmakende maneuver' ingeval van een
dreigende aanvaring. In casu kan men een
betere en snellere respons op de roeren hebben door vooruit te draaien en weg te
draaien van het obstakel. Het - incorrect - inschatten van een stopmaneuver
van de deskundige betekent derhalve niet
dat concluant een inbreuk zou hebben gepleegd op artikel19, § 2. Dit stelt immers :
'Een werktuiglijk voortbewogen schip moet
zijn machines gereed hebben teneinde onmiddellijk te kunnen maneuvreren. Maneuvreren betekent niet uitsluitend : stoppen. Indien, nogmaals, de verlichting op het
achterschip van de Palamas reglementair zou zijn geweest en/of het ms. 'Palamas' niet met zijn achterschip in het kanaal Gent-Terneuzen zou hebben gelegen,
had conluant met gemak dit in overtalliggende tankschip kunnen vrijvaren. Het zijn
de inbreuken en tekortkomingen van de
Palamas zelf die dit belet hebben en derhalve de aansprakelijkheid van (verweerder) uitsluitend weerhouden" (tweede
appelconclusie, blz. 15 en 16); de appelrechters dit verweer niet beantwoorden en
er zich enkel toe beperken uit de afwezig-
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heid van reactie het foutief karakter van
het vaargedrag van eerste eiser af te leiden, de appelrechters derhalve hun beslissing niet regelmatig met redenen hebben
omkleed (schending van artikel149 van de
Grondwet);

en terwijl, derde onderdeel, de eisers met
betrekking tot de werking van de radar van
het schip, bestuurd door eerste eiser, hadden aangevoerd dat deze minder exact
werkt bij omstandigheden van dichte mist
of andere feitelijke omstandigheden; de eisers met betrekking tot de werking van de
radar als volgt hadden geconcludeerd : "Wat
deze rader betreft : Een radar wordt gebruikelijk ingesteld op een bereik van 1.200
of 1.600 meter bij het varen op het kanaal van Gent naar Terneuzen. Zodra men
echter voor een brug komt of een haven indraait, wordt het bereik van 1.200 of 1.600
meter teruggedraaid naar een bereik van
800 of 500 meter : hierdoor wordt deze haven of brug vergroot op het radarscherm,
zodat, in principe, de echo's beter onderscheiden kunnen worden. Concluant die
vertrouwd is op dit vaarwater en over alle
noodzakelijke patenten en diploma's beschikt (zie bijlage in dossier) heeft bovendien, als voorzichtig schipper, een bijkomende voorzorgsmaatregel genomen : het
plaatsen van een uitkijk voorop. Het radarbeeld wordt immers vaak door diverse factoren gestoord (in casu : de aanwezigheid
van het grote gebouw der Kliniek op de
rechteroever en de aanwezige bomenrij aldaar). Stuurman Crijn Dees stond dan ook
voorop de duwbak 'Kreeft' en hield verbinding met concluant aan het roer van de
duwboot door middel van een portofoon
(een soort walkie-talkie). Aan deze uitkijk kan geenszins een gebrek aan alertheid of aandacht worden verweten. De eerste rechter gaat namelijk voorbij aan het
feit dat er een vrij dichte mist hing met een
zichtbaarheid van +1- 50 meter. Door de
wervelingen in de mist nemen voorwerpen vaak andere vormen aan, waardoor het
vaak moeilijk is om de juiste positie en werkelijke afstand van dergelijke voorwerpen te bepalen, voornamelijk wanneer men
langdurig in de mist moet turen als uitkijk. In die omstandigheden is het dan ook
volstrekt verklaarbaar dat de uitkijk, Crijn
Dees, volkomen verrast is geworden door
het feit dat op een volstrekt verboden
plaats, met miskenning van de imperatieve artikelen van het scheepvaartreglement van dit kanaal en de elementaire regelen van goed zeemanschap, het
achterschip van de tanker 'Palamas',
zonder enige reglementaire verlichting, in
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overtal aangemeerd, een stuk in het kanaal Terneuzen uitstak. Deze hindernis was
dan ook volstrekt onvoorzienbaar en verrassend voor de uitkijk, zodat deze niet
meer tijdig zijn kapitein aan het stuurwiel hiervan kon verwittigen. De raak was
dan ook volstrekt onvermijdelijk. Uitsluitend de gecumuleerde fouten van de bemanning aan boord van het ms. 'Palamas',
die allen door de eerste rechter werden
weerhouden, staan dan ook in direct oorzakelijk verband met de schadevaring" (eerste appelconclusie, blz. 7 en 8); de eisers zodoende bij conclusie een omstandigheid
hebben ingeroepen die voor hen gunstig
was en eerste eiser zou bevrijden van elke
aansprakelijkheid wegens inbreuk op artikel19, § 2, van het scheepvaartreglement;
de appelrechters in dit verband oordelen
dat ''het beweerd minder exact werken van
de radar omwille van andere obstakels (bomen en gebouwen op de kade) is weinig
overtuigend en wordt door niets bewezen" (bestreden vonnis, blz. 11); de appelrechters zodoende aan de eisers de verplichting opleggen de afwezigheid van een
voor eerste eiser gunstige omstandigheid te
bewijzen; de bewijslast van de ten laste gelegde feiten evenwel integraal berust op het
openbaar ministerie en de burgerlijke partijen; de appelrechters niet vaststellen dat
de door de eisers opgeworpen omstandigheid elke geloofwaardigheid mist doch enkel stellen dat deze omstandigheid "weinig overtuigend is"; de appelrechters
zodoende ten onrechte oordelen dat deze
omstandigheid niet bewezen is, zonder de
bewijslast van de afwezigheid van deze omstandigheid te hebben opgedragen aan het
openbaar ministerie of de burgerlijke partijen; de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden
(schending van het algemeen rechtsbeginsel aangaande de bewijslast in strafzaken):

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser is vervolgd
wegens overtreding van artikel 19,
§§ 2 en 4, van het koninklijk besluit
van 23 september 1992 houdende
scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Temeuzen (telastlegging B) om "als schipper verzuimd
te hebben, met zijn schip een veilige
vaart aan te houden, aangepast aan de
heersende omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht en zo nodig stoppen. Een werktuiglijk voort-
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bewogen schip moet zijn machines
gereed hebben teneinde onmiddellijk
te kunnen manoeuvreren. Een schip
dat aileen met radar de aanwezigheid van een ander schip waarneemt,
moet vaststellen of zich een situatie
ontwikkelt waarin men elkaar zo dicht
nadert dat gevaar voor aanvaring kan
ontstaan. Is dit het geval dan moet het
bijtijds maatregelen ter vermijding
daarvan nemen";
Overwegende dat het eerste onderdee! ervan uitgaat dat artikel 19, § 2,
van het vermelde koninklijk besluit
"enkel betrekking heeft op de vraag of
de snelheid gevoerd door het schip bestuurd door (eiser), al ofniet te hoog
lag, in acht genomen de plaatselijke
omstandigheden" en dat de appelrechters uit het aan eiser verweten gebrek aan reactie en aandacht "niet
wettig vermochten af te leiden dat de
vaart van het schip, bestuurd door eiser, niet veilig was noch aangepast aan
de heersende omstandigheden en de
toestanden van beperkt zicht";
Overwegende dat, in zoverre het varen aan een aan de omstandigheden
aangepaste snelheid een bestanddeel
kan zijn van de wettelijke verplichting voor elk schip om een veilige
vaart aan te houden, "vaart" in deze
betekenis de handeling van het varen met een schip in het algemeen en
de hierbij gevolgde koers betreft en
niet de door het schip gevoerde snelheid aileen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat
de appelrechters de bij het varen met
het schip door eiser gevolgde handelwijze onderzoeken en in feite mitsdien op onaantastbare wijze, vaststellen dat "de maatregelen door de
schipper (eiser) getroffen hetzij ontoereikend waren, hetzij niet doeltreffend"; dat "het reglement de varende
schipper zelfs de verplichting op(legt)
om bij gevaar voor een aanvaring zijn
snelheid in die mate aan te passen dat
hij tijdig kan reageren, kan stoppen of
zelfs achteruit varen. Bij (eiser) is iedere reactie uitgebleven" hetgeen, naar
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het oordeel van de rechters, "veeleer te slaat van rechtsvervolging voor inbreuk op
wijten is aan een gebrek aan aandacht artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van
(voor de stuurman wat het visuele con- 23 september 1992 houdende scheepvaarttact betreft en voor de schipper (ei- reglement voor het kanaal van Gent naar
ser) wat zowel het visueel contact als Terneuzen en dienvolgens de burgerlijke
van de eisers niet gegrond verhet waarnemen via de radar betreft) vordering
klaart; artikel 8, § 1, van het scheepvaarten/of communicatie, nu met zeker- reglement voor het kanaal van Gent naar
heid kan worden gesteld, overeenkom- Terneuzen als volgt luidt: "Aile maatrestig de eigen verklaringvan (eiser) dat gelen ter vermijding van aanvaring moede stuurman de aanwezigheid van de ten, indien de omstandigheden zulks toePalamas nooit aan de schipper (ei- laten, doelmatig en duidelijk zijn en op tijd
ser) meldde";
worden genomen, daarbij goed rekening
Dat de rechters uit hun vaststellin- houdend met de gebruiken van goed zeede appelrechters hun beslisgen wettig vermogen af te leiden dat manschap";
sing op dit punt als volgt motiveren: "de
eisers "foutieve wijze van varen, zijn deskundige dient te worden gevolgd in zijn
gebrek aan aandacht en voorzichtig- redenering waar hij stelt dat dit voorschri:ft
heid aan de basis van de aanvaring enkel van toepassing is op varende sche(liggen)", hiermee het strijdige of an- pen. Hij laat terecht opmerken dat het aandere feitelijke verweer van eiser ver- houden van een veilige vaart niet kan slaan
werpen, zodoende zijn conclusie be- op aangemeerde schepen. (Eerste eiser) en
antwoorden, en de beslissing dat "de (tweede eiseres) koppelen daaraan volkoovertreding van artikel19, § 2, van het men ten onrechte de conclusie dat de desreglement in hoofde van (eiser) naar kundige aldus zou voorhouden dat het neeis van recht bewezen (is) gebleven", men van maatregelen ter vermijding van
regelmatig met redenen omkleden en een aanvaring uitsluitend betrekking zou
hebben op varende schepen en dat aangenaar recht verantwoorden;
meerde schepen geen maatregelen dieWat het derde onderdeel betreft :
nen te nemen om een aanvaring te vermijOverwegende dat de appelrechters den. (. .. ) De deskundige stelt terecht dat de
door te considereren dat het in het on- bepalingen van het artikel8 enkel betrekderdeel bedoelde verweer van eiser king hebben op varende schepen, wat niet
dat aangemeerde schepen ook
"weinig overtuigend (is) en door niets uitsluit
maatregelen opgelegd worden ter voorko(wordt) bewezen" aan eiser geen be- ming van een aanvaring, doch deze bepawijslast opleggen maar vaststellen dat lingen zijn opgenomen in andere artikedit verweer ongeloofwaardig is;
len van het reglement, zoals hierboven
Dat het onderdeel op een onjuiste le- reeds besproken en zoals hierna evenzeer
zing van het bestreden vonnis is ge- zal worden nagegaan" (bestreden vonnis,
stoeld, mitsdien feitelijke grondslag biz. 10); de bij tussenvonnis aangestelde
gerechtsdeskundige in zijn deskundigenmist;
verslag, ter griffie neergelegd op 14 mei
Dat het middel niet kan worden 1996, met betrekking tot de aan tweede
aangenomen;
verweerder ten laste gelegde inbreuk op arOver het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 11 en 962 van
het Gerechtelijk Wetboek en artikel8 van
het koninklijk besluit van 23 september
1992 houdende scheepvaartreglement voor
het kanaal van Gent naar Terneuzen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
17 oktober 1992 en strafbaar gesteld door
artikel 100 van het koninklijk besluit van
15 oktober 1935, houdende algemeen
scheepvaartreglement van de waterwegen van het Koninkrijk,
doordat de correctionele rechtbank, zetelend in graad van beroep, verweerder ont-

tikel 8 van het scheepvaartreglement als
volgt had geadviseerd : "Aangezien dit artikel ressorteert onder hoofdstuk II van het
scheepvaartreglement is het aileen van toepassing op varende schepen. Het b/s Palamas lag gemeerd. Het artikel is dus niet
van toepassing voor (verweerder). (Eerste eiser) daarentegen was varend zodanig (dat) dit artikel wei van toepassing is.
Tegen dit artikel werd inbreuk gepleegd
door (eerste eiser) maar niet door (verweerder)" (deskundigenverslag, biz. 3); de appelrechters luidens de vaststellingen van het
bestreden vonnis duidelijk op dit deskundigenverslag hebben gesteund,
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terwijl, eerste onderdeel, de gerechtsdeskundige zijn wettelijke opdracht te buiten is gegaan en een waardeoordeel heeft
uitgesproken omtrent het vaargedrag van
eerste eiser; de beoordeling van de toepasselijkheid van een .wetsartikel op een
welbepaalde feitelijke situatie niet kan beschouwd worden als een louter technisch
advies; de vraag of een bepaald wetsartikel al dan niet van toepassing is op een feitelijke situatie door de rechter moet worden beoordeeld en niet door een
gerechtsdeskundige; de bij tussenvonnis
aangestelde gerechtsdeskundige zich in
rechte heeft uitgesproken omtrent de al dan
niet te weerhouden overtredingen en zulks
overigens ook door de appelrechters wordt
erkend (bestreden vonnis, blz. 7, alinea 2);
de appelrechters bij hun beslissing volgens dewelke artikel 8 van het koninklijk
besluit van 23 september 1992 in casu niet
van toepassing is, de besluiten van het
deskundigenverslag hebben overgenomen;
de onwettigheid van het deskundigenverslag zodoende ook de beslissing van de
appelrechters aantast; de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden en de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schenden (schending
van de artikelen 11 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, uit artikel 8,
§ 1, van het scheepvaartreglement niet kan

worden afgeleid dat de aldaar vermelde
maatregelen ter vermijding van aanvaring enkel door varende schepen zouden
moeten worden genomen; de eisers in hun
regelmatig voor de appelrechters neergelegde conclusie als volgt hadden geconcludeerd: "Alle maatregelen ter vermijding
van aanvaring moeten, indien de omstandigheden zulks toelaten, doelmatig en duidelijk zijn en op tijd worden genomen, daarbij goed rekening houdend met de
gebruiken van goede zeemanschap : De deskundige stelt dat, nu enkel (eerste eiser) varend was, dit artikel alleen op het duwkonvooi van toepassing is en bovendien,
zonder verdere motivatie, dat tegen dit artikel inbreuk werd gepleegd door (eerste eiser), maar niet door (verweerder). Nu reeds
dienen concluariten op te merken dat art.
8, § 1, helemaal niet de beperking oplegt
dat de maatregelen ter vermijding van aanvaring uitsluitend moeten genomen worden door varende schepen. Inderdaad, indien de Palamas zonder wettelijke
verlichting, in tweede positie, op een verboden ligplaats, met het achterschip uitstekend in het kanaalligt bij mist, dan
dient (verweerder) te weten dat hij ge-
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vaar loopt een aanvaring te veroorzaken. In
dat geval dient hij, overeenkomstig de bepaling van art. 8, § 1, inderdaad alle maatregelen ter vermijding van de aanvaring te
nemen op een duidelijke en tijdige wijze :
- o.m. door het plaatsen van een wettelijke en adequate verlichting- Door eventueel door geluidssignalen zijn hinderlijke aanwezigheid bekend te maken"
(tweede appelconclusie, blz. 6 en 7); de
appelrechters in antwoord·op het door de
eisers gevoerde verweer oordelen dat de bepalingen van artikel 8 enkel betrekking
hebben op varende schepen en dat de maatregelen die door aangemeerde schepen moeten worden genomen, opgenomen zijn in
andere artikelen van het reglement; uit de
bepaling van artikel 8 van het scheepvaartreglement evenwel niet kan worden afgeleid dat dit enkel van toepassing zou zijn op
varende schepen en niet op aangemeerde
schepen; de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden en
de in het middel aangehaalde wetsbepaling schenden (schending van artikel 8 van
het koninklijk besluit van 23 september
1992 houdende scheepvaartreglement voor
het kanaal van Gent naar Temeuzen, strafbaar gesteld door artikel 100 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935, houdende algemeen scheepvaartreglement van
de waterwegen van het Koninkrijk) :

Overwegende dat de appelrechters
considereren dat de deskundige zich
"ook in rechte uitspreekt omtrent zowel de al dan niet te weerhouden overtredingen en evenzeer omtrent hun
oorzakelijk verband met het tot stand
komen van de aanvaring en haar schadelijke gevolgen" en beslissen dat :
"Deze laatste beoordeling behoort aan
de rechtbank (. .. )";
Overwegende voorts dat de appelrechters in verband met de rechtstreekse dagvaarding van de verweerder Metdepenningen, onder meer
wegens overtreding van artikel 8, § 1,
van het Scheepvaartreglement voor
het Kanaal van Gent naar Terneuzen,
verweerder van die telastlegging vrijspreken op grond van de door hen op
de tiende bladzijde van het bestreden vonnis vermelde feitelijke gegevens en met bespreking van de handelwijze van de beide schippers; dat de
rechters hierbij, door, onder meer, te
verwij zen naar het technisch advies
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van de gerechtsdeskundige over de
toepasselijkheid van het vermelde artikel 8, hun beslissing niet laten steunen op een "waardeoordeel" van deze
deskundige;
Dat het middel in zoverre stoelt op
een onjuiste lezing van het bestreden vonnis, mitsdien feitelijke grandslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat
de appelrechters met de door hen op
de tiende bladzijde van het bestreden vonnis vermelde motivering wettig vaststellen dat het vermelde artikel 8 enkel betrekking heeft op
varende schepen en niet op aangemeerde schepen, mitsdien de desbetreffende beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 163 en 195
van het Wetboek van StrafVordering,
doordat de correctionele rechtbank rechtdoend in graad van beroep eerste eiser
schuldig verklaart aan een inbreuk op artikel19, § 2, van het scheepvaartreglement
voor het kanaal van Gent naar Terneuzen
(betichting B) en om deze redenen het bestreden vonnis wat de betichting B betreft in hoofde van eerste eiser bevestigt; de
appelrechters hierbij enkel artikel 24 van
de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken vermelden, evenals "de niet strijdige wetsbepalingen reeds
door de eerste rechter aangeduid" (bestreden vonnis, blz. 13 in fine); de eerste rechter meer specifiek met betrekking tot de bestraffing van de lastens eerste eiser
bewezen verklaarde inbreuk op het
scheepvaartreglement melding heeft gemaakt van artikel100 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen scheepvaartreglement van de waterwegen van het Koninkrijk en het algemeen rechtsbeginsel inzake de bewijslast in
strafzaken; artikel 100 van voormeld koninklijk besluit van 15 oktober 1935 bijgevolg als door de appelrechters hernomen dient te worden beschouwd,
terwijl artikel 100 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen scheepvaartreglement van de waterwegen van het Koninkrijk geen straf-
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sancties bepaalt doch enkel vaststelt dat
elke inbreuk op het betrokken scheepvaartreglement gestraft wordt met de straffen
voorzien door artikel 1 van de Wet van 6
maart 1818, gewijzigd door artikel1 van de
Wet van 5 juni 1934; krachtens voormeld
artikel1 van de Wet van 6 maart 1818 de
betrokken inbreuken gestraft worden met
gevangenisstraf van 8 dagen tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 100 frank
of een van deze straffen aileen; de appelrechters in het dispositief van hun uitspraak geen melding maken van artikel 1
van de Wet van 6 maart 1818, zoals gewijzigd door artikel 1 van de Wet van 5 juni
1934; de strafsancties waarmee eerste eiser wordt gestraft nochtans in deze laatste wettelijke bepaling worden voorgeschreven; de appelrechters derhalve hun
beslissing niet naar recht verantwoorden
(schending van de artikelen 163 en 195 van
het Wetboek van StrafVordering) :

Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het bestreden
vonnis, eiser veroordelen tot een geldboete van zesentwintig frank waarbij zij verwijzen naar artikel100 van
het koninklijk besluit van 15 oktober 1935, vaststellende het algemeen
reglement der scheepvaartwegen van
het Koninkrijk dat, onder de Titel IV,
Straffen, ambtshalve te nemen maatregelen, processen-verbaal en woordbepalingen, bepaalt dat elke overtreding van dit reglement of van de
bijzondere reglementen die het aanvullen, wordt gestraft volgens artikel 1 der wet van 6 maart 1818, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 5
juni 1934; dat het laatst vermelde artikel een straf van acht dagen tot veertien dagen en een geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank
of een van die straffen aileen bepaalt;
Dat de rechters aldus op duidelijke
en voor geen andere uitlegging vatbare wijze een wettekst die het opleggen van de door hen bepaalde straf
mogelijk maakt, vermelden;
Overwegende evenwel dat krachtens artikel 55 van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende
scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen, waarbij het artikel108 van het vermelde
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koninklijk besluit van 5 oktober 1935
vaststellende het algemeen reglement
der scheepvaartwegen wordt aangevuld, artikel 100 van het laatstvermelde koninklijk besluit niet van
toepassing is op het kanaal van Gent
naar Terneuzen;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende
scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen is genomen in uitvoering van de wet van
24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter
voorkoming van aanvaringen op zee,
1972, bijgevoegd Reglement en zijn
Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20
oktober 1972;
Dat artikel 3 van de vermelde wet
bepaalt dat met een gevangenisstraf
van acht dagen tot drie maanden en
met geldboete van zesentwintig frank
tot driehonderd frank of met een van
die straffen aileen wordt gestraft, al
wie het bij het artikel 1 bedoelde verdrag en toegevoegde reglement, deze
wet en hun uitvoeringsbesluiten heeft
overtreden;
Overwegende dat de vermelding van
de wetsbepaling die een straf voor het
bewezen verklaarde feit bepaalt
slechts een vormvereiste is, zodat een
vergissing van de rechter bij de aanduiding van dergelijke bepaling luidens de artikelen 411 en 414 Wetboek
van Strafvordering niet tot cassatie
kan leiden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende voor het overige
dat de substantiiHe of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster
tegen eiser :
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
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schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de burgerlijke vordering ingesteld namens de eisers ongegrond verklaart en oordeelt dat de
in hoofde van verweerder bewezen verklaarde betichtingen niet in rechtstreeks
oorzakelijk verband staan met de aanvaring en haar schadelijke gevolgen; de appelrechters meer bepaald verweerder schuldig bevinden aan inbreuk op artikel 30, §
2, a,' van het koninklijk besluit van 23 september 1992 volgens hetwelk een gemeerd
schip een random zichtbaar wit helder licht
dient te voeren; de appelrechters evenwel
op grand van de volgende redengeving oordelen ·dat er geen rechtstreeks oorzakelijk verband kan worden aangenomen tussen deze overtreding en de aanvaring : "Van
twee zaken een, ofwel was mits een zichtbaarheid van 50 meter de Palamas in de
gegeven omstandigheden zichtbaar, minstens voor de op de uitkijk staande stuurman, en in voorkomend geval staat vast dat
deze laatste hetzij onaandachtig is geweest en het aangemeerde schip niet opmerkte, hetzij nalatig is geweest in het
doorseinen van zijn waarnemingen aan
(eerste eiser), ofwel waren de weersomstandigheden van die aard dat zelfs onclanks de getro:ffen maatregelen (varen met
uitkijkpost, varen op radar en zelf oak
waarnemen) het onmogelijk was om een
voorzienbare hindernis waar te nemen en
hierop tijdig en gepast te reageren. In dit
laatste geval diende (eerste eiser) daaruit de enige passende conclusie te trekken, met name dat de weersomstandigheden hem niet toelieten verder te varen"
(bestreden vonnis, blz. 9); de appelrechters
verweerder eveneens schuldig bevinden aan
inbreuk op artikel 3, § 5, a, van het koninklijk besluit van 23 september 1992, luidens hetwelk de kapitein of de schipper gevolg moet geven aan een verkeersteken of
een voorschrift dat een verbod of een gebod bevat; de appelrechters verweerder
meer bepaald schuldig bevinden aan het
miskennen van het op de plaats van de
aanvaring aangebrachte verbodsteken voor
schepen om aldaar aan te meren; de appelrechters verweerder eveneens schuldig achten aan inbreuk op artikel 9, § 4, a en b,
van het koninklijk besluit van 23 september 1992 luidens hetwelk het verboden is
zonder toestemming van de beheerder met
een schip af te meren op een wijze dat andere schepen daarvan hinder kunnen ondervinden; de appelrechters oak met betrekking tot deze inbreuk oordelen dat deze
niet in rechtstreeks oorzakelijk verband
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staat met de aanvaring en haar schadelijke gevolgen; de appelrechters met betrekking tot de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen de lastens verweerder
bewezen verklaarde betichtingen en de
schadelijke gevolgen als volgt oordelen : "De
betichtingen hiervoor bewezen verklaard in
hoofde van (verweerder) staan allen niet in
rechtstreeks oorzakelijk verband met de
aanvaring en haar schadelijke gevolgen.
Hoewel de Palamas slecht en onvoldoende
verlicht aangemeerd lag diende hij door de
bemanning van de Hendrik III tijdig te
worden opgemerkt, m.a.w. ondanks zijn foutief aanmeren vormde hij voor (eerste eiser) een voorzienbare hindernis. Deze conclusie wordt nag versterkt wanneer men
nagaat waar het aanvaringspunt zich situeert. Uit de situatieschets en de schadelocalisatie blijkt dat de Hendrik III met de
rechtervoorzijde van de duwbak in aanvaring kwam met de uiterste hoek van de Falamas. Dit duidt erop dat (eerste eiser) zich
niet geconfronteerd zag met een onvoorzienbare hindernis, doch daarentegen zijn
rechts afslaand maneuver te vroeg inzette
(zie stand van de Hendrik III in het
aanvaringspunt). Zijn foutieve wijze van varen, zijn gebrek aan aandacht en voorzichtigheid liggen aan de basis van de aanvaring, ongeacht de ligplaats van de Palamas"
(bestreden vonnis, blz. 12),

terwijl de appelrechters zodoende eerste eiser alleen aansprakelijk verklaren
voor de gevolgen van de aanvaring, zonder vast te stellen dat de schade, zoals die
zich in concreto heeft voorgedaan, oak zou
zijn ontstaan zonder de lastens verweerder bewezen verklaarde inbreuken; de beslissing van de appelrechters waarbij elk
oorzakelijk verband tussen de lastens verweerder bewezen verklaarde inbreuken en
de schade wordt uitgesloten niet naar recht
verantwoord is zonder zich uitdrukkelijk uit
te spreken over de vraag of dezelfde schadelijke gevolgen zouden zijn ontstaan zonder de fouten gepleegd door verweerder;
meer bepaald met betrekking tot de lastens verweerder bewezen verklaarde inbreuk op artikel 3, § 5, a, van het koninklijk besluit van 23 september 1992,
bestaande uit het niet naleven van een
verbodsteken, moet worden opgemerkt dat
het aldaar aanwezige verbodsteken werd
aangebracht om te vermijden dat op die
plaats aangemeerde vaartuigen het verkeer op het kanaal Gent-Terneuzen zouden hinderen; zulks blijkt uit het als bijlage 6 bij het deskundigenverslag gevoegde
stuk; de overweging van de appelrechters
volgens dewelke eerste eiser zich niet ge-
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confronteerd zag met een onvoorzienbare
hindernis doch daarentegen zijn rechts afslaand maneuver te vroeg inzette geenszins impliceert dat de schade zoals die zich
in concreto heeft voorgedaan oak zou zijn
ontstaan zonder de lastens verweerder bewezen verklaarde betichtingen; de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar
recht verantwoorden en de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen schenden
(schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de appelrechters
op de twaalfde en de dertiende bladzijde van het bestreden vonnis considereren dat "ondanks het foutief aanmeren (van de Palamas) vormde (dit
schip) voor eiser een voorzienbare hindernis"; (... )de "foutieve wijze van varen, zijn gebrek aan aandacht en voorzichtigheid (van eiser) liggen aan de
basis van de aanvaring, ongeacht de
ligplaats van de Palamas; (het) is de
enige en rechtstreekse oorzaak van de
aanvaring en haar schadelijke gevolgen" en "de inbreuken begaan door
(verweerder) daarentegen staan niet in
rechtstreeks oorzakelijk verband met
het ontstaan van de aanvaring en haar
schadelijke gevolgen";
Dat de rechters met hun motivering, inzonderheid de vaststelling dat
aileen eiser aansprakelijk is voor de
aanvaring en de daaruit volgende
schadelijke gevolgen, "ondanks het
foutief aanmeren" door verweerder en
"ongeacht de ligplaats van de Palamas", vaststellen dat de schade, zoals deze zich in concreto heeft voorgedaan, ook zou zijn ontstaan zonder
de tegen verweerder bewezen verklaarde inbreuken, zodoende de desbetreffende beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, en het algemeen beginsel van het recht van verdediging en van
de autonomie van partijen bij het geding
krachtens hetwelk de partijen zelf de grenzen van hun vordering bepalen,
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doordat het bestreden vonnis eerste eiser veroordeelt om aan verweerster te beta len de tegenwaarde in Belgische franken van 20.842 Nederlandse gulden aan de
hoogste koers op de dag van betaling, te
vermeerderen met de vergoedende interest vanaf 4 februari 1993 tot de dag van
het vonnis en vanaf die dag met de gerechtelijke interest tot op de dag van de algehele betaling,
terwijl verweerster bij regelmatig voor de
eerste rechter neergelegde conclusie de veroordeling in solidum van de eisers had gevraagd tot de betaling van de som van
85.750 Belgische frank te vermeerderen
met de vergoedende interesten sedert 4 februari 1993, de gerechtelijke interesten en
de kosten; verweerster in graad van beroep bij regelmatig voor de appelrechters
neergelegde conclusie eveneens had gevorderd : "na toepassing van de strafwet lastens (eerste eiser), deze samen met Vereniging Oranje, in solidum te veroordelen om aan tweede concluante (verweerster)
te betalen de som van 85.750 frank, meer
de vergoedende interesten sedert 4 februari
1993, de gerechtelijke interesten en de kosten" (appelconclusie verweerders, blz. 7 in
fine); het door de appelrechters lastens eerste eiser toegekende bedrag niet werd gevorderd door de verweerders en bovendien het door deze laatsten gevorderde
bedrag in hoge mate overstijgt; het lastens eerste eiser toegekende bedrag immers nagenoeg het bedrag vertegenwoordigt dat door tweede eiseres werd gevorderd
lastens de verweerders; het door de appelrechters lastens eerste eiser aan verweerster toegekende bedrag nooit werd gevorderd, zodat eerste eiser zich omtrent
deze vordering ook op geen enkel moment
heeft kunnen verdedigen; de appelrechters
derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden en de in het middel aangehaalde wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen schenden :

Overwegende dat het middel om de
erin vermelde redenen gegrond is;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen de verweerders niet gegrond wordt
verklaard:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
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II. Op de voorziening van de Vereniging Oranje :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen eiseres niet toelaatbaar wordt verklaard :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiseres tegen de verweerders :
Over het vierde middel :
Overwegende dat uit het antwoord
op het middel dat door de eiser Robin Van Aerde is aangevoerd, volgt dat
dit middel, in zoverre het namens eiseres is aangevoerd, evenmin kan worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerster te betalen de tegenwaarde in Belgische
franken van 20.842 Nederlandse gulden aan de hoogste koers op de dag
van de betaling, te vermeerderen met
de intresten; verwerpt de voorziening
van eiser voor het overige; verwerpt de
voorziening van de Vereniging Oranje;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers in twee derde van de
kosten van de voorziening en verweerster in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdend in hoger beroep.
23 februari 1999 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Verbist.
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2 8 KAMER- 23 februari 1999

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.4VERANDERING VAN RIJSTROOK- MANOEUVRE- VOORWAARDEN.

Wanneer een voertuig uit stilstand vertrekt op de rechterrijstrook van een rijbaan met dubbele rijstrook en omwille
van de aanwezigheid op deze rijstrook
van een stilstaand of geparkeerd voertuig verplicht is zich geheel of gedeeltelijk op de linkerrijstrook te begeven om het
stilstaande of geparkeerde voertuig voorbij te rijden, genieten de bestuurders op
de linkerrijstrook voorrang van doorgang en in die feitelijke omstandigheden maakt het uitwijken naar links van
het uit stilstand vertrokken voertuig een
verandering van rijstrook en een manoeuvre uit (1). (Art. 12.4 Wegverkeersreglement.)
(MILLISSEN T. VANSTREELS E.A.)
ARREST

(A.R. P.97.0166.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 10.1.3° en 12.2 en 12.3.1 en 12.3.2
en 12.4 van het km;unklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis van bevestiging op strafgebied eiser voor de tenlastelegging veroordeelt tot een boete van 50
frank, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een jaar ten belope van 25 frank,
en op burgerlijk gebied eiser veroordeelt tot
betaling van een bedrag van 33.764 frank
aan Vanstreels en van 130.320 frank aan
de NV Assurantie van de Belgische Boe(1) Vgl. Cass., 28 jan. 1992, A.R. 4700, nr. 276.
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renbond, op volgende gronden : dat de eerste rechter om de oordeelkundige redenen van het bestreden vonnis, welke de
rechtbank tot de hare maakt en hier voor
herhaald worden gehouden, zowel op strafgebied alsop burgerlijk gebied, juist en billijk heeft geoordeeld; dat de feiten lastens eiser in graad van beroep bewezen zijn
gebleven; dat eiser in het vooronderzoek
o.m. verklaarde: ( ... )"ben ik op de rechterrijstrook gestopt voor het rode verkeerslicht. Ik stond als eerste en de rij. Voor mij
(... ) was een ongeval gebeurd. Ik zag dan in
mijn linker buitenspiegel van ver een auto
naderen vanuit de richting Maaseik. 'Iben
het groen werd ben ik vertrokken en heb
mij nog op het kruispunt naar de linkerrijstrook begeven. Volgens mij had ik nog
voldoende plaats om mij naar links te begeven. De auto heeft me toch nog aangereden links achter"; dat eiser in besluiten
stelt dat hij voorrang van rechts genoot en
zich aldus naar het linker rijvak mocht begeven; dat hij zich steunt op bijgebrachte
rechtspraak; dat wordt opgemerkt dat de
door eiser bijgebrachte rechtspraak in casu
niet toepasselijk is; dat het in die gevallen steeds handel de om "oorspronkelijk
naast in file rijdende voertuigen die verplicht waren hun weg te vervolgen op een
versmalde rijbaan en waarbij de voertuigfiles genoodzaakt waren zich in elkaar te
voegen"; dat in die gevallen beslist werd dat
de voorrang van rechts toepasselijk is; dat
dit een totaal verschillende situatie is van
het thans ter beoordeling voorliggend ongeval; dat men hier immers te doen heeft
met een voor de rode verkeerslichten stilstaande-bestuurder, dewelke uit stilstand
vertrekt en vervolgens voor een aankomend voertuig, hetwelk niet voor de rode
lichten diende te stoppen, inreed op diens
baanvak; dat in dit verband verwezen
wordt naar navermelde rechtspraak: "de
bestuurder die zijn voertuig opnieuw in beweging brengt wanneer het verkeerslicht
voor hem groen wordt, heeft de verplichting voorrang te verlenen aan de weggebruikers die hem voorbijsteken of inhalen (art. 12.4 Wegcode); (Gent, 30.12.1988,
Verkeersrecht 1989, 188); de bestuurder die
uitwijkt voor een stilstaand voertuig en zich
daarbij op een andere rijstrook begeeft,
voert een manoeuvre uit in de zin van art.
12.4 Wegcode (Brussel, 26.5.1988, Verkeersrecht, 1989, 25)"; dat uit de verklaring van
eiser ("volgens mij had ik nog voldoende
plaats om mij naar links te begeven") trouwens kan afgeleid worden dat hijzelfvan
oordeel was dat hij hier niet over de absolute voorrang van rechts genoot; dat uit de
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objectieve vaststellingen (schade wagens :
B.P. : rechts voor- eiser: links achter) duidelijk blijkt dat er niet voldoende plaats
was om zich naar links te begeven zonder het volgend voertuig te hinderen; de
aanrijding gebeurde immers zoals uit deze
schade blijkt, bij het begin van het invoegen, niet toen Milissen reeds volledig
ge'integreerd was; dat samenvattend kan
gesteld worden dat in casu de uit stilstand
vertrekkende bestuurder Milissen, toen hij
voor een zich op zijn rijvak bevindende hindernis diende uit te wijken en hij hiervoor van rijstrook diende te veranderen,
een manoeuvre diende uit te voeren, waardoor hij voorrang diende te verlenen aan
het op het linker baanvak normaal inhalend verkeer; dat zijn plichtigheid dan ook
bewezen blijft; dat op burgerlijk gebied de
fout van eiser de enige oorzaak is van het
ongeval,
terwijl, eerste onderdeel, het rechter baanvak van de rijksweg dat door eiser hereden werd, over het kruispunt met de
Stationstraat versperd was door de geaccidenteerde wagen ingevolge een vorig ongeval, zodat eiser, om zijn weg te kunnen
vervolgen, verplicht was naar het linker
baanvak, dat bereden werd door verweerder, uit te wijken; dat hij door die tijdelijke versmalling van de rijbaan geen manoeuvre uitvoerde door op het ander
baanvak zijn weg te vervolgen, en integendeel ten aanzien van verweerder de voorrang van rechts genoot (schending van art.
12.3.1 en 12.4 van het K.B. van 1 december 1975); dat het feit dat eiser uit stilstand vertrokken was daaraan geen afbreuk doet daar het reeht van voorrang van
eiser pas daarna ontstaan is (schending van
art. 12.3.2 van het K.B. van 1 december
1975);
tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie (blz. 4, sub B) uitdrukkelijk
staande hield dat verweerder Vanstreels
zich niet kon beroepen op het onvoorzienbaar karakter van het manoeuvre door eiser uitgevoerd, daar deze zijn manoeuvre
tijdig kenbaar heeft gemaakt door middel
van zijn linker richtingswijzer en zich er
eveneens van vergewist heeft dat hij dit
manoeuvre zonder gevaar voor ongevallen kon uitvoeren; dat het bestreden vonnis geoordeeld heeft dat verweerder geen
fout begaan heeft zonder op deze conclusie geantwoord te hebben (schending van
art. 149 van de Grondwet);
derde onderdeel, het feit dat eiser bij het
veranderen van baanvak een fout zou begaan hebben, niet tot gevolg heeft dat verweerder daardoor aan zijn verantwoorde-
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lijkheid zou ontsnappen; dat immers eiser
zijn manoeuvre door zijn linker richtingsaanwijzer aangekondigd had en het begaan van een overtreding niet noodzakelijk een onvoorzienbare hindernis voor
verweerder uitmaakt; dat deze laatste derhalve had moeten stoppen of in aile geval
vertragen, zodat het bestreden vonnis ten
onrechte beslist heeft dat eiser aileen aansprakelijk was voor het ongeval (schending van art. 10.1.3° en 12.2 van het KB.
van 1 december 1975, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek), zodat het bestreden
vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Overwegende dat, wanneer een
voertuig uit stilstand vertrekt op de
rechterrijstrook van een rijbaan met
dubbele rijstrook en omwille van de
aanwezigheid op deze rijstrook van een
stilstaand of geparkeerd voertuig verplicht is zich geheel of gedeeltelijk op
de linkerrijstrook te begeven om het
stilstaande of geparkeerde voertuig
voorbij te rijden, de bestuurders op de
linkerrijstrook voorrang van doorgang genieten en in die feitelijke omstandigheden het uitwijken naar links
van het uit stilstand vertrokken voertuig een verandering van rijstrook en
een manoeuvre uitmaakt in de zin van
artikel 12.4 Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel vermelde consideransen vaststellen dat eiser, na vertrek uit stilstand op de rechterrijstrook, wegens voor hem op deze
rijstrook ingevolge een verkeersongeval stilstaande voertuigen, naar de
linkerrijstrook waarop de eerste verweerder achter hem naderde, is uitgeweken;
Dat de rechters voorts in feite, mitsdien op onaantastbare wijze vaststellen dat "uit de objectieve vaststellingen (schade wagens: (eerste verweerder) : rechts voor- (eiser): links
achter) duidelijk blijkt dater niet voldoende plaats was om zich naar links
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te begeven zonder het volgend voertuig te hinderen; de aanrijding gebeurde immers zoals uit deze schade
blijkt, bij het begin van het invoegen, niet toen (eiser) reeds volledig
gei:ntegreerd was";
Dat de rechters met hun motivering de beslissing dat eiser "van
rijstrook diende te veranderen (en) een
manoeuvre diende uit te voeren waardoor hij voorrang diende te verlenen
aan het op het linkerbaanvak normaal inhalend verkeer", naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen eiser :
Over het tweede en het derde onderdeel van het middel :
Overwegende dat de appelrechters
met de considerans dat "op burgerlijk gebied de fout van (eiser) de enige
oorzaak is van het ongeval", het
andersluidende verweer van eiser niet
verwerpen, zodoende de conclusie van
eiser ten betoge dat de eerste verweerder "een fout beging zonder welke het
ongeval en de schadelijke gevolgen
zich niet zouden hebben voorgedaan"
niet beantwoorden, en de beslissing
niet regelmatig met redenen omkleden en niet naar recht verantwoorden;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis op burgerrechtelijk gebied, behoudens in zoverre het vaststelt dat eiser een fout heeft begaan in
oorzakelijk verband met het ongeval
en de schadelijke gevolgen ervan; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
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van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de helft van de
kosten; veroordeelt de verweerders in
de overige kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hasselt, zitting houdend in hoger beroep.
23 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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2e KAMER- 23 februari 1999

1o STRAF- ALLERLEI- UITWISSING VAN
VEROORDELINGEN- VOORWAARDEN- VEROORDELINGEN
MET
VERVALLENVERKLARINGEN OF ONTZETTINGEN- VEROORDELING WEGENS VALSHEID IN GESCHRIFTE.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- UITWISSING VAN VEROORDELINGEN- VOORWAARDEN- VEROORDELINGEN MET VERVALLENVERKLARINGEN OF ONTZETTINGEN- VEROORDELING WEGENS VALSHEID IN GESCHRIFTE.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- BEGRIP- BEKLAAGDE- MOGELIJKHEID VAN ZWAARDERE STRAF.

4 ° STRAFVORDERING- FISCALE

MISDRIJVEN- UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING DOOR OPENBAAR MINISTERIE - VERZOEK OM ADVIES VAN BEVOEGDE GEWESTELIJKE DIRECTEUR

5o INKOMSTENBELASTINGEN -

ALLERLEI - MISDRIJVEN - UITOEFENING VAN
DE STRAFVORDERING DOOR OPENBAAR MINISTERrE - VERZOEK OM ADVIES VAN BEVOEGDE
GEWESTELIJKE DIRECTEUR

6° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MISDRIJVEN- UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING DOOR
OPENBAAR MINISTERIE - VERZOEK OM ADVIES VAN BEVOEGDE GEWESTELIJKE DIRECTEUR
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7o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- GERECHTELlJK ONDERZOEK- VORDERlNG TOT
HET INSTELLEN VAN EEN GERECHTELlJK ONDERZOEK- DRAAGWlJDTE.

so ONDERZOEKSRECHTER -

VORDERING TOT RET lNSTELLEN VAN EEN GERECHTELlJK ONDERZOEK- DRAAGWlJDTE.

go STRAFVORDERING- FlSCALE

MlSDRIJVEN- UITOEFENlNG VAN DE STRAFVORDERlNG DOOR OPENBAAR MlNlSTERlE- VERZOEK OM ADVIES VAN BEVOEGDE GEWESTELlJKE DIRECTEUR GERECHTELlJK
ONDERZOEK- GELlJKAARDIGE FElTEN- GEVOLG.

10° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN FlSCALE MlSDRIJVEN - UITOEFENlNG VAN DE
STRAFVORDERlNG DOOR OPENBAAR MlNlSTERIE- VERZOEK OM ADVIES VAN BEVOEGDE
GEWESTELIJKE DIRECTEUR- GERECHTELlJK
ONDERZOEK- GELlJKAARDIGE FElTEN- GEVOLG.

11 o INKOMSTENBELASTINGEN -

ALLERLEl- MlSDRlJVEN- UITOEFENlNG VAN
DE STRAFVORDERING DOOR OPENBAAR MlNlSTERlE- VERZOEK OM ADVIES VAN BEVOEGDE
GEWESTELlJKE DIRECTEUR- GERECHTELIJK
ONDERZOEK- GELlJKAARDIGE FElTEN- GEVOLG.

12° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MlSDRlJVEN- UITOEFENlNG VAN DE STRAFVORDERING DOOR
OPENBAAR MlNlSTERlE - VERZOEK OM ADVIES VAN BEVOEGDE GEWESTELlJKE DIRECTEUR GERECHTELlJK ONDERZOEK GELIJKAARDIGE FElTEN- GEVOLG.

1oen

zo Er is geen uitwissing bij veroordeling wegens valsheid in geschrifte en
gebruik van vals stuk die vervallenverklaringen of ontzettingen inhoudt
waarvan de gevolgen zich over meer dan
driejaar uitstrekken (1). (Art. 61g, tweede
lid, Sv.)

3° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, is het middel van de beklaagde
waarbij de aangevoerde tegenstrijdigheid in de bestreden beslissing enkel zou
voortvloeien uit het feit dat sommige granden van het arrest zijn veroordeling tot
een zwaardere straf verantwoord zouden hebben, nu dergelijke tegenstrijdig(1) Zie Cass., 30 april1997, A.R. P.97.0404.F,
nr. 210.
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heid de wettelijkheid van de uitgesproken veroordeling niet heeft kunnen
aantasten ten nadele van de beklaagde
(2).

4°, 5o en 6° Het verzoek om advies van de
bevoegde gewestelijke directeur ingeval de
procureur des Konings vervolgingen wil
instellen wegens fiscale misdrijven moet
voldoende aangeven waarop het betrekking heeft en mag hierbij verwijzen naar
het feitenmateriaal van het dossier (3).
(Artt. 350, § 3, W.I.B. 1g64 en 74, § 3,
W.B.T.W. zoals het van toepassing was
v66r de wet van 2S dec. 1gg2 (4).)
7o en so De vordering tot het instellen van
een gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval gelezen in context met de erbij gevoegde stukken, bepaalt van welk gepleegd feit of feiten de onderzoeksrechter
wordt geadieerd; zulke vordering kan betrekking hebben a.m. op een welbepaald
feit en op andere, niet precieze maar
gelijkaardige, feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan doet vermoeden en
in dit geval is het de taak van de onderzoeksrechter de bewijzen van alle feiten in
te zamelen (5). (Artt. 55, 56 en 61 Sv.)
go, 10°, 11 o en 12° De vraag van de procureur des Konings om advies van de bevoegde gewestelijke directeur wanneer hij
vervolgingen wil instellen voor fiscale misdrijven en dat advies kunnen betrekking hebben, a.m. op een bepaald feit, alsmede op andere niet precieze maar
gelijkaardige feiten waarvan het bepaalde
feit het bestaan doet vermoeden; wanneer in het kader van het naar aanleiding van die vraag en het advies ingesteld gerechtelijk onderzoek gelijkaardige
feiten aan het licht komen, moet de procureur des Konings niet opnieuw een advies vragen (6). (Artt. 350, § 3, W.I.B.
(2) Zie Cass., 8 maart 1988, A.R. 1727, nr. 423.
(3) Zie Cass., 29 maart 1994, A.R. P.93.0024.N,
nr. 154.
(4) Artt. 350 W.I.B. 1964 (thans art. 461 WI. B.
1992), en 74 W.B.T.W. werden gewijzigd bij de wet
van 28 dec. 1992. Vanaf 1 maart 1993 is de procureur des Konings, vooraleer vervolgingen in te
stellen wegens misdrijven op het W.I.B. of op het
W.B.T.W., niet meer gehouden de gewestelijke directeur om advies te vragen (Cass., 7 mei 1996,
A.R. P.95.0514.N, nr. 155).
(5) Cass., 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62.
(6) Zie de noten 4 en 5.
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1964 en 74, § 3, W.B.T.W., zoals het van
toepassing was v66r de wet van 28 dec.
1992.)
(NEVEN)

ARREST

(A.R. P.97.0813.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 619, § 1, 620
en 634 van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wet van 8 april
1964 en bij de wet van 9 januari 1991,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van 12
maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging voor een gedeelte van 6 maanden gedurende een termijn van 3 jaar en tot een
geldboete van 100.000 frank of een vervangende gevangenisstrafvan twee maanden, onder meer op grond van de overweging dat "er geen aanleiding is om aan de
beklaagde het voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen nu het niet om een eenmalig feit gaat en nu de beklaagde, blijkens
zijn verklaring aan de onderzoeksrechter
reeds eerder veroordeeld werd wegens valsheid in geschriften",
terwijl krachtens artikel 619, § 1, van het
Wetboek van StrafVordering, zoals gewijzigd bij de wet van 9 januari 1991, veroordelingen tot correctionele hoofdgevangenisstraffen van ten hoogste zes
maanden en tot correctionele geldstraffen
van ten hoogste 500 frank, worden uitgewist na verloop van drie jaar vanaf de dag
van de rechterlijke eindbeslissing waarbij ze zijn uitgesproken; overeenkomstig de
artikelen 620 en 634 van dat wetboek, uitwissing van veroordelingen de gevolgen
heeft van herstel in eer en rechten, en aldus verhindert dat de uitgewiste veroordeling een beletsel vormt voor een veroordeling met uitstel of voor de toekenning van
een opschorting van de uitspraak van de
veroordeling, en tevens verhindert dat die
beslissing in de uittreksels uit het strafregister wordt vermeld; de appelrechters,
bij de bepaling van de strafmaat en meer
bepaald bij de beoordeling van de vraag of
er aanleiding toe bestond om eiser het voor-
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deel van de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling toe te staan, rekening hebben gehouden met eisers gerechtelijk verleden, ofschoon het uittreksel uit
het strafregister slechts melding maakt van
een veroordeling, uitgesproken door de Correctionele Rechtbank te Tongeren op 16
mei 1991, tot een correctionele hoofdgevangenisstrafvan 1 maand en een geldboete van 50 frank; deze laatste veroordeling voldoet aan de bij artikel619 van het
Wetboek van StrafVordering bepaalde voorwaarden en dus krachtens die bepaling uitgewist was, waardoor zij noch in de uittreksels uit het strafregister mocht worden
vermeld, noch een beletsel kon vormen voor
een veroordeling met uitstel ofvoor de toekenning van een opschorting van de uitspraak van de veroordeling; het bestreden arrest aldus schending inhoudt van de
artikelen 619, 620 en 634 van het Wethoek van StrafVordering :

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de veroordeling van eiser, door de Correctionele Rechtbank
te Tongeren op 16 mei 1991, hoofdens valsheid in geschrifte en gebruik
van vals stuk tot een hoofdgevangenisstraf van een maand met uitstel gedurende drie jaar en tot een
geldboete van vijftig frank, ingevolge
artikel 619, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering, uitgewist is na verloop van drie jaar vanaf de dag van de
rechterlijke eindbeslissing;
Overwegende dat, luidens artikel
619, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, er geen uitwissing is bij veroordelingen die vervallenverklaringen
of ontzettingen inhouden waarvan de
gevolgen zich over meer dan drie jaar
uitstrekken;
Overwegende dat, bijvoorbeeld, de te
dezen toepasselijke artikelen 5, 1 o, en
6, 1 o, van de wet van 10 april 1990
op de bewakingsondernemingen, als
uitoefeningsvoorwaarden voor de in die
artikelen bepaalde functies, en artikel 3, § 1, 1 o, van de wet van 19 juli
1991 tot regeling van het beroep van
prive-detective, als voorwaarde voor
het verlenen van een vestigingsvergunning, stellen dat men onder meer
niet veroordeeld is geweest tot een gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte;
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Dat voornoemde veroordeling niet is
uitgewist;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schendingvan artikel149 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens meerdaadse samenloop tot
een gevangenisstraf van 12 maanden, met
uitstel van tenuitvoerlegging voor een gedeelte van zes maanden gedurende een termijn van drie j aar en tot een geldboete van
100.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden,
terwijl overeenkomstig artikel 60 van het
Strafwetboek, bij (meerdaadse) samenloop van verscheidene wanbedrijven, de verschillende straffen samen worden opgelegd, zonder dat zij het dubbel van het
maximum van de zwaarste straf te hoven
mogen gaan; het dispositief en de motieven van het bestreden arrest aldus door tegenstrijdigheid zijn aangetast; het tegenstrijdig is, enerzijds, te oordelen dat de
feiten, zo bewezen, de uiting zijn van eenzelfde schuldig opzet (arrest, blz. 13, eerste alinea) en, anderzijds, eiser te veroordelen tot een straf we gens meerdaadse
samenloop (arrest, blz. 18, dispositief), zodat het bestreden arrest, dat door tegenstrijdigheid is aangetast, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid enkel zou voortvloeien
uit het feit dat sommige gronden van
het arrest de veroordeling van eiser tot
een zwaardere straf verantwoord zouden hebben;
Dat een dergelijke tegenstrijdigheid de wettelijkheid van de uitgesproken veroordeling niet heeft kunnen aantasten ten nadele van eiser;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 350 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
74 van het Wetboek van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, beide artikelen zoals van kracht v66r de wet van 28 december 1992,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt uit hoofde van de hem ten laste ge-
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legde betichtingen, en hierbij eisers verweer houdende dat de strafvordering
onontvankelijk is, verwerpt; het bestreden arrest besluit tot de rechtsgeldigheid
van de vragen tot advies van het openbaar ministerie aan de Gewestelijke directeurs van Directe Belastingen en van BTW
te Hasselt, alsook van de daarop volgende
adviezen, op grond van de motieven "- dat
het verzoek aanduidt in toepassing van
welke artikelen het gebeurt; - dat de wil
om vervolging in te stellen kenbaar wordt
gemaakt; - dat de personen aan wie de feiten ten laste worden gelegd worden aangeduid; - dat het feitenmateriaal waarover de procureur des Konings beschikt ter
inzage wordt gesteld; - dat uit het feitenmateriaal blijkt over welke fiscale inbreuken het gaat, zoals hoger aangetoond; dat
Luc Neven dan ook niet kan gevolgd worden in zijn bewering wanneer hij meent te
moeten stellen dat de gewestelijke directeurs niet zouden geweten hebben waarover zij advies moesten geven, nu zij zoals de wet het voorziet het feitenmateriaal
ter beschikking kregen en dit feitenmateriaal vermelden (nog wel 6 maal) als fiscale inbreuken: 'BTW-fraude (w. 3/7/69)
verschil werkelijke betaalde BTW en door
te storten BTW; - overtredingen wetboek
op inkomstenbelastingen; - vennootschapsbelastingen (K.B. 26/02/64) daar de
facturen lagere inkomsten aangeven dan de
werkelijkheid'; dat uit de 'adviezen' van 13
januari 1992 (BTW) en 31 januari 1992
(W.I.B.) van de respectieve gewestelijke directeurs (stukken 9 en 10) ook blijkt dat zij
perfect begrepen hebben over welke feiten - en derhalve over welke misdrijven het advies werd gevraagd",

terwijl, overeenkomstig de artikelen 350
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 74 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, zoals van kracht v66r de wet van 28 december
1992, de procureur des Konings, tenzij hij
met de feiten bekend was geraakt ingevolge een klacht die was ingediend of een
aangifte die was gedaan door ambtenaren van de belastingbesturen van het ministerie van Financien die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, indien hij een
vervolging wilde instellen wegens feiten die
naar luid van deze wetboeken of van de ten
uitvoer ervan genomen besluiten strafbaar zijn, het advies moest vragen van de
bevoegde gewestelijk directeur der Directe Belastingen of van de bevoegde gewestelijke directeur van de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde, Registratie en
Domeinen; de procureur des Konings bij
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zijn verzoek om advies het feitenmateriaal voegde waarover hij beschikt; het verzoek tot advies van het openbaar ministerie, dat gold op straffe van onontvankelijkheid van de ingestelde strafvordering,
aldus noodzakelijk betrekking moest hebben op welbepaalde feiten, teneinde het
openbaar ministerie toe te laten de opportuniteit te beoordelen van de vervolging van
deze betreffende feiten; het aldus een substantiele geldigheidsvereiste was dat in de
vraag tot advies werd aangeduid welke de
feiten zijn waarop het verzoek tot adviesverlening betrekking had; de enkele voeging of terbeschikkingstelling van ''het feitenmateriaal" terzake niet volstond; dit
feitenmateriaal immers slechts dienstig was
om aan de bevoegde gewestelijke directeurs toe te laten zich een oordeel te vormen omtrent de door het openbaar ministerie in het verzoek tot adviesverlening zelf
aan de orde gestelde feiten; zodat het bestreden arrest niet op grond van de enkele overweging dat uit het ter inzage gestelde feitenmateriaal blijkt over welke
fiscale inbreuken het gaat, op wettelijke
wijze kon besluiten tot de rechtsgeldigheid van de vraag tot advies van de procureur des Konings (schending van de artikelen 350 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en 74 van het Wethoek van de Belasting over de Thegevoegde
Waarde, zoals van kracht v66r de wet van
28 december 1992) :

Overwegende dat de artikelen 350,
§ 3, Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, en 74, § 3, Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, zoals van kracht v66r de wet
van 28 december 1992, de procureur
des Konings, tenzij hij met de feiten
bekend was geraakt ingevolge een
klacht die is ingediend of een aangifte die is gedaan door ambtenaren
van de belastingbesturen van het ministerie van Financii'm die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, verplichtten, indien hij vervolgingen wilde
instellen wegens feiten die naar luid
van de vermelde wetboeken of van de
ter uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, het
advies te vragen van de ter zake bevoegde gewestelijke directeur onder
voeging bij zijn verzoek om advies van
het feitenmateriaal waarover hij beschikt;
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Overwegende dat de toen bestaande
wettelijke verplichting tot verzoek om
advies de bedoeling had de procureur
des Konings in staat te stellen om in
de gespecialiseerde materies van de
fiscaliteit een oordeelkundige
vervolgingsbeslissing te nemen; dat
het verzoek om advies voldoende
moest aangeven waarop het betrekking had en hierbij mocht verwijzen
naar het feitenmateriaal van het dossier;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van de in het middel aangehaalde consideransen wettig vermogen te oordelen dat de door de procureur des Konings gestelde vraag om
advies, voor de respectieve gewestelijke directeurs perfect begrijpelijk was
en mitsdien rechtsgeldig;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het uierde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 350 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
74 van het Wetboek van de Belasting over
de Thegevoegde Waarde, zoals van kracht
v66r de wet van 28 december 1992, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt uit hoofde van de hem ten laste gelegde betichtingen, en hierbij eisers verweer houdende dat de strafvordering
onontvankelijk is, verwerpt; het arrest het
verweer van eiser verwerpt volgens welk hij
niet kon veroordeeld worden uit hoofde van
de feiten die in de loop van het gerechtelijk onderzoek aan het licht kwamen, op
grond dat "eerstens dat de feiten die ingevolge het gerechtelijk onderzoek aan het
licht kwamen geen 'nieuwe' feiten zijn in de
strafrechtelijke betekenis; dat het m.a.w.
gaat om feiten die volledig in de saisine van
de onderzoeksrechter vallen en dat de regels van de saisine van de onderzoeksrechter ook in fiscale strafzaken onaangeroerd
blijven; dat de onderzoeksrechter zich aldus op geen enkel ogenblik tot de procureur des Konings hoefde te wenden om bijkomend gelast te worden"; het bestreden
arrest bij de straftoemeting, waar verwezen wordt naar de systematische wijze
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waarop de fraude bedreven werd en de
omstandigheid dat het niet om een eenmalig feit gaat, uitdrukkelijk rekening
houdt met de frequentie van de bewezen
verklaarde feiten,
. terwijl, eerste onderdeel, voorwerp van de
mgestelde strafvordering zijn, die materHHe feiten die aan de grondslag liggen van
de door het openbaar ministerie voorgestelde wettelijke kwalificatie, en die bedoeld zijn - in casu - in de vordering tot
gerechtelijk onderzoek van het openbaar
ministerie; het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat een aantallastens eiser bewezen verklaarde feiten slechts aan
~~t licht kwamen ingevolge het gerechtehJk onderzoek; het arrest aldus niet zonder de vordering tot gerechtelijk onder~oek van de procureur des Konings te
mterpreteren op een wijze die onverenigbaar is met de zin en de bewoordingen ervan, kon beslissen dat deze tijdens het gerechtelijk onderzoek aan het licht gekomen
feiten vervat waren in de vordering tot gerechtelijk onderzoek, en aldus in de saisine van de onderzoeksrechter vielen; het
arrest aldus evenmin kon oordelen dat deze
feiten vervat waren in de aan de instelling van de strafvordering voorafgaande
vraag tot advies; het arrest derhalve schending inhoudt van de bewijskracht van de
akten houdende, enerzijds, de vordering tot
gerechtelijk onderzoek van het openbaar
ministerie (stuk 12) en, anderzijds, de vraag
tot ad':'~esve:rlening aan de bevoegde gewestehJke d1recteurs (stuk 6) (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, de motieven van het bestreden arrest door tegenstrijdigheid zijn aangetast; het tegenstrijdig is, enerzijds, vast te stellen dat bepaalde
van de lastens eiser bewezen verklaarde
feiten slechts ingevolge het gerechtelijk onderzoek aan het licht kwamen, en anderzijds, te beslissen dat deze zelfde feiten vervat waren in de vordering tot gerechtelijk
onderzoek, en aldus vielen in de saisine van
de onderzoeksrechter, en - impliciet - dat
deze feiten ook vervat waren in de aan de
instelling van de strafvordering voorafgaande vraag tot advies; het bestreden arrest aldus niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel149 van de
Grondwet);
en terwijl, derde onde1·deel, in zoverre het
Hofvan oordeel zou zijn dat het bestreden arrest op wettelijke wijze kon beslissen dat de ingevolge het gerechtelijk onderzoek aan het licht gekomen feiten vallen
in de saisine van de onderzoeksrechter, uit
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de artikelen 350 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en 74 van het Wethoek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, zoals van kracht v66r de wet van
28 december 1992, volgt dat betreffende
deze feiten de procureur des Konings verplicht was om v66r de instelling van de
strafvordering het advies van de bevoegde
gewestelijke directeur der Directe Belastingen en de bevoegde gewestelijke directeur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, Registratie en Domeinen te
vragen; het bestreden arrest, in de mate het
vaststelt dat een aantallastens eiser bewezen verklaarde feiten slechts aan het
licht kwamen ingevolge het gerechtelijk onderzoek, niet op wettelijke wijze kon beslissen dat de betreffende feiten het voorwerp hebben uitgemaakt van een aan de
instelling van de strafvordering voorafgaande vraag tot advies; het arrest aldus op
onwettige wijze besluit tot de ontvankelijkheid van de strafvordering uit hoofde
van de tijdens het gerechtelijk onderzoek
aan het licht gekomen feiten (schending
van de artikelen 350 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen en 74 van het
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, zoals van kracht v66r de
wet van 28 december 1992) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
oordelen: "eerstens dat de feiten die
ingevolge het gerechtelijk onderzoek
aan het licht kwamen geen 'nieuwe'
feiten zijn in de strafrechtelijke betekenis; dat het m.a.w. gaat om feiten
die volledig in de saisine van de onderzoeksrechter vallen en dat de regels van de saisine van de onderzoeksrechter ook in fiscale strafzaken
onaangeroerd blijven; dat de onderzo~ksrechter zich aldus op geen ogenbhk tot de procureurs des Konings
hoefde te wenden om bijkomend gelast te worden";
Overwegende dat de vordering tot
het instellen van een gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval gelezen in context met de erbij gevoegde
stukken, bepaalt van welk gepleegd
feit of feiten de onderzoeksrechter
wordt geadieerd; dat deze vordering
kan betrekking hebben onder meer
enerzijds, op een welbepaald feit, an~
derzij ds, op andere, niet precieze maar
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gelijkaardige feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan doet vermoeden; dat in dit geval het de taak is van
de onderzoeksrechter de bewijzen van
alle feiten in te zamelen;
Overwegende dat de appelrechters
met de vermelde consideransen die
niet tegenstrijdig zijn, de bewijskracht
van de inleidende vordering van de
procureur des Konings niet miskennen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 350,
§ 3, Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, en 74, § 3, Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, zoals van kracht v66r de wet
van 28 december 1992, de procureur
des Konings, tenzij hij met de feiten
bekend was geraakt ingevolge een
klacht die is ingediend of een aangifte die is gedaan door ambtenaren
van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, verplichtten, indien hij vervolgingen wilde
instellen wegens feiten die naar luid
van de vermelde wetboeken of van de
ter uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, het
advies te vragen van de terzake bevoegde gewestelijke directeur onder
voeging bij zijn verzoek om advies van
het feitenmateriaal waarover hij beschikt;
Overwegende dat de vraag en het
advies betrekking kunnen hebben, onder meer, enerzijds, op een bepaald
feit, anderzijds, op andere niet precieze maar gelijkaardige feiten waarvan het bepaalde feit het bestaan doet
vermoeden; dat in dit geval, wanneer
in het kader van het naar aanleiding
van deze vraag en advies ingesteld gerechtelijk onderzoek gelijkaardige feiten aan het licht komen, de procureur des Konings niet opnieuw een
advies moet vragen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
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genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Geli)kluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R.
Verstraeten, Brussel.
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2e KAMER - 23 februari 1999
1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEIONDERZOEKSGERECHT VERWIJZINGSBESCHIKKING NIET-INVERDENKINGGESTELDE- ONMIDDELUJK CASSATIEBEROEP
- TOEPASSINGSGEBIED - NIEUWE WET WERKING IN DE TIJD.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN
VERWIJZINGSBESCHIKKING NIETINVERDENKINGGESTELDE - ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP- TOEPASSINGSGEBIEDNIEUWE WET- WERKING IN DE TIJD.

3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE- ONDERZOEKSGERECHTVERWIJZINGSBESCHIKKING- INVERDENKINGGESTELDE - ONMIDDELUJK CASSATIEBEROEP
- TOEPASSINGSGEBIED - NIEUWE WET WERKING IN DE TIJD.

1°,2° en 3° Onmiddellijk cassatieberoep
staat thans slechts open tegen het arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hager beroep van een inverdenkinggestelde tegen
een verwijzingsbeschikking naar het
vonnisgerecht van de raadkamer, voor zover deze verwijzingsbeschikking werd genomen onder de werking van het nieuwe
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artikel135, § 2, Sv. (1). (Artt. 135, § 2, en
416, tweede lid, Sv., zoals vervangen bij
de wet van 12 maart 1998.)
(MAESFRANCX)
ARREST

(A.R. P.99.0110.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden arrest het door eiseres op 22 mei 1998
ingestelde hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge van dezelfde datum welke
haar naar de correctionele rechtbank
verwijst, niet ontvankelijk verklaart op
grond dat de wet van 12 maart 1998
die het rechtsmiddel heeft ingevoerd,
op het ogenblik van het instellen van
het hoger beroep nog niet in werking
was getreden;
Overwegende dat artikel 539 Wethoek van Strafvordering aan de verdachte, beklaagde of beschuldigde
slechts het recht erkent om zich tegen een voorbereidende beslissing onmiddellijk tot het Hof van Cas satie te
wenden wanneer hij een exceptie van
onbevoegdheid van een rechtbank van
eerste aanleg of van een onderzoeksrechter, hetzij een declinatoire exceptie heeft opgeworpen;
Overwegende dat, afgezien van het
vermelde artikel 539, luidens artikel
416 Wetboek van Strafvordering, vooraleer het door de wet van 12 maart
1998 werd aangevuld, geen cassatieberoep openstond tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg
gewezen vonnissen van dezelfde soort
dan na het eindarrest of het eindvonnis;
(1) Zie Cass., 30 juni 1998, A.R. nr. P.98. 728.N,
nr. 352.
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Dat artikel 135 (oud) Wetboek van
Strafvordering aan de verdachte in dit
geval ook geen recht van hager beroep erkende tegen de beschikking van
de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst;
Overwegende dat ingevolge de wet
van 12 maart 1998 die artikel 416,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering heeft vervangen en in werking is
getreden op 2 oktober 1998, thans onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen onder meer de arresten gewezen
met toepassing van artikel 135 Wethoek van Strafvordering;
Dat artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering, zoals vervangen bij de
wet van 12 maart 1998, bepaalt dat de
inverdenkinggestelde in geval van
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel131, §
1, van dat wethoek of met betrekking
tot de verwijzingsbeschikking, beroep kan instellen tegen de
verwijzingsbeschikkingen bepaald in
de artikelen 129 en 130 ervan, onverminderd het in artikel 539 beoogde beroep; dat hetzelfde ook geldt voor de
gronden van niet-ontvankelijkheid of
van verval van de strafvordering; dat
het hager beroep in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1,
slechts ontvankelijk is indien het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer; dat, tenslotte, hetzelfde geldt voor de gronden
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer;
Overwegende dat uit de context van
deze bepalingen volgt dat thans slechts
onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep van een
verdachte tegen een verwijzingsbeschikking van de raadkamer, voor
zover deze verwijzingsbeschikking
werd genomen onder de werking van
het nieuwe artikel135, § 2, Wetboek
van Strafvordering, wat te dezen niet
het geval is;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

271
(DECOGIMMON NV E.A.)
ARREST

Om die redenen, ongeacht de namens eiseres aangevoerde middelen
die niet de ontvankelijkheid van de
voorziening betreffen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
23 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. De
Puydt, Brussel.

Nr. 108
2e KAMER- 23 februari 1999

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN - ALGEMEEN- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELINGNIET-INVERDENKINGGESTELDE- VEROORDELING IN DE KOSTEN - CASSATIEBEROEPGEEN BETEKENING AAN RET OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VERZOEK TOT OPREFFING VAN EEN
ONDERZOEKSRANDELING
NIETINVERDENKINGGESTELDE- VEROORDELING
IN DE KOSTEN - CASSATIEBEROEP- GEEN
BETEKENING AAN RET OPENBAAR MINISTERIE- GEVOLG.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie-

beroep van een verzoeker tot opheffing van
een onderzoekshandeling die geen inverdenkinggestelde is en die door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling veroordeeld werd in de kosten van
het verzoek en van het hoger beroep indien de voorziening niet werd betekend
aan het openbaar ministerie (1). (Artt.
61quater, §§ 1, 2 en 5, en 418 Sv.)
(1) Zie Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1394.F, nr.
499.

(A.R. P.99.0116.N)

HETHOF;- ...
Overwegende dat de bestreden arresten met toepassing van artikel
61quater, §§ 1, 2 en 5, Wetboek van
Strafvordering beslissen over verzoeken tot opheffing van een onderzoekshandeling;
I. Op de voorziening van Decogimmo
NV:
Gelet op het bestreden arrest nummer 1683, op 11 december 1998 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, die geen inverdenkinggestelde is
en die veroordeeld werd in de kosten
van haar verzoek en van haar hoger
beroep, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van C.I.T.A.
N.V.:
Gelet op het bestreden arrest nummer 1684, op 11 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, die geen inverdenkinggestelde is
en die veroordeeld werd in de kosten
van haar verzoek en van haar hoger
beroep, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in
de kosten van hun respectieve voorziening.
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23 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.

Nr. 109

aanduiding van de hoedanigheid van de
ondertekenaar (2).
(GHYSDAEL)
ARREST

(A.R. P.99.0207.N)
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2e KAMER - 23 februari 1999

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - GEMIS AAN
BELANG OF BESTAANSREDEN - VEROORDELEND ARREST- CASSATIEBEROEP- VERZOEK
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERWERPING CASSATIEBEROEP TEGEN VEROORDELEND ARREST - BESLISSING OVER VERZOEK VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLINGCASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de voorziening van eiser tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 november 1998 bij arrest
van het Hof van 2 februari 1999 werd
verworpen;
Dat de veroordelende beslissing aldus in kracht van gewijsde is gegaan;

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK TOT
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERWERPING CASSATIEBEROEP TEGEN VEROORDELEND ARREST- BESLISSING OVER VERZOEK
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

Dat de voorziening tegen het bestreden arrest dat eisers verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling zonder
voorwerp verklaart, derhalve geen
bestaansreden heeft;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- MEMORIE- GEEN VERMELDING VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR- GEVOLG.

1 oen zo Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, gaat die veroordeling in kracht
van gewijsde en heeft het cassatieberoep
tegen een beslissing over een verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling geen
bestaansreden meer (1).

Om die redenen, ongeacht denamens eiser op 15 februari 1999 ter
griffie van het Hof neergelegde memorie, getekend "F. De Cock, loco Mr.
Marc Sampermans", zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.

3° Het Hof slaat geen acht op een ter griffie van het Hofneergelegde memorie, getekend met de vermelding "loco" zonder

23 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocat-generaal- Advocaat : mr. M. Sampermans, Hasselt.

(1) Cass., 22 mei 1991, A.R. 8864 en 9130, nr.
483.

(2) Cass., 11 okt. 1994, A.R P.94.1189.N, nr.
426.
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2e

273

dende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal.
KAMER -

23 februari 1999

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN
DE BEKLAAGDE - VORM.

Een door een belanghebbende partij ingediend verzoekschrift tot verwijzing van
een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking moet op straffe van
nietigheid rechtstreeks aan het Hofvan
Cassatie worden gericht (1). (Art. 542,
tweede lid, Sv.)
(JACOBY)
ARREST

(A.R. P.99.0238.N)

RET ROF; ~ Gelet op de brief van
17 februari 1999 van de procureurgeneraal bij het Rof van Cassatie,
waarbij hij aan de hoofdgriffier van het
Rof doet toekomen een aan hem geadresseerd "verzoekschrift tot onttrekking wegens gewettigde verdenking,
uitgaande van ene Jacoby Arpi en gericht tegen het parket en de rechters
te Gent";
Overwegende dat een krachtens artikel 542, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering door een belanghebbende partij ingediend verzoekschrift
tot verwijzing, op straffe van nietigheid, rechtstreeks aan het Rof van
Cassatie moet worden gericht;
Dat het verzoekschrift kennelijk niet
ontvankelijk is;

Nr. 111

2e KAMER- 23 februari 1999

RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLUKE RECHTSVORDERING- TEN LASTE GELEGDE FElT- WETTELIJKE OMSCHRIJVINGRECHTER - VERPLICHTING.

De rechter dient, met eerbiediging van het
recht van verdediging, aan het ten laste
gelegde feit zijn juiste wettelijke omschrijving te geven. Indien de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van andere
rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke omschrijving inhield, dient
hij vast te stellen dat het ten laste gelegde feit hetzelfde is als datgene dat aan
de vervolging ten grondslag ligt of in dit
feit begrepen is (1).
(MARTENS E.A. T. FEROZE E.A.)
ARREST

(A.R. P.97.0501.N)

RET ROF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 februari 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Gelet op de namens de eisers neergelegde memorie, waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt,

23 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui-

A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de strafvordering met
betrekking tot de feiten ten laste van
eiser, vervallen is door verjaring;

(1) Cass., 7 maart 1984, A.R. 3468, nr. 386, en
21 nov. 1984, A.R. 3893, nr. 186.

(1) Zie Cass., 3 mei 1994, A.R. P.93.0243.N, nr.
213, en 19 jan. 1999,A.R. 97.599, nr. 30.

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de kosten.
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Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door Muhammad Feroze tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het beroepen vonnis, zich onbevoegd verklaren om kennis te nemen van deze burgerlijke
rechtsvordering;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
1. tegen Muhammad Feroze :
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;
2. tegen Jean-Pierre Claes:
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:.
Overwegende dat de appelrechters
overwegen, enerzijds, dat "de eerste
rechter terecht geoordeeld (heeft) dat
de fout van (de verweerder Claes) het
kwestieus ongeval en de daaruit voortvloeiende schade heeft veroorzaakt",
anderzijds, dat "(verweerder) niet werd
beticht van het toebrengen van onopzettelijk letsel aan (de eisers) en hiervoor evenmin vrijwillig is verschenen";
Dat zij vervolgens oordelen dat "de
eisen van (de eisers) in vergoeding van
hun lichamelijke schade en aanstelling van een geneesheer-deskundige
onontvankelijk zijn voor wat betreft de
lichamelijke schade" en derhalve "de
door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel dient opgeheven te
worden";
Overwegende dat de rechter, met
eerbiediging van het recht van verdediging, aan het ten laste gelegde feit
zijn juiste wettelijke omschrijving
dient te geven, zelfs als de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van an-

Nr. 111

dere rechtsbestanddelen dan die welke
de oorspronkelijke omschrijving inhield;
Overwegende dat de rechter bij wie
een als verkeersovertreding omschreven feit aanhangig is gemaakt en wanneer uit het onderzoek ervan blijkt dat
het ongeval lichamelijk letsel heeft
veroorzaakt en dit dus begrepen is in
het feit dat als verkeersovertreding bij
hem aanhangig is gemaakt, de verplichting heeft dit feit te heromschrijven als onopzettelijke slagen of verwondingen, wanbedrijf
bepaald bij de artikelen 418 en 420
Strafwetboek;
Overwegende dat de appelrechters
die, hoewel zij vaststellen dat "de fout
van (de verweerder Claes) het kwestieus ongeval en de daaruit voortvloeiende schade heeft veroorzaakt", de
burgerlijke rechtsvorderingen van de
eisers niet ontvankelijk verklaren, in
zoverre zij strekken tot vergoeding van
de lichamelijke schade, alleen op grond
dat "(de verweerder Claes) niet werd
beticht van het toebrengen van onopzettelijk letsel aan (de eisers) en hiervoor evenmin vrijwillig is verschenen", hun beslissing de oorspronkelijke
kwalificatie gegeven aan het feit der
telastlegging niet te heromschrijven,
niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het eerste middel, het tweede en het derde middel
die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over
de burgerlijke rechtsvorderingen van
de eisers gericht tegen de verweerder Claes en strekkende tot vergoeding van hun lichamelijke schade; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers eensdeels en
de verweerder Claes anderdeels in de

Nr. 112
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helft van de kosten; verwijst dealdus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting
houdend in hoger beroep.
23 februari 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

Nr. 112

2e KAMER- 24 februari 1999
1o STRAF -

ALLERLEI - MOTIVERING STRAFMAAT -RECHT VAN VERDEDIGINGWEI GERING VAN DE BEKLAAGDE OM SCHULD
TE BEKENNEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF- STRAFMAAT- RECHT VAN VERDEDIGING- WEIGERING VAN DE BEKLAAGDE OM SCHULD TE BEKENNEN.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAF- STRAFMAAT- MOTIVERING
- WEIGERING VAN DE BEKLAAGDE OM
SCHULD TE BEKENNEN.

1°, 2° en 3° Het recht van verdediging
wordt miskend door de appelrechters, die
de verzwaring van de strafgronden op de
omstandigheid dat de beklaagde voor zijn
rechters het bestaan is blijven ontkennen van een van de gegevens die zij in
aanmerking hadden genomen tot staving van hun overtuiging en hun beslissing dat hij schuldig was, en aldus de beklaagde straffen omdat hij weigert schuld
te bekennen (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging; artt.
195, tweede lid, en 211 Sv.)
(1) Zie Cass., 18 jan. 1994, A.R. 7130, nr. 27;
25 juni 1996, A.R. P.95.0756.N, nr. 258; 26 nov.
1997, A.R. P.97.1027.F, nr. 507; 24 feb. 1999, A.R.
P.99.0120.F, nr. 113.
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(PAULISSEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0690.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat het hof van beroep, tot staving van zijn beslissing om
de door de eerste rechter opgelegde
straf te verzwaren, zegt "dat rekening moet worden gehouden met de
zwaarwichtigheid van de door (eiser)
gepleegde feiten, te meer daar (eiser) reeds is veroordeeld voor soortgelijke feiten en zijn pedofiele neigingen blijft ontkennen (. .. ), zoals het hof
(van beroep) dat bij de behandeling
van de zaak op de terechtzittingen van
24 en 31 maart 1998 heeft kunnen
vaststellen";
Overwegende dat het arrest bovendien, om de aan eiser ten laste gelegde en door hem betwiste verkrachting bewezen te verklaren, bovenop de
eigen redenen, die van de eerste rechter overneemt, en, meer bepaald, de
overweging volgens welke "uit het psychiatrisch onderzoek van (eiser) blijkt
dat hij pedofiele neigingen vertoont en
een zeker gevaar voor de samenleving vormt";
Overwegende dat het hof bijgevolg,
nu het de verzwaring van de straf
grondt op de omstandigheid dat eiser voor zijn rechters het bestaan is
blijven ontkennen van een van de gegevens die zij in aanmerking hadden
genomen tot staving van hun overtuiging en hun beslissing dat hij schuldig was, eiser straft omdat hij weigert schuld te bekennen, en, zodoende,
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
grieven die eiser aanvoert in een afzonderlijke memorie, die op 14 juli
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1998 op de griffie van het Hof is ingekomen, daar die grieven niet kunnen lei den tot cassatie zonder vmwijzing, 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 Bergen.
24 februari 1999-2 8 kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M.
Lancaster, Brussel.

Nr. 113
2e

KAMER -

24 februari 1999

1o STRAF -

ALLERLEI - MOTIVERING STRAFMAAT- RECHT VAN VERDEDIGINGWEIGERING VAN DE BEKLAAGDE OM SCHULD
TE BEKENNEN.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- STRAFMAAT- RECHT VAN VERDEDIGING- WEIGERING VAN DE BEKLAAGDE OM SCHULD TE BEKENNEN.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAF- STRAFMAAT- MOTIVERING
- WEIGERING VAN DE BEKLAAGDE OM
SCHULD TE BEKENNEN.

1°, 2° en 3° Het recht van verdediging
wordt miskend door de rechte1~ die de
strafmaat verantwoordt door erop te wijzen dat de beklaagde verkiest zijn slachtoffer te bekladden in plaats van zijn daden te bekennen, en aldus de beklaagde
straft omdat hij weigert schuld te bekennen (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging; art. 195, tweede
lid, en 211 Sv.)
(1) Zie Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.98.0690.F, nr.

112.

Nr. 113

(GAMIHOUEN T. TCHOCOTHE NANSI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0120.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
I. Op de op 22 december 1998 ingestelde voorziening :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
Over het ambsthalve aangevoerde
middel : schending van het recht van
verdediging :
Overwegende dat de appelrechters
de strafmaat rechtvaardigen, op grand
"dat de sub I, A ten laste gelegde feiten bijzonder zwaarwichtig zijn, dat de
beklaagde blijk geeft van een volslagen misprijzen voor de menselijke persoon en verkiest het slachtoffer te bekladden in plaats van zijn daden toe te
geven; dat een dergelijke houding getuigt van de afwezigheid van elke spijt
en van elke bereidheid om zich te beteren"; dat de appelrechters aldus eisers recht om vrij zijn verdediging voor
te dragen schenden, aangezien zij hem
straffen omdat hij zijn daden niet heeft
willen toegeven;

Om die redenen, verwerpt de op 2
januari 1999 ingestelde voorziening en
veroordeelt eiser in de kosten van die
voorziening; vernietigt het bestreden
arrest voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten van de voorziening van 22 december 1998 ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
24 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Chevalier - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.
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2e KAMER- 24 februari 1999
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zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;

1o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGMIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - GETUIGENIS - BEOORDELING.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD- GETUIGENIS - BEOORDELING.

4 o BEWIJS - STRAFZAKEN - GETUIGEN VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVINGERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD- GETUIGENIS- BEOORDELING.

Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat eiser in geen enkel onderdeel van het middel betoogt
dat de appelrechters, in het bestreden arrest, uitspraak hebben gedaan
op grond van gegevens waarover geen
debat op tegenspraak was gevoerd, of
dat de door hen bevestigde beschikking in dergelijke omstandigheden is
gewezen;
Dat het middel geen verband houdt
met de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.4- VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - GETUIGENIS - BEOORDELING.

1o Niet ontvankelijk is het middel dat geen

verband houdt met de bestreden beslissing (1).
2°, 3°,4° en 5o Noch art. 5.4E.V.R.M., noch

art. 56, § 1, tweede lid, Sv., verplichten
het onderzoeksgerecht ertoe om, wanneer het, bij de uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis, nagaat of er ernstige aanwijzingen van
schuld blijven bestaan, elk getuigenis dat
afgenomen is in ruil voor de invrijheidstelling van de getuige, uit het debat te
weren. (Art. 5.4 E.VR.M.; art. 56, § 1, Sv.)
(ALAMRAOUI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0224.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1999 gewe(1) Cass., 10 sept. 1996, A.R. P.96.1230.N, nr.
301.

Overwegende dat noch artikel 5.4
van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch artikel 56,
§ 1, tweede lid, van het Wetboek van
StrafVordering, het onderzoeksgerecht
ertoe verplichten om, wanneer het nagaat of er ernstige aanwijzingen van
schuld blijven bestaan, elk getuigenis dat afgenomen is in ruil voor de invrijheidstelling van de getuige, uit het
debat te weren;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 februari 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.
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Nr. 115

2e KAMER- 24 februari 1999

1 o AFSTAND (RECHTSPLEGING) -

AFSTAND VAN GEDING STRAFZAKEN CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- AFSTAND DIE DOOR DWALING IS
AANGETAST- GEVOLG.

2o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSGERECHT- REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING- TEGENSPREKELIJKDEBAT.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- TEGENSPREKELIJK DEBAT.

1o Er moet geen akte worden verleend van

de afstand van een cassatieberoep tegen
een beslissing die uitspraak doet met toepassing van art. 135, § 1, Sv., wanneer
die afstand op een dwaling berust (1).
(Art. 416, tweede lid, Sv.)
2° en 3° De beslissing waarbij de beklaagde

naar de correctionele rechtbank verwezen wordt zonder hem op de terechtzitting te hebben opgeroepen om aldaar gehoord te worden, miskent het algemeen
beginsel van het recht van verdediging.
(Artt. 127 en 135, § 3, Sv.)
(MALAISE T. JUNION E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1592.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep
te Brussel;
Overwegende dat het arrest, op het
hoger beroep van de verweerders, burgerlijke partijen, de beschikking van
de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van een onbekende vernietigt en eiser wegens onopzettelijke
doodslag naar de correctionele rechtbank verwijst;
(1) Zie Cass., 1 okt. 1996, A.R. P.96.0578.N, nr.
344.

Nr. 115

Overwegende dat eiser, bij een op 11
januari 1999 op de griffi.e van het Hof
neergelegde akte, afstand doet van zijn
voorziening, "in zoverre zij gericht is
tegen de beslissingen van het arrest
die niet als eindbeslissingen worden
beschouwd in de zin van artikel416,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering"; dat die akte van afstand,
ook al wordt zij door eiser als gedeeltelijk omschreven, geen twijfellaat bestaan over de grenzen en het voorwerp ervan en een afstand van de
voorziening zonder berusting vormt, in
zoverre zij gericht is tegen alle beslissingen van het arrest;
Overwegende dat, luidens artikel
416, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering, beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van
dezelfde soort, eerst openstaat na het
eindarrest of het eindvonnis; dat valgens het tweede lid van voornoemd artikel, die regel evenwel niet van toepassing is op arresten of vonnissen
inzake bevoegdheid of op de met toepassing van de artikelen 135 en 235bis
van dat wetboek gewezen arresten of
vonnissen, en evenmin op de op de
burgerlijke rechtsvordering gewezen
arresten of vonnissen die uitspraak
doen over het beginsel van de aansprakelijkheid;
Overwegende dat het bestreden arrest uitspraak doet met toepassing van
artikel135, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering, zodat de voorziening
ontvankelijk is krachtens artikel416
van voornoemd wetboek;
Dat er geen grond bestaat om akte
te verlenen van de afstand, nu hij op
dwaling berust;
Over het eerste mid del, ... :
Overwegende dat de artikelen 127
en 135, § 3, van het Wetboek van
Strafvordering inzonderheid bepalen
dat, wanneer het onderzoek voltooid is,
de partijen voor de terechtzitting van
het onderzoeksgerecht inzage kunnen nemen van het dossier, en dat
laatstgenoemd gerecht uitspraak doet

Nr. 116
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na de partijen en hun raadslieden te
hebben gehoord; dat zij aldus ertoe
strekken een werkelijk tegensprekelijk debat en het recht van verdediging van de partijen te waarborgen;
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij eiser naar de correctionele rechtbank verwijzen zonder hem op de terechtzitting te hebben opgeroepen om
aldaar gehoord te worden, het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskend hebben;
Dat het middel in zoverre gegrond

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
overige van het eerste middel en van
het tweede middel, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt elke verweerder in een derde van de kosten;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
24 februari 1999 - 2 6 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. J. Herremans,
Brussel.

Nr. 116
1e KAMER- 25 februari 1999
VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE
ZAKEN- VORDERING OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT- TEGENPARTIJ- VEREISTE VERMELDING.

Een eenzijdig verzoekschrift dat een zaak bij
volstrekte noodzakelijkheid voor de voorzitter van de rechtbank aanhangig maakt,
moet niet, in de regel, een tegenpartij ver-

melden of gericht zijn tegen een reeds
geidentificeerde partij. (Artt. 584, 1025 en
1026 Ger.W.)
(BELGONUCLEAIRE N.V.
T. GREENPEACE BELGIUM VZ.W.)
ARREST

(A.R. C.96.0409.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 34, 43, 3',
584,860,861,862,863,1025,1026,1033,
1034, 1042, 1122, 1129, 1130 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel149 van de
gecoordineerde Grondwet,
doordat het arrest overweegt :
"(. .. ) dat (eiseres) blijkbaar een interpretatie geeft aan art. 43 Ger.W. die verkeerd
is, door het enerzijds te hebben over de betekening aan wie of waar de betekening
van de beschikking dient te gebeuren en
anderzijds te stellen dat kwestieus artikel43 § 3 Ger.W. geenszins vermeldt dat de
eiser in een verzoekschrift uitdrukkelijk nominatim de persoon moet vermelden voor
wie de beschikking bestemd is;
(... ) dat het duidelijk is dat een verzoekschrift in burgerlijke zaken effectief tot
minstens een bepaald persoon - fysiek of
moreel - dient gericht te zijn;
Dat (eiseres) gewild of ongewild verwarring zaait tussen het tegen (een) bepaalde
perso(o)n(en) gerichte verzoekschrift en de
betekening van de gevelde beschikking aan
die perso(o)n(en);
( ... ) dat terecht, dat de heer Voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout ratione loci bevoegd was en zulks
omdat de kwestieuze feitelijkheden zich afspeelden te Dessel, arrondissement Turnhout;
(. .. ) dat wat ook mag beweerd worden,
noch uit de kwestieuze beschikking van 2
maart 1993 en de beschikking in kart geding van 30 juni 1993, noch uit het verzoekschrift van 2 maart 1993 uit te rnaken is dat de oorspronkelijke vordering tot
(verweerster) gericht was;
Dat bovendien in de beschikking dd. 2
maart 1993 op de koop toe lastens (verweerster) over niets gestatueerd werd;
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(. .. ) dat men terecht vragen stelt nopens de geldigheid van de betekening aan
de heer Verbist, aangestelde van de (verweerster) en aan (verweerster) zelf;
Dat (verweerster) terecht verwijst naar
art. 34 Ger.W. vermits geenszins uitgemaakt is of de betekening aan de heer Verbist, eenvoudigweg een gewoon aangestelde van (verweerster) wel geldig is;
Dat immers uit niets blijkt dat de heer
Verbist wel de nodige bevoegdheid bezit om
(verweerster) te vertegenwoordigen, hetzij om op een andere plaats dan de zetel
van zijn werkgever (bovendien ander arrondissement) een betekening van een beschikking in ontvangst te nemen;
(. .. ) dat in werkelijkheid niet alleen de betekening te Dessel nietig is, maar ook deze
in Brussel op de zetel van (verweerster)
geen enkel rechtsgeldig gevolg kan hebben, daar niet bewezen is dat de vordering tegen (verweerster) gericht is en dus
niet alleen die betekening maar ook het
verzoekschrift zelf (. .. ) nietig is en in feite
de vordering onontvankelijk was",
en bijgevolg het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart,
de beschikkingen van 2 maart en 30 juni
1993 vernietigt, de laatste wegens onontvankelijkheid van het verzoekschrift en de
twee betekeningen van 2 maart 1993 nietig verklaart,
terwijl, eerste onderdeel, het de essentie is van een eenzijdig verzoekschrift dat
het niet noodzakelijk gericht is tegen een
tegenpartij, en terwijl de artikelen 1025 e.v.,
waaronder in het bijzonder 1026 Ger.W. opgeven welke vermeldingen het verzoekschrift op straffe van nietigheid moet bevatten, deze vermeldingen niet de
aanduiding van de personen aan wie de
tussen te komen beschikking zal betekend
worden, opsomt,
het bestreden arrest oordeelt dat in burgerlijke zaken een verzoekschrift effectief
tot minstens een bepaald persoon dient gericht te zijn, dat uit het verzoekschrift van
2 maart 1993 niet uit te maken is dat de
oorspronkelijke vordering tot verweerster
gericht was, dat bovendien in de beschikking van dezelfde datum op de koop toe lastens verweerster over niets gestatueerd
werd en niet bewezen was dat de vordering tegen verweerster gericht was, dus ook
het verzoekschrift zelf nietig was en de vordering wegens onontvankelijkheid van het
verzoekschrift nietig,
het arrest aldus aan de op straffe van
nietigheid voorgeschreven vermeldingen
voor het indienen van een eenzijdig ver-
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zoekschrift een voorwaarde toevoegt die
door de wet niet is voorzien, zodat de beslissing niet naar recht is verantwoord
(schending van de artikelen 584, 860, 1025,
1026, 1042 en 1129 Ger.W.), minstens de
nietigheid van een proceshandeling uitspreekt zonder dat dergelijke nietigheid uitdrukkelijk door een wetsbepaling is voorzien (schending van artikel 860 Ger.W.);
tweede onderdeel, artikel 32 Ger.W. bepaalt dat onder betekening wordt verstaan
de afgifte van een afschrift van de akte,
hetgeen gebeurt bij deurwaardersexploot,
artikel 43 bepaalt dat op straffe van nietigheid het exploot van betekening door de
optredende deurwaarder moet ondertekend zijn en vermelden (. .. ) 3° de naam, de
voornaam, de woonplaats ofbij gebreke van
een woonplaats, de verblijfplaats, en in
voorkomend geval de hoedanigheid van de
persoon voor wie het exploot bestemd is,
terwijl de identificatie van de bestemmeling van de (betekende) beschikking los
kan staan van de identificatie van de bestemmeling van het exploot van betekening, het Gerechtelijk Wetboek trouwens
uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet een
betekening te doen aan een partij die niet
in zake geroepen was in het geschil dat
aanleiding gaf tot de betekende akte (zo de
artikelen 1129 en 1033 Ger.W.) en terwijl
inzake het eenzijdige verzoekschrift uitdrukkelijk de mogelijkheid is voorzien van
derdenverzet tegen de beslissing die iemands rechten zou benadelen,
het bestreden arrest, dat oordeelt dat
men zich terecht vragen stelt nopens de geldigheid van de betekeningen aan de heer
Verbist en aan verweerster zelf en de betekeningen nietig verklaart omdat niet bewezen zou zijn dat de vordering tegen verweerster gericht was, aan de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek in verband
met de betekening van akten, een onwettige interpretatie geeft, zodat het arrest niet
naar recht is verantwoord (schending van
de artikelen 33, 43, 860, 1025, 1026, 1033,
1034, 1129 en 1130 Ger.W.) minstens de
nietigheid van een proceshandeling uitspreekt zonder dat dergelijke nietigheid uitdrukkelijk door een wetsbepaling is voorzien (schending van artikel 860 Ger.W.);
derde onderdeel, naast de regel dat, wat
de verzuimde of onregelmatig verrichte
vorm ook zij, geen proceshandeling kan
worden nietig verklaard indien de wet de
nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen, de rechter een proceshandeling alleen dan nietig kan verklaren indien het
aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde
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onregelmatigheid de belangen schaadt van
de partij die de exceptie opwerpt, artikel
862 en 863 Ger.W. een aantal gevallen van
de toepassing van artikel 861 Ger.W. uitsluit,

terwijl geen van de door het bestreden arrest aangehouden nietigheden (d.w.z. de
identificatie van de tegenpartij in het eenzijdig verzoekschrift en het feit bij de beoordeling van de geldigheid van de betekeningen, dat de oorspronkelijke vordering
niet tegen verweerster zou zijn gericht, dat
er niets tegen verweerster was gestatueerd), onder de uitzonderingsgevallen van
artikel862 en 863 Ger.W. zouden vallen,
het bestreden arrest bijgevolg de plicht
had na te gaan of de onregelmatigheden de
belangen van verweerster hadden geschaad, zodat de beslissing niet naar recht
is verantwoord (schending van aile in het
middel opgesomde bepalingen, behalve 149
van de Grondwet);

vierde onderdeel, eiseres in haar regelmatige appelconclusie uiteengezet had dat
het hofvan beroep de proceshandeling aileen dan nietig kon verklaren indien het
aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde
onregelmatigheid de belangen zou schaden van verweerster die de exceptie opwierp en het bestreden arrest op dit verweer geen antwoord geeft, zodat het niet
regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel149 van de gecoiirdineerde
Grondwet):

Over de door verweerster opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid
van het eerste en van het tweede onderdeel : het onderdeel dat gericht is
tegen overtollige redenen vertoont
geen belang :
Overwegende dat verweerster betoogt dat de appelrechter zijn beslissing baseert op de zelfstandige reden dat de tegenpartij aan eiseres
bekend was en eiseres in die omstandigheden in haar verzoekschrift moest
vermelden wie de tegenpartij was;
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat de appelrechter zou hebben vastgesteld dat eiseres toen zij het
verzoekschrift neerlegde wist wie de
tegenpartij was; dat evenmin uit het
arrest volgt dat de appelrechter als
zelfstandige grand van zijn beslis-
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sing zou hebben aangenomen dat een
eenzijdig verzoekschrift dat in feite gericht is tegen een bepaalde partij, ook
die partij moet vermelden op straffe
van niet-ontvankelijkheid van het verzoek;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Wat het eerste onderdeel zelf betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek,
een zaak bij volstrekte noodzakelijkheid; bij eenzijdig verzoekschrift voor
de voorzitter van de rechtbank aanhangig kan worden gemaakt; Dat noch
de artikelen 1025 en 1026 van het Gerechtelijk Wetboek noch enige andere
wettelijke bepaling in de regel vereisen dat een eenzijdig verzoekschrift
een tegenpartij zou vermelden of gericht zou zijn tegen een reeds gei:dentificeerde partij;
Dat de volstrekte noodzakelijkheid
waarvan sprake immers te wijten kan
zijn aan de omstandigheid dat geen tegenpartij bekend is;
Overwegende dat het arrest dat zijn
beslissing grondt op de reden dat ''het
duidelijk is dat een verzoekschrift in
burgerlijke zaken effectief tot minstens een bepaald persoon - fysiek of
moreel- dient gericht te zijn", deartikelen 584, 1025 en 1026 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de ongeldigheid van de betekening aan verweerster enkel afleidt uit de in het
antwoord op het eerste onderdeel onjuist bevonden reden dat het verzoekschrift zelf niet ontvankelijk was;
Dat het onderdeel de artikelen 43,
1025 en 1026 van het Gerechtelijk
Wetboek, schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

282

Nr. 117

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. D.96.0010.N)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep van verweerster ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof val]. Beroep te Brussel.
25 februari 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgenraal-Advocaten: mrs. Gerard en Nelissen Grade.

Nr. 117
1e KAMER - 25 februari 1999

1° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN- ORDE DER
GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- RECHT
OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

1o en 2° Uit de omstandigheid dat de geneesheer, die kennis heeft genomen van de
zaak als lid van de provinciale raad na
beraadslaging mede beslist heeft over de
verwijzing naar een onderzoekscommissie,
zelf deelnam aan de behandeling, de beraadslaging en de uitspraak over de zaak
door de raad van beroep, valt af te leiden dat de beslissing van de raad van beroep gewezen is met miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 mei 1996 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren, met het N ederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 292 van
het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955 en het algemeen rechtsbeginsel
houdende de onpartijdigheid van de rechter,
doordat, de bestreden beslissing, die onder bevestiging van de beslissing a quo, eiser de tuchtsanctie oplegt van twee weken schorsing in het recht de geneeskunde
uit te oefenen, werd uitgesproken door de
Raad van Beroep van de Orde van Geneesheren, waarvan, zowel tijdens de behandeling, de beraadslaging als tijdens de uitspraak, deel uitmaakte Dr. W. Muylaert,
geneesheer te Nijlen, welke voordien, blijkens de procedurestukken waarop het Hof
regelmatig acht vermag te slaan, als toenmalig ondervoorzitter van de provinciale
raad, gezeteld heeft zowel in het bureau
van de provinciale raad dat op 20 april
1994 de klachten van de patienten in ontvangst nam en deze verwees naar de
onderzoekscommissie, als in de daarop volgende zitting van de provinciale raad die op
27 april 1994 besliste tot het onderzoek tegen eiser,
terwijl, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onpartijdig dient
te zijn toepasselijk is op alle gerechtelijke instanties en meer bepaald ook op de
Raad van Beroep van de Orde van Geneesheren; dit algemeen rechtsbeginsel geschonden wordt wanneer aan de beslissing van die raad van beroep een
geneesheer deelneemt als rechter waarvan men gewettigd mag betwijfelen of deze
geneesheer alle garanties van onpartijdigheid waarop de rechtzoekende recht heeft
in zich verenigt; dit het geval is wanneer
die geneesheer voorafgaandelijk aan de behandeling in beroep in eerste aanleg deel
heeft uitgemaakt van zowel het bureau van
de provinciale raad als van de provinciale
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raad zelf die telkens beslisten de zaak in
onderzoek te stellen; deze tussenkomsten
in verschillende rechtsprekende ambten bovendien een door de artikelen 2 en 292
Ger.W. verboden cumulatie uitmaken,
zodat, de bestreden beslissing nietig is als
zijnde genomen door een disciplinair rechtscollege dat om reden van zijn samenstelling, in de mate Dr. W. Muylaert als geneesheer heeft gezeteld in weerwil van het
verbod van cumulatie van rechterlijke ambten (schending van artikel2, 292 Ger.W.),
niet voldoet aan de vereisten van het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter (schending van
dit algemeen rechtsbeginsel en art. 6.1
E.V.R.M.):

25 februari 1999 - 1e kamer Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Farrier - Tegenstrijdige conclusie (1)
van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Delahaye en
Biitzler.

Nr. 118
1e KAMER - 26 februari 1999
(BEPERKTE KAMER)

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt:
1. dat W. Muylaert kennis genomen
heeft van de zaak tegen eiser door op
27 april 1994, als lid van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren van Antwerpen, na beraadslaging, mede beslist te hebben over de
verwijzing van eiser naar de onderzoekscommissie;

2. dat de bestreden beslissing werd
uitgesproken door de raad van beroep waarvan tijdens de behandeling,
de beraadslaging en de uitspraak voornoemde W. Muylaert deel uitmaakte;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de bestreden beslissing het algemeen
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond
1s;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de Raad
van Beroep van de Orde van Geneesheren, met het N ederlands als voertaal, anders samengesteld.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- BURGERLIJKE
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - MONDELING VERWEER ANTWOORD VAN DE RECHTER- VERPLICHTING.

De rechter is niet verplicht in te gaan op een
mondeling verweer van een partij en moet
dergelijk verweer niet beantwoorden, hoewet van dit verweer melding is gemaakt
in de conclusie of pleitnota van een andere partij (1). (Art. 149 Gw.)
Noot arrest nr. 117 :
(1) Ret O.M. concludeerde tot de verwerping
van de voorziening om reden dat rekening dient
gehouden te worden met de inhoudelijke context van de beslissing, zoals dit voortvloeit uit de
rechtspraak van het Rof omtrent led en van de
provinciale raad die tot de doorverwijzing van de
zaak hebben besloten (Cass., 4 feb. 1993, A.R.
9501, nr. 74; 26 november 1993, A.R. 8133, nr.
489, en 24 dec. 1993, A.R. 8110, nr. 550, op gelijkluidende conclusie van adv.-gen. De Swaef). In
onderhavig geval hebben het bureau van de provinciale raad en nadien de provinciale raad telkens beslist de zaak in onderzoek te stellen. Ret
O.M. was van oordeel dat het in beide gevallen
neerkomt op een voorafgaande maatregel die tot
doel heeft het verder verloop van de rechtspleging mogelijk te maken en dat zulke beslissing
onvoldoende redenen inhoudt om de grief over een
gebrek aan onafbankelijkheid of onpartijdigheid van de rechter te ondersteunen.
Noot arrest nr. 118 :
(1) Cass., 6 maart 1972, A. C., 1972, 615, met
noot; zie de noot get. L.C. sub Cass., 28 maart
1938, Pas., 1938, p. 118-119.

284

HOF VAN CASSATIE
(HOOGENBOSCH BELGIUM B.V.B.A.
T. WILMA PROJECT BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. C.98.0142.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1997 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat de rechtbank van eerste aanleg, door het beroepen vonnis te bevestigen, eiseres veroordeelt om aan verweerster
te betalen: de som van 5.500.000,- frank,
vermeerderd met de gerechtelijke intrest
vanaf 1 maart 1997 tot de dag der algehele betaling en de som van 20.000,- frank,
vermeerderd met de gerechtelijke intrest
vanaf 25 februari 1997 tot de dag der algehele betaling, o.m. op volgende granden:
"1. Procedure in Hoger Beroep
II. 1. Bij op 7 april 1997 ter griffie neergelegde akte tekende de bvba Hoogenbosch
Belgium boger beroep aan onder de grieven dat, thans geresumeerd en zoals in de
beroepsakte en besluiten nader ontwikkeld en waarnaar thans wordt verwezen, de
vrederechter ten onrechte het keuzerecht
van de schuldeiser interpreteerde zoals gedaan, aangezien de verhuurder wel degelijk kan worden gedwongen om de overeenkomst te ontbinden op grond van
rechtsmisbruik en op grond van de schadebeperkingsplicht, en ge'intimeerde misbruik maakte van haar rechten en van
haar schadebeperkingsplicht.
Ondergeschikt betwist appellante eveneens de schadebedragen op zichzelf, naast
de veroordeling wegens tergend en roeke"
loos geding.
Zodoende vraagt appellante haar oorspronkelijke vordering als ontvankelijk en
gegrond toe te kennen en deze van ge'intimeerde af te wijzen en te zeggen dat de bedoelde huurovereenkomst tussen beide partijen ontbonden is.
II. 2. Ge'intimeerde vraagt de bevestiging van het vonnis a quo, ondergeschikt
minstens de huurovereenkomst te ontbin-
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den lastens appellante mits betaling van
een schadevergoeding ten bedrage van
1.908. 708,- fr. en 6.417.250,- fr. vooralsnog te consigneren in afwachting van de
eindafrekening, zoals in besluiten nader
ontwikkeld.
( ... )

Overwegende dat de vaststellingen van
de vrederechter nopens de vordering van
appellante zoals voor haar gebracht, na nazicht integraal dienen te worden bevestigd : door zelf in gebreke te blijven bij de
uitvoering op de wijze zoals gekend, kan
deze partij zelf niet de ontbinding van haar
eigen verplichtingen vragen, zo de medecontractant hiermede niet akkoord gaat.
Terecht heeft de vrederechter dan gezocht naar de meest geschikte wijze van
uitvoeren binnen de perken van het art.
1184 BWB.
( ... )

De vrederechter heeft terecht gekozen
voor de voor appellante minst schadelijke
oplossing, aangezien in geval van gerechtelijke ontbinding en het in casu om een
duurcontract gaat waarbij de gevolgen doorlopen zolang de prestaties niet kunnen worden teruggegeven, met name doordat de
verhuurder de lokalen onverkort ter beschikking bleef stellen waardoor onverkort huurgelden verschuldigd blijven, er bovendien nog een schadevergoeding verschuldigd zou kunnen zijn, door ge'intimeerde (reeds) op 6.417.250,- fr. berekend.
Appellante heeft er dus alle voordeel bij
de huurovereenkomst uit te voeren, zodat van enig rechtsmisbruik in hoofde van
ge'intimeerde geen sprake is. Aangezien zij
dit evenwel niet wenst is de uitvoering bij
equivalent de enige mogelijkheid",

terwijl uit de vermelding, in het procesverbaal van de openbare terechtzittingen, "+ nota" naast de naam van de raadsman van verweerster in het vak
voorbehouden voor de weergave van het
verloop van de openbare terechtzitting van
24 juni 1997, blijkt dat verweerster een
nota heeft neergelegd; deze nota evenwel
niet voorkomt onder de procedurestukken
en de bewoordingen ervan noch in het aangevochten vonnis, noch in enig ander stuk
waarop Uw Hof vermag acht te slaan, zijn
weergegeven; evenwel uit de destijds aan
de raadsman van eiseres afgegeven fotocopie van bewuste "pleitnota" o.m. blijkt :

----.:::::::r__
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"Dat appellante (eiseres) op de zitting
plots - in ondergeschikte orde - de uitvoering in natura vordert van de huurovereenkomst;

Nr. 119

Dat zulks een nieuw element uitmaakt,
waarop concluante (verweerster) wenst te
antwoorden", m.a.w. dat eiseres, ter openbare terechtzitting van 24 juni 1997, had
aangeboden de huurovereenkomst 'in natura' uit te voeren,

1o ARBEID -

zodat de rechtbank van eerste aanleg,
door eiseres' veroordeling tot uitvoering "bij
equivalent" van de huurovereenkomst "niet
wenst", de bewijskracht van het procesverbaal van de openbare terechtzittingen en
van voormelde pleitnota schendt (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek), alsmededoor geen acht te slaan op eiseres' aanbod in ondergeschikte orde - eiseres' recht
van verdediging schendt (schending van het
aangehaalde algemeen rechtsbeginsel),
minstens het voor Uw Hof niet mogelijk is
de wettigheid na te gaan van de door de
rechtbank uitgesproken veroordeling van
eiseres tot uitvoering 'bij equivalent"' van
de huurovereenkomst (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres ter terechtzitting het bedoelde mondelinge verweer
heeft gevoerd;
Overwegende dat de rechter niet
verplicht is in te gaan op een mondeling verweer van een partij en dergelijk verweer niet moet beantwoorden;
Dat dit ook het geval is, wanneer
van dit verweer melding is gemaakt in
de conclusie of pleitnota van een andere partij;

Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten;
26 februari 1999 - Beperkte kamer Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, eerste advocaat-generaal-Aduocaat : mr. Biitzler.

____ :.._______ _

3e KAMER - 1 maart 1999
ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - BETAALDE FEESTDAGEN -LOON VASTSTELLING- BEDIENDEN- MET COMMISSIELOON BETAALDE BEDIENDE- LOON- 'IDEKENNING- VOORWAARDEN.

2° LOON- RECHT OP LOON - BETAALDE
FEESTDAGEN- BEDIENDEN- MET COMMISSIELOON BETAALDE BEDIENDE - LOON VASTSTELLING- 'IDEKENNING- VOORWAARDEN.

1 o en 2° De bediende die geheel of gedeeltelijk met commissieloon wordt betaald,
heeft uoor de feestdag onder meer recht op
het dagelijks gemiddelde van het ueranderlijk loon dat hij heeft uerdiend bij de
werkgeuer die het loon uoor die feestdag
moet betalen; dat recht hangt niet af van
de voorwaarde dat die feestdag het loon
van de bediende bei"nvloedt. (Art. 14
Feestdagenwet; art. 8 KB. 18 april1974.)
(HOTTOIS
T. TELECTRONICS - N.V NAAR FRANS RECHT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0068.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1996 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1, 14 van de wet van 4 januari
1974 betreffende de feestdagen, 2 en 8 van
het koninklijk besluit van 18 april1974 tot
bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen,
doordat het arrest eisers vordering om
voor de feestdagen vanaf 1984 het veranderlijk loon en het vakantiegeld bij dat achterstallig loon te krijgen, verwerpt op grand
dat "niet wordt betwist dat (eiser), een medisch afgevaardigde, geen handelsvertegenwoordiger is; dat (eiser) evenwel de toepassing vordert van de wet van 4 januari
1974 betreffende de feestdagen en van het
desbetreffende toepassingsbesluit van 18
april 1974; dat de wet (art. 8 - K.B.

286

HOF VAN CASSATIE

18.4.197 4) van toepassing is 'op de bedien: den die geheel of gedeeltelijk met commis, sieloon worden betaald'; dat de wetgever,
door een van het gemeen recht afwijkende
regeling in te voeren, de bescherming op
! het oog had van de werknemers wier loon
werd bemvloed door een feestdag; dat zulks
in casu niet strookt met de werkelijkheid,
aangezien het loon van een werknemer, in
casu een medisch afgevaardigde, geen en' kele invloed ondervindt van een feestdag,
omdat de pacemakers die hij promootte op
gelijke welke dag in de week konden worden ingeplant en dat feestdagen geen invloed konden hebben op zijn omzet; dat de
arbeidsovereenkomst dus ten onrechte
spreekt van 'commissieloon' en van 'verkoop van materieel', terwijl de werkelijke
activiteit bestond in de promotie van medisch materieel waarbij het loon ten dele
bestond uit 'premies' naar rato van de omzet van de vennootschap en niet van die
van de afgevaardigde",

terwijl, eerste onderdeel, de werknemer,
overeenkomstig artikel14, § 1, van de wet
van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, recht heeft op loon voor elke feestdag tijdens welke hij niet werd tewerkgesteld; ingevolge artikel 8 van het koninklijk
besluit van 18 april1974 tot bepaling van
de algemene wijze van uitvoering van de
wet van 4 j anuari 197 4, de bediende die geheel of gedeeltelijk met commissieloon
wordt betaald, voor de feestdag recht heeft
op zijn eventueel gewoon vast loon en op
het dagelijks gemiddelde van het veranderlijk loon dat hij heeft verdiend bij de
werkgever; de werkgever die geheel of gedeeltelijk met commissieloon wordt betaald recht heeft op het veranderlijk loon,
zodra bewezen is dat hij op die feestdag zou
hebben gewerkt indien die dag een werkdag was geweest; de wet immers ervan uitgaat dat loonderving op feestdagen normaal is, daar ze bepaalt dat de werknemers
recht hebben op gewoon loon voor aile feestdagen tijdens welke ze niet hebben gewerkt zonder dat er dient te worden nagegaan of het loon van de werknemer al
dan niet werkelijk bei:nvloed is door een
feestdag; het arrest bijgevolg, daar het
beslist "dat de wetgever, door een van h~t
gemeen recht afwijkende regeling in te
voeren, de bescherming op het oog had van
de werknemers wier loon werd bei:nvloed
door een feestdag; dat zulks in casu niet
met de werkelijkheid strookt, aangezien het
loon van de werknemer, in casu een medisch afgevaardigde, geen enkele invloed
ondervindt van een feestdag, omdat de

Nr. 119

pacemakers die hij promootte op gelijk
welke dag in de week konden worden ingeplant en de feestdagen geen invloed konden hebben op zijn omzet", en daar het aldus de toekenning van een veranderlijk
loon voor de feestdagen doet afhangen van
de voorwaarde dat het loon van de werkgever werkelijk bemvloed is door een feestdag, de artikelen 1, 14 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, 2 en
8 van het koninklijk besluit van 18 april
1974 tot bepaling van de algemene wijze
van uitvoering van de wet van 4 januari
197 4 betreffende de feestdagen schendt,
door de toepassing ervan te doen afhangen van een voorwaarde die ze niet bevat;

tweede onderdeel, de begrippen "commissieloon" en "veranderlijk loon' in de zin van
artikel 8 van het in het middel aangegeven koninklijk besluit van 18 april1974 een
ruime betekenis hebben; ze niet uitsluitend doelen op het commissieloon dat de
handelsvertegenwoordiger ontvangt wanneer hij zelf een koopovereenkomst sluit,
maar tevens op het veranderlijk loon dat
maandelijks aan een werknemer wordt betaald en berekend wordt op de omzet die de
werkgever heeft bereikt dankzij het commercieel werk van die werknemer, zoals het
promotioneel werk waardoor een product in
de kijker komt te staan en verkocht wordt
aan gemteresseerde kopers, ook al wordt de
koopovereenkomst niet door die werknemer zelf gesloten en ook al komt ze pas tot
stand na het promotionele werk; het arrest, daar het beslist dat eiser in casu geen
recht heeft op veranderlijk loon voor de
feestdagen, op grond dat hij als medisch afgevaardigde werkte, dat zijn werkelijke activiteit erin bestond medisch materieel te
promoten en dat hij geen commissieloon
maar wel een premie kreeg naar rato van
de omzet van de vennootschap, derhalve de
begrippen "commissieloon" en "veranderlijk loon" in de zin de artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 april1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 197 4 betreffende de feestdagen, miskent door op
onwettige wijze de draagwijdte ervan te beperken tot het commissieloon op de koopovereenkomsten die door handelsvertegenwoordigers worden gesloten, en bijgevolg tevens de artikelen 1 en 14 van de wet van
4 januari 1974 betreffende de feestdagen
schendt, daar het eiser het recht op veranderlijk loon voor de feestdagen ontzegt:

Wat het eerste onderdeel betreft:

Nr. 120

HOF VAN CASSATIE

287

Overwegende dat de werknemer, lui- de kosten aan en laat de uitspraak
dens artikel14, § 1, van de wet van 4 daaromtrent aan de feitenrechter over;
januari 1974 betreffende de feestda- verwijst de aldus beperkte zaak naar
gen, recht heeft op loon voor elke feest- het Arbeidshof te Bergen.
dag of vervangingsdag tijdens welke
1 maart 1999 - 3e kamer - Voorzithij niet werd tewerkgesteld;
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ikrDat, ingevolge artikel 8 van het ko- slaggever
: de h. Verheyden- Gelijkluininklijk besluit van 18 april1974 tot dende conclusie van de h. Leclercq,
bepaling van de algemene wijze van advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Siuitvoering van die wet, de bedienden mont en T'Kint.
die geheel of gedeeltelijk met commissieloon worden betaald, voor de feestdag recht hebben op hun eventueel gewoon vast loon en op het dagelijks
gemiddelde van het veranderlijk loon
dat zij hebben verdiend bij de werk- Nr. 120
gever die het loon voor de feestdag
moet betalen;
3e KAMER - 1 maart 1999
Overwegende dat uit het onderling
verband tussen die bepalingen volgt
dat genoemd recht voor de bediende CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAniet afhangt van de voorwaarde dat de
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
feestdag het loon van die werknemer
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- Elbe!nvloedt;
SER- ElSER DIE GEEN PARTIJ IS IN DE BEOverwegende dat het arrest, daar
GEVOLG STREDEN BESLISSING het eiser voor de feestdagen geen loon
CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.
toekent, berekend op het veranderlijk loon, en hem evenmin vakantie- Cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer eiser geen partij is in de bestreden
geld bij dat achterstallig loon toekent,
beslissing (1).
op grond dat "in casu'' het loon van eiser "geen enkele invloed (heeft ondervonden) van een feestdag", aan de (SECUREX- KAS VOOR ARBEIDSONGEVALLENvorenaangehaalde bepalingen een
VERZEKERINGEN T. EL YAAKOUBE)
voorwaarde toevoegt die ze niet bevatten;
ARREST (vertaling)
Dat het onderdeel niet gegrond is;
(A.R. S.97.0156.F)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het tweede middel dat niet tot ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over
de vordering tot betaling van een loon
voor de feestdagen, berekend op het
veranderlijk loon van eiser voor de
feestdagen, over de vordering tot betaling van vakantiegeld bij dat achterstallig loon 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; houdt

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1997 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over de door het openbaar ministerie tegen de voorziening opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat het openbaar ministerie, overeenkomstig artikel1097
van het Gerechtelijk Wetboek, de advocaat van eiseres bij gerechtsbrief
kennis heeft gegeven van de grond van
niet-ontvankelijkheid;
(1) Cass., 17 feb. 1984, A.R. 3950, nr. 341.
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Overwegende dat eiseres geen partij was in het geding voor de feitenrechters en dat het arrest beslist dat
eiseres "in het geding moet worden betrokken";
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
1 maart 1999 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 121

3e KAMER- 1 maart 1999
1° ARBEIDSONGEVAL -

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - GEMEENTE - HERZIENING- VORDERING TOT
HERZIENING- ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
- HERZIENING- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- GEMEENTE- VORDERING
TOT HERZIENING- ONTVANKELIJKHEIDVOORWAARDEN.

3° ARBEIDSONGEVAL -

OVERHEIDSGEPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS MEENTE- VERGOEDING- COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- VOORSTELBESLISSING- GEEN BESLISSING- GETROFFENE- VORDERING IN RECHTE- RECHTERLIJKE MACHT- VONNISSEN EN ARRESTENGEVOLG- HERZIENING- TERMIJN- BEGIN.

4° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
- HERZIENING- TERMIJN- BEGIN- VONNISSEN EN ARRESTEN OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS GEMEENTE.

1o en 2° Wanneer een lid van het gemeente-

personeel getroffen is door een arbeidsongeval, is de aanvraag tot herziening

van de rente maar ontvankelijk ingeval
een beslissing van het college van burgemeester en schepenen is genomen die met
inachtneming van de voorziene reglementaire bepalingen ter kennis is.gebracht of
ingeval over de aanvraag tot vergoeding
van de getroffene een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is gewezen die het percentage van de blijvende invaliditeit heeft vastgesteld (1).
(Art. 11 K.B. 13 juli 1970.)
3° en 4° Wanneer het college van burgemeester en schepenen het door een arbeidsongeval getroffen lid van het
gemeentepersoneel geen voorstel heeft gedaan of wanneer dat college geen beslissing heeft genomen waarin dat voorstel is
overgenomen, kan dat personeelslid zijn
vordering tot schadeloosstelling voorleggen aan de bevoegde rechterlijke overheid ten einde een in kracht van gewijsde
gegane beslissing te verkrijgen die de termijn voor herziening van de rente doet ingaan (2). (Art. 19 Arbeidsogevallenwet
Overheidspersoneel, artt. 9, 10 en 11 K.B.
13 juli 1970.)
(STAD STAVELOT T. KEYSERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0013.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1148, 1382 van het Burgerlijk Wethoek, 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 19
van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, 8, 9, 10, 11 en 12 van het
koninklijk besluit van 13 juli 1970, v66r de
wijziging ervan bij het koninklijk besluit
van 19 april1993, betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten,
verenigingen van gemeenten, openbare
centra voor maatschappelijk welzijn,
intercommunale openbare diensten voor
(1) Vgl. Cass., 7 nov. 183, A.R. 3921, nr. 130.
(2) Zie noot 1.
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maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk,

doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de aanvraag tot herziening ontvankelijk verklaart en de zaak
verwijst naar de eerste rechter om het deskundigenonderzoek mogelijk te maken, en
die beslissing grondt op alle eigen redenen en die van de eerste rechters, hier als
volledig ingelast te beschouwen,
terwijl, krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, de administratieve overheid, nadat ze de in artikel 8 van dat besluit bedoelde beslissing
van de geneeskundige dienst heeft ontvangen, het dossier moet onderzoeken en moet
nagaan of de voorwaarden tot toekenning
van de vergoedingen vervuld zijn, d.w.z. ze
moet nagaan of het personeelslid getroffen is door een plotselinge gebeurtenis die
letsels tot gevolg heeft gehad, op welk tijdstip de consolidatie van die letsels mogelijk is en of die consolidatie moet gebeuren met of zonder erkenning van een
blijvende invaliditeit; de medische dienst
maar verplicht is een beslissing te nemen,
in zoverre het door hem vastgestelde percentage van de blijvende invaliditeit niet
kan worden verminderd; de overheid daarentegen dat percentage kan verhogen en
kan afwijken van de beslissing die genoemde dienst over de consolidatie zonder invaliditeit heeft genomen; dat zij dan,
overeenkomstig artikel 9, de getroffene een
voorstel kan doen, en als de laatstgenoemde
ermee instemt, de in artikel 10 van dat koninklijk besluit bedoelde beslissing kan nemen; de aanvraag tot herziening die de getroffene op grand van artikel 11 van
genoemd koninklijk besluit kan indienen,
enkel ertoe strekt de partijen in staat te
stellen rekening te houden met de nieuwe
gevolgen van het ongeval, die de partijen
onbekend waren bij het sluiten van een akkoord dat neergelegd is in een beslissing
van de overheid of van de rechter, in geval van een gerechtelijke procedure; die
aanvraag dus slechts kan worden
ingediend wanneer het bestaan van een
arbeidsongeval en de gegevens betreffende
de consolidatie - de datum en nadere regeling ervan - vastgesteld zijn in een beslissing die de overheid heeft genomen met
inachtneming van de bij de voornoemde artikelen 9 en 10 voorgeschreven procedure
of in een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing;
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eerste onderdeel, wanneer de overheid de
verplichtingen niet nakomt die de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van
13 juli 1970 haar opleggen, de procedure tot
schadevergoeding voor het ongeval niet geblokkeerd wordt door die negatieve houding en deze voor de getroffenen geen onoverkomelijke hindernis oplevert die als
overmacht in de zin van artikelll48 van
het Burgerlijk Wetboek zou kunnen worden beschouwd; de getroffene immers op
grand van artikel 19 van de wet van 3 juli
1967 gerechtigd is om het geschil over de
toepassing van de wet voor te leggen aan de
bevoegde rechterlijke overheid; hij belang en hoedanigheid, in de zin van artikel17 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft
om een rechtsvordering in te stellen om een
in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing te verkrijgen over het bestaan van een arbeidsongeval alsook over
het tijdstip en de nadere regeling van de
consolidatie ervan; het arrest, daar het
vaststelt dat eiseres geen enkele beslissing heeft genomen overeenkomstig artikel 10 van dat koninklijk besluit, maar
daar het niettemin de aanvraag tot herziening ontvankelijk verklaart op grand dat
eiseres een "gesloten systeem heeft opgezet dat de rechten van (verweerder) ernstig bedreigt", dat "de procedure tot schadevergoeding voor het ongeval door de
negatieve houding van (eiseres) wordt geblokkeerd; (verweerder) dus wegens een
fout van de gemeenteoverheid in een geval van overmacht verkeert waardoor hij
zijn rechten niet kan doen gelden", dat "het
verzuim van (eiseres), zoals de eerste rechters onderstrepen, een vicieuze cirkel schept
die de werknemer gerechtigd is te doorbreken" en dat "hem het recht niet mag
worden ontzegd om de verslechtering van
zijn toestand te doen erkennen, wanneer hij
in een geval van overmacht verkeert", verweerders recht om in rechte op te treden
miskent (schending van de artikelen 17 van
het Gerechtelijk Wetboek en 19 van de wet
van 13 juli 1967), het wettelijk begrip overmacht, dat aileen kan voortvloeien uit een
gebeurtenis die onafhankelijk is van de
menselijke Fil en die door die wil noch
voorzien noch afgewend kon worden, miskent (schending van artikell148 van het
Burgerlijk Wetboek), het wettelijk begrip
oorzakelijk verband tussen de fout van eiseres die de administratieve procedure niet
gevolgd heeft, en de schade van verweerder die zijn recht om in rechte op te treden heeft laten veijaren (schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek)
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miskent en de artikelen 8 tot 11, meer bepaald artikel 11 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, schendt volgens hetwelk het recht om een aanvraag tot
herziening in te dienen slechts kan worden uitgeoefend binnen drie jaar te rekenen van een rechterlijke beslissing of van
een overeenkomstig artikel 10 van dat koninklijk besluit genomen administratieve
beslissing;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder getroffen is door
een arbeidsongeval toen hij bij eiseres in dienst was, dat de administratieve gezondheidsdienst heeft beslist
dat er geen blijvende invaliditeit was
en de datum van de consolidatie heeft
bepaald, dat de bevindingen aan eiseres zijn medegedeeld en dat geen enkel definitief akkoord of vonnis tot
stand is gekomen;
Dat het arrest erop wijst dat verweerder een aanvraag tot herziening
heeft ingediend en dat aan die aanvraag geen gevolg is gegeven;
Overwegende dat het arrest de door
verweerder ingediende aanvraag tot
herziening ontvankelijk verklaart op
grond dat eiseres haar wettelijke verplichtingen niet is nagekomen en dat
de procedure tot schadevergoeding "geblokkeerd" is door die negatieve houding, zodat verweerder in een geval
van overmacht verkeerde waardoor hij
zijn rechten niet kan doen gelden;
Overwegende dat, krachtens artikel 11 van het koninklijk besluit van
13 juli 1970 de aanvraag tot herziening maar ontvankelijk is wanneer de
overheid de in artikel 10 bedoelde beslissing waarin het in artikel 9 bedoelde voorstel is overgenomen, ter
kennis heeft gebracht of wanneer de
aanvraag tot vergoeding van de getroffene aanleiding heeft gegeven tot
een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing;
Dat uit die bepaling volgt dat, bij
ontstentenis van een voorstel van de
overheid of van een beslissing van harentwege waarin dat voorstel overgenomen is, de getroffene, ingevolge ar-
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tikel 19 van de wet van 3 juli 1967,
zijn vordering tot schadeloosstelling
aan de bevoegde rechterlijke overheid mag voorleggen teneinde een in
kracht van gewijsde gegane beslissing te verkrijgen die de herzieningstermijn doet ingaan;
Overwegende derhalve dat "de negatieve houding'' van eiseres, zoals die
in het arrest wordt omschreven, geen
geval van overmacht kon opleveren
waardoor verweerder zijn rechten niet
meer kon uitoefenen;
Dat het arrest de in het onderdeel
aangegeven wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli
1967, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
1 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggeuer : de h. de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps.
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3e KAMER - 1 maart 1999

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - HOGER BEROEP RECHTSCOLLEGE- OMVANG- GESCHILGESCHIL DAT DE OPENBARE ORDE NIET RAAIIT
- DESKUNDIGENONDERZOEK- OPDRACHTWIJZIGING- PARTIJEN - AKKOORD - APPELRECHTER - WEIGERING- GEVOLG.

zo

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTBANKEN- VONNISSEN EN ARRESTEN- BESLISSING- JURIDISCHE GRONDSLAG- GEEN AANVOERING
DOOR PARTIJEN- GEEN GELEGENHEID TOT
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TEGENSPRAAK VOOR DE PARTIJEN- DESKUNDIGENONDERZOEK.

1 o en 2° De apprdrechter die, ondanks het
akkoord van de partijen om de
deskundigenopdracht, zoals zij door de
eerste rechter werd vastgesteld, te wijzigen, beslist dat er geen grand bestaat tot
wijziging van die opdracht, werpt een geschil op waarvan de conclusies van de
partijen geen gewag maken en waarover
die partijen geen uitleg hebben kunnen
verstrekken; aldus miskent de appelrechter het beschikkingsbeginsel, als het
geschil de openbare orde niet raakt, en het
algemeen beginsel van het recht van verdediging, in alle gevallen (1). (Beschikkingsbeginsel; algemeen beginsel van het
recht van verdediging.)
(R.V.A. T. DOUNIAUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0025.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen over nietgevorderde zaken en dat neergelegd is in
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging, schending van
de artikelen 80 (inzonderheid eerste lid), 82,
§ 2, eerste lid (inzonderheid 2°), derde en
vierde lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, waarvan voornoemd arti(1) Vgl. Cass., 10 sept. 1990,A.R. 8888, nr. 14;
21 okt. 1996, A.R. S.96.0022.N, nr. 391; 7 april
1997,A.R. S.96.0162.F, nr. 171; 22 mei 1998,A.R.
C.97.0110.F, nr. 266. In casu impliceert de door
het onderhavige arrest gekozen oplossing dat
het Hof heeft geoordeeld dat art. 82, § 2,
Werkloosheidsbesluit, zoals het in deze zaak van
toepassing is, niet van openbare orde is. Er dient
op gewezen te worden dat die verordenende bepaling, zoals ze toen luidde, de woorden bevat
"kan de werkloze ( ... ) een administratiefberoep
indienen" en niet meer, zoals dat het geval was
in een van de vorige teksten, maar onder voorbehoud van de grondwettelijkheid van die vorige tekst, de woorden bevatte "moet de werkloze een administratief beroep indien".

_____c_[
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kel 80 werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juni 1992 en waarvan
voornoemd artikel 82, § 2, werd gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni
1992, 5 augustus 1992, 14 september 1992,
8 maart 1995 en 22 november 1995,

doordat de directeur van het werkloosheidsbureau, bij beslissing van 22 december 1995, het beroep van verweerster tegen de verwittiging die hij haar op 28
augustus 1995 ter kennis had gebracht met
toepassing van artikel81 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, niet gegrond verklaart en bijgevolg, gelet op de
duur van haar werkloosheid, haar recht op
uitkeringen schorst met ingang van 25 december 1995; dat het arrest het vonnis van
de arbeidsrechtbank bevestigt waarbij een
medisch deskundigenonderzoek was bevolen om "uit te maken of(verweerster) vanaf
28 augustus 1995 een beperkte arbeidsgeschiktheid ofWel een gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid of een lichamelijke of
mentale geschiktheid lager dan de gewoonlijke eisen van haar beroep vertoont en, in
bevestigend geval, (om), gelet op artikel82,
§ 2, eerste en vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, het percentage van haar blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen"; dat het arrest - na
te hebben vastgesteld : (a) dat eiser die tegen het beroepen vonnis opkwam, in zoverre het de deskundigenopdracht gegeven had om de arbeidsongeschiktheid van
verweerster pas vanaf 28 augustus 1995 te
onderzoeken, hoewel zij reeds sinds januari 1983 werkloos was, vroeg dat de opdracht van de deskundige zou worden gewijzigd opdat hij zou nagaan ofverweerster,
op de dag van de verwittiging, namelijk 28
augustus 1995, ten minste voor 33 pet. blijvend arbeidsongeschikt was en of zij sinds
januari 1983 een zeer beperkte arbeidsongeschiktheid of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gekenmerkt door een lichamelijke of mentale geschiktheid lager dan
de gewoonlijke eisen van het beroep vertoonde; (b) dat verweerster impliciet instemde met de door eiser voorgestelde wijziging van de omschrijving van de
deskundigenopdracht - aldus beslist op de
volgende gronden : "de regel dat het (in artikel 82, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit) bedoelde administratieve beroep ambtshalve gegrond is wanneer de
werkloze een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33 pet. vertoont, vindt haar verklaring in artikel 80, 1 o, a), doordat de afdeling betreffende de langdurige werkloosheid niet van toepassing is op de in
artikel 114, § 4, tweede lid, van het
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werkloosheidsbesluit bedoelde werkloze die
een blijvende graad van arbeidsongesehiktheid van ten minste 33 pet. vertoont, ongeaeht ofhij aldan niet de herziening van
het bedrag van zijn uitkering gevraagd
heeft. Het doet niet terzake dat de blijvende ongesehiktheid ontstaan is tijdens
zijn laatste werkloosheidsperiode of, daarentegen, daags voor de verwittiging dat hij
gesehorst zou worden. (. .. ) Er dient op gewezen te worden dat artikel 82, § 2, waaronder de twee voorwaarden voor de gegrondheid van het beroep vermeld staan,
sub 1 °) gewag maakt van uitzonderlijke en
ononderbroken inspanniifgen die hij aantoont verrieht te hebben om werk te vinden gedurende de gehele periode van zijn
werkloosheid. Punt 2°), waarin sprake is
van beperkte gesehiktheid, bevat dat vereiste van blijvende inspanning gedurende
de gehele periode van de werkloosheid niet.
Anderzijds wettigt geen enkel gegeven dat
voor de beoordeling van de blijvende ongesehiktheid van 33 pet. een ander tijdstip in aanmerking wordt genomen dan
voor de beoordeling van de gedeeltelijke gesehiktheid. Het staat derhalve aan de reehter in geweten de weerslag van die beperkte gesehiktheid op de toestand van
werkloosheid te beoordelen. Door de gereehtelijk deskundige te vragen om na te
gaan of de beperkte gesehiktheid reeds
vanaf het begin van de werkloosheidsperiode bestaat, en niet vanafhet tijdstip
van de verwittiging, voegt (eiser) aan de
wet een vereiste toe dat er niet in staat, terwijl de wet dat vereiste wel stelt voor de beoordeling van de uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen. Er bestaat dus
geen grond tot wijziging van de opdraeht,
zoals zij ondanks het akkoord van de partijen, door de eerste reehter werd omsehreven",

terwijl, eerste onderdeel, verweerster in
haar appeleonclusie aanvoerde dat, aangezien de blijvende arbeidsongesehiktheid onderseheiden moet worden van de beperkte of gedeeltelijke ongesehiktheid, de
opdraeht van de gereehtelijk deskundige
erin diende te bestaan uit te maken, enerzijds, of zij op de dag van de verwittiging
voor ten minste 33 pet. gedeeltelijk arbeidsongesehikt was en, anderzijds, "of (zij)
sinds de dag van de verwittiging en v66r
die datum een zeer beperkte arbeidsongesehiktheid of een gedeeltelijke ongesehiktheid gekenmerkt door een liehamelijke of
mentale gesehiktheid lager dan de gewoonlijke eisen van haar beroep vertoonde"; het
arrest erop wijst dat verweerster aldus implieiet ermee heeft ingestemd dat de
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deskundigenopdraeht op het door eiser aangegeven punt werd gewijzigd; de partijen
dus hebben toegegeven dat de deskundige, om uit te maken of verweerster een
andere ongesehiktheid dan een blijvende arbeidsongesehiktheid van ten minste 33 pet.
had, niet de periode vanaf 28 augustus
1995, maar wel de gehele periode van
werkloosheid van v66r die datum in aanmerking moest nemen; het arrest derhalve,
daar het beslist dat de opdraeht van de deskundige dezelfde als die van beroepen vonnis moet blijven en dat de deskundige derhalve sleehts de periode van ongesehiktheid
van na 28 augustus 1995 in aanmerking
moet nemen, een gesehil opwerpt waarvan het bestaan in de eonclusie van de partijen was uitgesloten, aldus het
besehikkingsbeginsel miskent, en door aan
eiser niet de mogelijkheid te bieden uitleg te verstrekken over de redenen waarom
de deskundigenopdraeht niet moeht worden gewijzigd in de door de partijen overeengekomen zin, bovendien het algemeen
reehtsbeginsel van het reeht van verdediging miskent;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser voor
het arbeidshof opkwam tegen de
deskundigenopdracht zoals ze door de
eerste rechter was omschreven en dat
verweerster impliciet instemde met de
door eiser voorgestelde wij ziging van
die omschrijving;
Overwegende dat het arrest, daar
het beslist dat "ondanks het akkoord
van de partijen" er geen grond bestaat tot wijziging van de opdracht van
de deskundige zoals ze door de eerste rechter werd omschreven, een geschil opwerpt dat de openbare orde
niet raakt, waarvan in de conclusie
van de partijen geen gewag wordt gemaakt en waarover de partijen geen
uitleg hebben kunnen verstrekken;
Dat het arrest aldus de in dat onderdeel aangegeven algemene rechtsbeginselen miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van het vemietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
1 maart 1999 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- W!rslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont.
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KAMER-

2 maart 1999
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Overwegende dat krachtens de artikelen 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken de vordering tot verwijzing van
een rechtbank naar een andere, op
straffe van nietigheid, in de taal van
de rechtspleging moet zijn gesteld;
Dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de kosten.
2 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN
DE BEKLAAGDE- TAALGEBRUIK.
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2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) -IN CASSATIE - STRAFZAKENVERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN
ANDERE- GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE- TAAL.

1o en 2° De vordering tot verwijzing van een

rechtbank naar een andere op grand van
gewettigde verdenking moet op straffe van
nietigheid in de taal van de rechtspleging zijn gesteld (1). (Artt. 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
(JACOBY)
ARREST

(A.R. P.99.0292.N)

RET HOF; - Gelet op de aan de
eerste voorzitter van het Hof gerichte,
in het Frans gestelde brief van Arpi
Jacoby waarbij deze een verzoek formuleert tot verwijzing van de ene
rechtbank naar de andere, dat blijkbaar een zaak ten laste van eiser betreft die hangende is voor het Hofvan
Beroep te Gent;
(1) Cass., 7 maart: 1979, A. C., 1978-79, 808.

2e KAMER - 3 maart 1999
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- TEGENSTRIJDIGE REDENEN- GEMEENTE- COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- BERAADSLAGEND ORGAAN - EENSTEMMIGHEID FOUT- PERSOONLIJKE DAAD.

2° GEMEENTE- COLLEGE

VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- BERAADSLAGEND
ORGAAN- EENSTEMMIGHEID- FOUT- PERSOONLIJKE DAAD- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- TEGENSTRIJDIGE REDENEN.

so AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- ALGEMEEN- DAAD
- FOUT- GEMEENTE- COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- BERAADSLAGEND ORGAAN- EENSTEMMIGHEID -PERSOONLIJKE DAAD REDENEN VAN DE
VONNISSEN EN ARRESTEN - TEGENSTRIJDIGE
REDENEN.

4o GEMEENTE-

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- COLLEGIALE BESLISSING- EENSTEMMIGHEID -LED EN MISDRIJF - TOEREKENBAARHEID.
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5o MISDRIJF

sing van dat college eenstemmig is genamen door al zijn leden, zodat, in voorkomend geval, ieder persoonlijk kan worden aangesproken. (Art. 14g Gw.)

TOEREKENBAARHEID RECHTSPERSONEN- GEMEENTE- COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- COLLEGIALE BESLISSING- EENSTEMMIGHEID GEVOLG.

6° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - TOEREKENBAARHEID - RECHTSPERSONEN - GEMEENTE - COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - COLLEGIALE BESLISSING- EENSTEMMIGHEID - GEVOLG.

7o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- STRAFZAKEN- PERSOONLIJK KARAKTER
VAN DE STRAFFEN- RECHTSPERSONEN- GEMEENTE- COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - COLLEGIALE BESLISSINGEENSTEMMIGHEID - GEVOLG.

so

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP.

go SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- MEERDERE DADERS - FOUT - PERSOONLIJKE DAAD VAN ELKEEN - OORZAKELIJK
VERBAND MET DE SCHADE.

10° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- SLAGEN
EN VERWONDINGEN. DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN
EN ONOPZETTELIJK DODEN- MEERDERE DADERS- FOUT- PERSOONLIJKE DAAD VAN ELKEEN.

11° GEMEENTE -

BURGEMEESTER - BESTUURLIJKE POLITIE- BEVOEGDHEID.

12° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

1 o, 2° en 3° Ret is niet tegenstrijdig om,
enerzijds, te beslissen dat het college van
burgemeester en schepenen een beraadslagend orgaan is, waarvan de leden, in
de regel, elk afzonderlijk geen enkele
beslissingsbevoegdheid hebben, en, anderzijds, vast te stellen dat de beslis-
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4°, 5°, 6° en 7o Een foutieve beslissing kan
worden toegerekend aan elk lid van het
schepencollege, als zij over die beslissing eenparig en zonder voorbehoud hebben gestemd; de rechter die de leden van
dat college niet veroordeelt op grand alleen dat zij in dat orgaan zitting hebben gehad, maar zich ertoe beperkt vast
te stellen dat elk lid ervan persoonlijk
verantwoordelijk is, in weerwil van het
collegiale karakter van de beslissing,
voert geen collectieve strafrechtelijke
verantwoordelijkheid in (1). (Artt. 41S
tot 420 Sw.; algemeen rechtsbeginsel
van het persoonlijk karakter van de
straffen.)

so

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan precisering, is het cassatiemiddel ten betoge
dat art. 135 Gemeentewet is geschonden, zonder aan te geven in welk opzicht
die bepaling zou zijn geschonden (2). (Art.
135 Gemeentewet.)

go en 10° Wanneer de rechter vaststelt dat
zonder de {out, die hij aan iedere eiser
persoonlijk ten laste legt, de schade zich
niet zou hebben voorgedaan zoals ze
ontstaan is, is zijn beslissing om de
beklaagden te veroordelen wegens slagen en verwondingen en doden door
onvoorzichtigheid, naar recht verantwoord (3). (Artt. 41S tot 420 Sw.; art.
13S2 en 13S3 B.W.)
11 o De burgemeester is in het bijzonder be-

last met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de
politiebesluiten, en is de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.
(Art. 133 Gemeentewet.)
(1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M.
(2) Zie Cass., 18 feb. 1998, A.R. P.98.0201.F, nr.
100; 10 nov. 1998, A.R. P.98.1329.N, nr. 480; 13
jan. 1999, A.R. P.98.1062.F, nr. 20, en 3 feb. 1999,
A.R. P.98.0980.F, nr. 63.
(3) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. 338, nr. 4; 3
april1987, AR. 1007; nr. 461; 8 maart 1988, A.R.
1521, nr. 420; 15 dec. 1992, A.R. 5700, nr. 795, en
18 okt. 1995, A.R. P.95.0414.F, nr. 442.
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12° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond, niet kan leiden tot cassatie van de
bestreden beslissing (4).
(VANDENBOSCH E.A.
T. CAMBRON, VANDENWYNGAERT)

Advocaat-generaal J. Spreutels heeft in
substantie gezegd :
Net voor de goedkeuring van een wetswijziging waarbij de rechtstreekse strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen in ons recht (5) wordt ingevoerd,
vraagt het eerste middel aan het Hof om de
toepassing te onderzoeken van de thans
geldende regels, wanneer het misdrijf door
de leden van een collegiaal orgaan is gepleegd.

A De toepasselijke regels
Volgens mij zijn de volgende regels van
toepassing :
I" De strafrechtelijke verantwoordelijkheid rust op de zysieke personen

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de fysieke personen, organen (6) of aangestelden, waardoor
de rechtspersoon heeft gehandeld (7). Die
opsomming is niet beperkend want reeds in
een arrest van 19 juni 1933 (8) wordt aangenomen dat het ook om het even welke
(4) Zie Cass., 15 nov. 1989,A.R. 7867, nr.167;
11 mei 1994, A.R. P94.0460.F, nr. 235, en 26 juni
1998, A.R. F.97.007l.F, nr. 344.
(5) Het zal gaan om de wet van 4 mei 1999 tot
invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, B.S., 22 juni 1999,
p. 23411. Er dient opgemerkt dat die wet niet van
toepassing is op de federale Staat, op de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de Brusselse agglomeratie, op de gemeenten, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse
Gemeenschapscommissie, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie noch op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (Art. 5,
vierde lid, nieuw, Sw.)
(6) Of feitelijke bestuurders : Cass., 20 juni
1995, A.R. P.94.0764.N, nr. 315; 12 sept. 1995,
A.R. P95.0223.N, nr. 377.
(7) Cass., 18 feb. 1997, A.R. P96.0397.N, nr. 94;
17 feb. 1998, P.96.140l.N, nr. 97.
(8) Cass., 19 juni 1933 (Bull. en Pas., 1933, I,
270).
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derde persoon kan betreffen. De- hoedanigheid van orgaan of aangestelde is geen onontbeerlijk element om de strafrechtelijke verantwoordelijkheid vast te stellen.
Die hoedanigheid is daarentegen niet zonder belang wanneer de eventuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon zelf dient te worden bepaald. In
deze zaak wordt die vraag evenwel niet aan
het Hof gesteld.
Waar het dus alleen om gaat is nagaan
welke personen die in werkelijkheid een
fout hebben begaan (9).
2° De strafrechter beoordeelt op onaantastbare wijze welke personen strafrechtelijk verantwoordelijk zijn (10).
3° Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen het publiek of privaat karakter van de rechtspersoon.
In het licht van de regels inzake strafrechtelijke verantwoordelijkheid doet het
publiek ofprivaat karakter van de rechtspersoon niet ter zaken aangezien de regel van zeer algemene aard is (11). In het
belangrijk beginselarrest van 16 december 1948 heeft het Hof de regel op de Staat
zelf toegepast (12).
4° De persoonlijke daad van de fysieke
persoon moet aangetoond zijn. De strafrechter moet evenwel de persoonlijke daad
vaststellen waaruit hij de deelname van de
beklaagde aan het misdrijf, als dader ofmededader, afleidt en de feitelijke gegevens
aanwijzen waaruit blijkt dat de rechtspersoon door tussenkomst van de beklaagde
heeft gehandeld (13).
Er is dus, in werkelijkheid, geen enkel
onderscheid tussen een misdrijf dat in het
kader van een rechtspersoon is gepleegd en

(9) R. LEGROS, "Le droit penal dans
]'entreprise", J.T.T., p. 173; P. DELATTE, "La
question de Ia responsabilite penale des personnes morales en droit beige", Rev. d1: pen., 1980,
p. 202.
(10) Cass., 29 maart 1994, A.R. P93.0024.N, nr.
154.
(11) J.M. PIRET et C. HENNAU-HUBLET, "Les crimes contre l'environnement -Application de Ia
partie generale", Rev. d1: pen., 1993, p. 268.
(12) Cass., 16 dec. 1948 (Bull. en Pas., 1948, I,
723), en cone!. proc.-gen. Hayot de Termicourt,
toen eerste adv.-gen.; J.T., 1949, p. 148, opm. C.
Cambier; R.C.J.B., 1949, noot J. Dabin.
(13) Cass., 9 okt. 1984, A.R. 8850, nr. 105; 23
mei 1990, A.R. 8109, nr. 558.
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een misdrijf gepleegd in het kader van een
groep ofvereniging zonder rechtspersoonlijkheid. In beide gevallen zijn alleen de
personen die aan dat misdrijfhebben deelgenomen strafrechtelijk aansprakelijk, ongeacht hun statuut binnen de groep of de
rechtspersoon. De toerekening van het misdrijf aan de dader of daders gebeurt door de
bodemrechter.
Auteurs hebben zich terecht afgevraagd
wat de juiste draagwijdte is van de regel
dat een rechtspersoon een strafrechtelijk
misdrijf kan plegen maar niet strafrechtelijk bestraft kan worden (14). Men bedenke
dat het Hof die regel heeft vastgelegd om
de getroffene de mogelijkheid te bieden een
burgerlijke rechtsvordering in te stellen tegen de rechtspersoon, als "dader" van het
misdrijf (15). Buiten dat burgerrechtelijk
aspect geldt het gemeen recht inzake toerekening.
5° Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de soorten strafrechtelijke misdrijven.
Het doet niet terzake of het gaat om een
misdrijfwaarbij iets is gedaan dan wel om
een misdrijfwaarbij is nagelaten iets te
doen. In dat laatste geval, wanneer een
rechtspersoon een misdrijfheeft gepleegd
door het niet naleven van een wettelijke
verplichting, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor het misdrijf op de
fysieke personen, organen of aangestelden, die voor de rechtspersoon moesten
handelen en nagelaten hebben dat te doen
(16).

6° Er dient geen onderscheid te worden gemaakt volgens het moreel bestanddeel van het misdrijf.
Het moreel bestanddeel dat voor het misdrijf is vereist doet niet ter zake; het is dus
zonder belang of opzet dan wel gewone onvoorzichtigheid is vereist. Het Hofheeft in
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zijn arrest van 17 februari 1998 (17) nogmaals herhaald dat, daar het orgaan van
een rechtspersoon zich met deze vereenzelvigt en namens hem moet handelen, het
moet zorgen voor de naleving van de wetsbepalingen waarvan de enkele overtreding, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, een misdrijf oplevert. Een
arrest van 18 februari 1997 (18) beslist uitdrukkelijk dat de regel van toepassing is op
een misdrijf dat, als moreel bestanddeel,
hetzij opzet hetzij schuldige nalatigheid vereist. De regel is dus zeer algemeen en is onbetwistbaar van toepassing op wanbedrijven uit onvoorzichtigheid zoals die bedoeld
in de artikelen 418 tot 420 Sw. (19)
7° Er dient geen rekening te worden gehouden met regels uit andere takken van
het recht
Voor de toepassing van die strafrechtelijke regels zijn de regels van andere takken van het recht, die de aansprakelijkheid van de organen van rechtspersonen
bepalen, zonder belang. Het Hofheeft aldus beslist met betrekking tot artikel 62
van de gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen (20). Een ander arrest beklemtoont dat de rechter ten laste
van de beklaagde, lid van de raad van bestuur van de onderneming, niet alleen de
wanuitvoering van een burgerlijke verplichting in aanmerking kan nemen. Hij
hoort vast te stellen dat die beklaagde in
feite·verplicht was de wettelijke verplichting, die het voorwerp van de telastlegging uitmaakt, zelf te vervullen, of dat hij
zelf een strafbare daad van deelneming
heeft gepleegd (21).
(17) Cass. 17 feb. 1998, A.R. P.96.140l.N, nr.
97.
(18) Cass., 18 feb. 1997, A.R. P.96.0397.N, nr.
94; zie ook Cass., 6 nov. 1991, A.R. 9244, nr. 132.

(14) Zie L. FRANCOIS, "Implications du delinquere sed non punire potest'', Melanges offers a
Robert Legms, Brussel, 1985, p. 189; A. DE NAUW,
"La delinquance des personnes morales et
I' attribution de !'infraction a une personne physique par le juge", noot onder Cass., 23 mei 1990,
R.C.J.B., 1992, p. 550; F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, 1996, p. 13 e.v.

(19) J. D'HAENENS vermeldt uitdrukkelijk doden en slagen of verwondingen door onvoorzichtigheid als misdrijven die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en dus
van de personen door wie hij handelt, in het gedrang kunnen brengen. ("La responsabilite penale des personnes morales", Ann. D1:, 1983, p.
62); zie ook G. LEVASSEUR, "Sanctions penales et
personnes morales", Rev.d1: pen., 1975-1976, p.
710. In voornoemd arrest van 16 dec. 1948, werd
precies het misdrijfvan onopzettelijk doden aan
het orgaan van de Staat verweten.

(15) Zie voormeld arrest van 16 dec. 1948 (in
noot 12).

I, 94).

(16) Cass., 29 maart 1994, A.R. P.93.0024.N, nr.
154; 20 juni 1995, A.R. P.94.0764.N, nr. 315.

(21) Cass., 24 aug. 1961 (Bull. en Pas., 1961,
I, 1217).

(20) Cass., 20 sept. 1965 (Bull. en Pas., 1966,
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B. De hierboven vermelde regels zijn van
toepassing, zelfs als de foutieve beslissing collegiaal is.
1) Rechtspraak van het Hof.
Ret doet er evenmin toe dat de beslissing uitgaat van een collegiaal orgaan en
zelfs niet dat ieder lid afzonderlijk niet bevoegd was om de beslissing te nemen.
Een arrest van 10 april1979 (22) heeft
m.i. impliciet in die zin uitspraak gedaan
of althans die hypothese niet uitgesloten.
Volgens het Hof "zijn de statutaire bepalingen m.b.t. de onderscheiden bevoegdheden van de raad van bestuur en de directeur en m.b.t. de wijze waarop het
personeel de vennootschap rechtsgeldig verbindt niet doorslaggevend voor de aanwijzing van de personen die strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor de overtreding van
de wetten en verordeningen door de vennootschap; (. .. ) de strafrechtelijke aansprakelijkheid berust bij hen die werkelijk aan
de oorsprong liggen van het misdrijf." Ret komt de feitenrechter toe zulks
nate gaan. Het Hofheeft dus het middel
niet ontvankelijk verklaard omdat "het
middel, in zoverre het betoogt dat de misdrijven niet aan eiser kunnen worden verweten op grond dat de fouten in het antwerp en de uitvoering van de instailatie
niet door hem maar door de raad van bestuur zijn begaan, het Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na te
gaan." Ret middel vermengde dus recht en
feit.
Verwezen kan ook worden naar het arrest van 10 april 1967 (23), waarin het Hof
eraan herinnert "dat voor de gedragingen van de rechtspersoon die een uitgave
bezorgt, strafrechtelijk aansprakelijk zijn
de natuurlijke personen door toedoen van
wie de rechtspersoon optreedt. In die zaak
waren blijkbaar alle bestuurders van de
vennootschap gedagvaard voor de feitenrechter.
Andere arresten daarentegen kunnen
niet tegen die rechtspraak worden ingebracht, daar ze geen verband houden met
de gestelde vraag.
Een arrest van 27 oktober 1982 (24) heeft
aileen betrekking op de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid." In die zaak had den de
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eisers immers aileen cassatieberoep ingesteld tegen het burgerrechtelijk gedeelte
van het bestreden arrest. De twee beklaagden waren burgemeester en schepen van
openbare werken. Hun werd verweten dat
ze geen beveiligingsinrichting hadden aangebracht op de openbare weg ter hoogte van
een brug. Ret bestreden arrest had beslist dat de aansprakelijkheid van de gemeente niet die van de aansteller, maar een
rechtstreekse aansprakelijkheid was. Ret
Hofverwierp de voorziening op grond dat
die aansprakelijkheid in de regel de persoonlijke aansprakelijkheid van het orgaan niet uitsluit en samen met deze bestaat. Het Hof heeft dus geenszins de vraag
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de beklaagden behandeld; die
vraag werd trouwens niet eens aan het Hof
voorgelegd. Bovendien ging het niet om een
coilegiale beslissing.
Ook een arrest van 23 januari 1991 (25)
lijkt mij niet te pleiten voor de stelling van
de eisers. De voorzitter van een raad voor
maatschappelijk welzijn was strafrechtelijk veroordeeld wegens overtreding van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. In zijn cassatieberoep voerde
de veroordeelde aan dat de bevoegdheid om
de door het algemeen reglement opgelegde
maatregelen te treffen, toekwam aan de
raad. Ret Hofverwierp de voorziening, op
grond dat de voorzitter wel degelijk zelf
over de nodige bevoegdheid beschikt. Uit
dat arrest valt dus geen enkel argument af
te leiden omtrent de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leden van een college.
Een arrest van 19 oktober 1992 (26) roert
de in deze zaak aan het Hof voorgelegde
kwestie al evenmin aan. Dat arrest heeft
enkel betrekking op het geval waarin de
burgerlijke rechter uitspraak doet over een
op,,een misdrijf gegronde vordering en nagaat of de vordering verjaard is. Het Hof
heeft beslist dat die rechter het ene opzet
als bestanddeel van het door een rechtspersoon gepleegde voortgezet misdrijf kan
vaststellen zonder de natuurlijke personen, organen of aangestelden aan te wijzen door wier toedoen de rechtspersoon is
opgetreden en op wie de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid rust. Dat arrest heeft
enkel betrekking op de vraag i.v.m. de
burgerrechtelijke aansprakelijkbeid van een

(22) Cass., 10 april1979 (A. C., 1978-79, 953).
(23) Cass., 10 april1967 (A.C., 1967, 954).
(24) Cass., 27 okt. 1982, A.R. 2463, nr. 143, en
de noot E.K.

(25) Cass., 23 jan. 1991, A.R. 8456, nr. 271.
(26) Cass., 19 okt. 1992, A.R. 7857, nr. 670.
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rechtspersoon voor een door haar "gepleegd" misdrijf, volgens de rechtspraak
van het Hof. Het is niet duidelijk welk argument hieruit zou kunnen afgeleid worden voor het debat in deze zaak.
2) De rechtsleer.
De rechtsleer neemt unaniem aan dat bij
collegiale beslissingen moet worden nagegaan welke aangestelde of aangestelden
verantwoordelijk zijn (27). Uiteraard kan
het gebeuren dat het in een dergelijk geval niet gemakkelijk is de verantwoordelijke natuurlijke personen op te sporen, het
zoeken naar de aansprakelijke natuurlijke personen moeizaam kan verlopen,
want het komt voor "dat de echte beslissing wordt genomen door collegiale comites of organen, waarvan de processenverbaal niet noodzakelijk volledig zijn of
soms zelfs niet bestaan en waarvan de samenstelling herhaaldelijk verandert" (28).
Wanneer het een publiekrechtelijke rechtspersoon betreft en de beslissing wordt genomen door een collegiaal orgaan
(gemeente- of provincieraden, bestendige
deputaties, ... ) blijft de oplossing dezelfde,
daar geen enkele wettekst preciseert welke
natuurlijke personen strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor die collegiale beslissingen (29).
De rechtsleer onderstreept dus de praktische moeilijkheden die rijzen wanneer de
beslissing van collegiale aard is, maar zij
sluit geenszins uit dat de bovenstaande regels op dat soort situaties worden toegepast (30).
Vast staat alleszins dat het niet voldoende is lid van het collegiale orgaan te
zijn om strafrechtelijk verantwoordelijk te
zijn.
3) De rechtspraak van de rechtscolleges in feitelijke aanleg.
Ook in de rechtspraak van de rechtscolleges in feitelijke aanleg wordt aangenomen dat de natuurlijke personen die in een
rechtspersoon hebben meegewerkt aan een
(27) J.M. PJRET en C. HENNAU-HUBLET, op. cit.,
p. 269.
(28) F VAN REMOORTERE, "La question de la responsabilite penale des personnes morales en droit
de l'environnement", Rev. dr. pen., 1991, p. 317,
nr. 9.
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collegiale beslissing strafrechtelijk verantwoordelijk zijn.
In een arrest van 17 februari 1982 (31)
heeft het Hof van Beroep te Bergen een
burgemeester veroordeeld wegens een overtreding van de Stedenbouwwet. De beklaagde had opgeworpen dat hij niet verantwoordelijk was, omdat de beslissingen
door het schepencollege in zijn geheel genomen waren en zij geen aanleiding konden geven tot vervolging op straffe van
schending van het geheim van de beraadslaging. Het hofvan beroep besliste "dat
voornoemd argument geen rekening houdt
met het feit dat de beklaagde niet aileen als
lid van het college heeft gehandeld, maar
ook in eigen naam, voor de beslissing van
het college (... ) en na die beslissing, toen hij
zorgde voor de uitvoering ervan" en "dat er
bovendien te dezen geen sprake kan zijn
van een schending van het geheim van de
beraadslaging, daar uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat over de vergunning tot uitvoering van de werken binnen het college een geheime stemming is
gehouden; dat daarentegen uit de door verschillende leden van het schepencollege afgelegde verklaringen duidelijk blijkt dat de
beslissing om de toestand te regulariseren" unaniem en zonder enige discussie is
genom en en dat "de schepenen ermee akkoord gingen de reeds ( ... ) door de burgemeester genomen beslissing te bekrachtigen. Daarbij schonken ze slechts weinig
aandacht aan een probleem dat volgens hen
uitsluitend tot de bevoegdheid van de burgemeester en van de schepen van openbare werken behoorde".
Aileen de burgemeester werd vervolgd.
Dat is de reden waarom het hof van beroep uitdrukkelijk erop wijst "dat het hof,
teneinde de feiten waarover het uitspraak
moet doen te beoordelen, niet dient na te
gaan of andere fouten ook door andere personen zijn gepleegd die niet samen met de
beklaagde werden vervolgden".
In zijn opmerkingen onder het arrest
keurt Dhr. Benoit Jadot voornoemd arrest goed en beklemtoont hij dat het hof
van beroep "ne retient que la responsabilite du bourgmestre, alors que l'ensemble
du college echevinal avait autorise les travaux delictueux. En fait, au-dela d'une argumentation strictement juridique, la cour

(29) Idem., p. 320, nr. 14.
(30) Zie F. DERUYCK, "Pour quand la responsabilite penale des personnes morales en droit penal belge?", J. T., 1997, p. 701, nr. 21.

(31) Entrep1ise et droit, 1984, p. 28, opm. B. Jadot, "La responsabilite du titulaire d'une autorisation administrative irreguliere".
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d'appel de Mons developpe un raisonnement tres concret, en veillant a identifier
ou, dans cette affaire, se situait la realite
du pouvoir- en l'espece et vu les circonstances, dans le chef du bourgmestre" (32).
Een arrest van 24 april1985 van het Hof
van Beroep te Brussel past dezelfde beginselen nog uitdrukkelijker toe. Te dezen
vloeiden de bestrafte feiten voort uit verschillende collegiale beslissingen van de
raad van bestuur van een intercommunale, waarvan het ledenaantal tijdens het
betrokken tijdvak schommelde tussen 25 en
30. Aileen de voorzitter en een lid van die
raad, die deelgenomen hadden aan die vergaderingen, werden vervolgd. De processenverbaal maakten echter geen melding van
de individuele stemmen en evenmin van
het feit dat de beslissingen eenstemmig
zouden zijn genomen. Het bleef onduidelijk met welke meerderheid de beslissingen genomen waren. Het hofvan beroep
heeft terecht geoordeeld dat de aan de twee
beklaagden ten laste gelegde feiten, bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, niet bewezen waren. Het feit aileen dat zij hun
medewerking hadden verleend aan de onwettige collegiale beslissingen, liet niet toe
te besluiten dat zij verantwoordelijk waren (33).
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft,
m.b.t. misdrijven inzake aanplakking en
publiciteit, beslist dat de leden van het college, te weten de raad van bestuur van een
v.z.w., strafrechtelijk verantwoordelijk waren (34).
Die rechtspraak wordt door de rechtsleer
terecht goedgekeurd (35).
(32) Op. cit., p. 51.
(33) Brussel, 24 april1985, Pas, 1985, II, 109;
R.W, 1985-1986, opm. M. De Swaef.
(34) Antwerpen, 3 feb. 1994, T.M.R., 1995, p.
408; zie ookAntwerpen, 9 feb. 1990,Amen., 1990,
nr. 2; Antwerpen, 24 april1992, T.MR., 1992, p.
17; Antwerpen, 26 maart 1993, T.M.R., 1993, p.
239.
(35) Zie inz. F. DERUYCK, "Over de problematiek van de rechtspersonen (en ermee gelijkgestelde groeperingen) in het strafrecht naar Belgisch en Duits recht : de administratieve weg?",
R.W, 1990-1991, 1252; F.DERUYCK, op. cit., J.T.,
1997, p. 701, nr. 21; J.M. PrRET en C.HENNAUHUBLET, op. cit., p. 277.Aldus, '1orsque !'infraction
resulte d'une decision prise par un conseil
d'administration, la responsabilite penale de cette
infraction ne pourra pas etre mise a charge de
chacun des administrateurs membre de ce conseil; il faudra rechercher individuellement a qui
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Wanneer het een collegiale beslissing betreft, moet de rechter dus, op grond van de
gegevens waarover hij beschikt (processenverbaal, verklaringen, getuigenissen, bekentenissen ... ), nagaan of elke beklaagde
zijn medewerking heeft verleend aan de beslissing. Als dat niet kan worden uitgemaakt, moet hij ze vrijspreken.
C. Toepassing op onderhavig geval.
Het bestreden arrest stelt vast dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen eenstemmig is genomen.
Na beraadslaging heeft de in een stemming uitgedrukte beslissing van elk lid van
dat college afzonderlijk immers tot een volledig akkoord geleid. Door tegen elke eiser de telastleggingen doodslag en het toebrengen van slagen en verwondingen door
onvoorzichtigheid bewezen te verklaren, op
grond dat zij "hadden moeten beseffen dat"
de collegiale beslissing en de verwezenlijking ervan "voor anderen absurde en schadelijke gevolgen had", verantwoordt het arrest, mijns inziens, zijn beslissing naar
recht.
Ik meen dat het bestreden arrest een
goede toepassing heeft gemaakt van de regels van de strafrechtelijke toerekenbaarheid en ik deel de bezorgdheid van de verweerders, die in hun memorie van
antwoord wezen op de "consequences
qu'entrainerait I' adoption de la these des
demandeurs, a savoir I'exoneration de toute
responsabilite de nature penale en tout cas
dans le chef de tout membre d'un organe
collegial, alors meme qu'une decision de ce
college, a laquelle telle personne aurait participe librement et consciemment, serait
cause d'un dommage pour autrui et consecutive d'une infraction".
Zoals hierboven is aangegeven (A, 7°),
hoeft de strafrechter geenszins rekening te
houden met de regels van het administratief recht. De vraag is dus niet of de leden van het college van burgemeesters en
cette infraction peut etre imputee". (0. RALET,
Responsabilite des dirigeants de societes, Brussel, 1996, p. 275, nr. 186). Zie ook, in dezelfde zin,
F. KEFER, Le droit penal du travail, Brugge, 1997,
p. 285, nr. 249 : "Si les faits punissables consistent en une decision prise de maniere collegiale
par le conseil d'administration d'une personne
morale, l'imputabilite du comportement culpeux du prevenu doit ressortir de son vote individuel. La responsabilite penale de la personne
physique poursuivie comme organe d'une personne morale a laquelle est impute un fait punnissable doit, en effet, etre demontree de maniere concrete. Elle ne decoule pas du seul fait
que le prevenu faisait partie du college ayant
adopte la decision litigieuse."
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schepenen, n.a.v. hun deelname aan een b~
slissing van voomoemd college, over een eigen beslissingsbevoegdheid beschikken. Het
antwoord op die vraag is overigens ondubbelzinnig negatief. Alleen het college kap
een dergelijke beslissing nemen, niet elk hd
afzonderlijk. De strafrechter moet evenwel rekening houden met de reele gang van
zaken.
Voor de toepassing van het strafrecht is
de beslissing van het college slechts de som
van de beslissingen van de personen waaruit het is samengesteld. Die personen hadden die beslissing weliswaar niet elk afzonderlijk kunnen nemen. Zij hebben de
beslissing evenwel gezamenlijk genomen.
Elk van hen heeft een fout begaan bij gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg. Die
fout is geen collectieve doch een individuele fout. Op grond van die fouten is de
beslissing van het college genomen. Die beslissing is de oorzaak van de door de wet
bedoelde schade. Het misdrijf is dus ten
aanzien van elk lid van het college dus wel
degelijk bewezen, aangezien de beslissing te dezen eenstemmig is genomen.
Er anders over beslissen zou een ernstige onrechtvaardigheid zijn.
Dan wordt immers een onderscheid gemaakt tussen daders van dezelfde strafbare feiten, alleen op grond dat zij al dan
niet zijn gepleegd in het kader van organen waaraan het administratieve, burgerlijke ofhandelsrecht .een colle~aal.~arak
ter verlenen. Hiermt valt dmdehJk het
kunstmatige en, ik herhaal, V?lstrekt Ofl;billijke karakter van die oplossmg afte leiden.
Het praktisch argument, volgens hetwelk het voldoende zou zijn om doelbewust niet te vermelden dat de beslissing
eenstemmig is genomen of om g~en melding te maken van de meerderheid waarmee zij is genomen, om aan elke strafrechtelijke verantwoordelijkheid te ontkomen,
is weliswaar zeer reeel, maar kan volgens
mij niet worden aangevoerd, wegens het
veel groter risico dat de leden yan een collegiaal orgaan anders volledig ontsnappen aan elke strafvervolging die tegen hen
kan worden ingesteld op grond van de beslissingen die zij binnen voornoemd college genomen hebben.

Conclusie : verwerping.
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(vertaling)

CAR. P. 97 .1384.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 149 van de Grondwet, 418, 419 en
420 van het Strafwetboek, miskenning van
het algemeen strafrechtelijk beginsel, dat
verband houdt met het beginsel van het
persoonlijk karakter van de straffen, krachtens hetwelk een misdrijf alleen ten laste
kan worden gelegd aan de pleger ervan,
d.w.z. aan de persoon die de strafwet vrij en
bewust heeft overtreden, en schending van
de artikelen 104, 106 en 123 van de
"Nieuwe Gemeentewet" (koninklijk
coordinatiebesluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26
mei 1989),
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de telastleggingen van doodslag en het toebrengen van slagen en verwondingen tegen elke
eiser bewezen verklaart, op grond: "dat een
rechtspersoon, even goed als een natuurlijk persoon een misdrijfkan plegen; ... dat,
wanneer e~n rechtspersoon een misdrijf
pleegt, haar strafrechtelijke ve.~antwoor
delijkheid berust bij de natuurliJke personen organen of aangestelden, die voor haar
zijn' opgetreden; dat, in g~yal van n.ietnakoming van een wettehJke verphchting, die verantwoordelijkheid berust bij natuurlijke personen, organen of aanges~el
den die moesten handelen voor rekenmg
van' de rechtspersoon en dat niet hebben
gedaan; dat de stra~rechter in fe~~e _oordeelt wie strafrechteliJk aansprakeliJk Is; ...
dat het college van burgemeester en schepenen, dat - eenstemmig - heeft beslist
om de betrokken inrichting te plaatsen, een
beraadslagend orgaan is, waarvan de leden in de regel, elk afzonderlijk weliswa~r geen enkele beslissingsbevoegdheid
hebben· dat een feitelijke bevoegdheidsverdeli~g ingegeven is door overweg~n
gen inzake effecientie; dat de omstandigheid dat de beslissingen van de
gemeentelijke overheid bindend zijn voo!. de
gemeente, niet belet dat de natuurhJke
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personen die de bestreden beslissing hebben genomen, persoonlijk verantwoordelijk zijn, indien hun persoonlijk een fout
kan worden aangewreven; dat de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een
rechtspersoon, wegens een aquiliaanse fout
van haar organen, in de regel, de persoonlijke verantwoordelijkheid van haar organen niet uitsluit, maar dat beide vormen
van verantwoordelijkheden naast elkaar bestaan; dat de schepenen weliswaar elk afzonderlijk geen eigen bevoegdheid hebben, maar dat zulks niet uitsluit dat zij
naar aanleiding van een beslissing van het
college een persoonlijke fout kunnen begaan, wanneer zij hadden moeten beseffen dat die beslissing voor anderen absurde en schadelijke gevolgen had; dat de
beklaagden bijgevolg tevergeefs, om hun
verantwoordelijkheid te ontlopen, aanvoeren dat de betrokken beslissingen
gezamenlijk en eenstemmig zijn genomen,
nu het volledige, na beraadslaging, binnen het schepencollege bereikte akkoord,
het resultaat is van de beslissing die elk lid
van dat college afzonderlijk heeft genamen en bij stemming goedgekeurd heeft;
dat, te dezen, blijkt dat de beslissing niet
aileen om vertragingsbochten aan te leggen met de bedoeling alle weggebruikers ertoe te dwingen hun snelheid te matigen,
maar tevens om een inrichting aan te leggen die aan dergelijke voorwaarden voldoet, objectief gezien het werk is van ieder lid afzonderlijk van voornoemd college,
die voornoemde beslissing eenstemmig en
zonder voorbehoud hebben genomen",

raadslagend orgaan bestaat; het hofvan beroep vaststelt, enerzijds, dat de ten laste
gelegde misdrijven van doodslag en het toebrengen van slagen of verwondingen door
onvoorzichtigheid voortvloeiden uit een collegiale beslissing en, anderzijds, dat elk lid
van het college, ofschoon het geen eigen
beslissingsbevoegdheid had, door die beslissing te nemen een persoonlijke fout begaan heeft, zodat het arrest van voornoemd
hof bijgevolg tegenstrijdig is; dat arrest dus
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 149 van de Grandwet);

terwijl, eerste onderdeel, het college van
burgemeester en schepenen, zoals het bestreden arrest vaststelt, een beraadslagend orgaan is waarvan elk lid afzonderlijk, in de regel, geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft, zodat geen enkellid van
dat college kan worden verweten dat hij
naar aanleiding van een beslissing van
voornoemd college een fout heeft begaan,
ook al heeft die beslissing schadelijke gevolgen voor anderen; zulks het geval is,
zelfs als de beslissing eenstemmig is genomen, aangezien door die eenstemmigheid de beslissing niet ophoudt een collegiale beslissing te zijn; de bestreden
beslissing geen individuele beslissing is van
elk lid van het schepencollege, thans de eisers, maar een beslissing is van voornoemd
schepencollege, dat optreedt als een beraadslagend orgaan, zodat elke fout die
door het nemen van die beslissing is begaan, een collectieve fout is en dus niet
apart kan worden toegeschreven aan iedere natuurlijke persoon waaruit dat be-

Wat het eerste onderdeel betreft:

tweede onderdeel, het hof van beroep, nu
het de ten laste gelegde misdrijven van
doodslag en het toebrengen van slagen of
verwondingen door onvoorzichtigheid tegen iedere eiser afzonderlijk bewezen verklaart op grond dat zij een persoonlijke fout
hebben begaan door mee te werken aan een
collegiale beslissing, waarvan zij de gevaren duidelijk dienden te beseffen, het collegiale karakter van die beslissing miskent en in strijd met de wet misdrijven ten
laste heeft gelegd aan personen die ze niet
hebben gepleegd, aangezien zij de strafwet niet individueel hadden kunnen overtreden door mee te werken aan een collectieve beslissing (miskenning van het in de
aanhef van het middel bedoelde algemeen
rechtsbeginsel en schending van de aldaar aangegeven bepalingen, met uitzondering van de schending van artikel 149
van de Grondwet) :

Overwegende dat het niet tegenstrijdig is om, enerzijds, te beslissen
dat het college van burgemeester en
schepenen een beraadslagend orgaan
is waarvan de leden, in de regel, elk
afzonderlijk geen enkele beslissingsbevoegdheid hebben, en, anderzijds,
vast te stellen dat de beslissing van
voornoemd college eenstemmig is genomen door al zijn leden, zodat, in
voorkomend geval, ieder persoonlijk
kan worden aangesproken;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens het arrest, de beslissing om de omstreden
hindernis aan te leggen, kan worden
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toegerekend aan elk lid van het schepencollege, aangezien zij over die beslissing, te dezen, eenparig en zonder voorbehoud hebben gestemd; dat
het arrest de verweerders dus niet veroordeelt alleen op grond dat zij in dat
orgaan zitting hebben gehad; dat de
appelrechters, derhalve, niet het beginsel van een collectieve strafrechtelijke verantwoordelijkheid hebben ingevoerd, maar alleen vastgesteld
hebben dat elke verweerder afzonderlijk besloten had om de inrichting aan
te leggen; ofschoon hij de daaraan verbonden gevaren diende te beseffen, zodat hij aldus persoonlijk aansprakelijk was, in weerwil van het collegiale
karakter van de beslissing;
Dat de appelrechters, aldus, hun beslissing naar recht hebben verantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 149 van de Grondwet, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 418, 419
en 420 van het Straf\.vetboek, 135 van de
"Nieuwe Gemeentewet" (koninklijk
coordinatiebesluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26
mei 1989), na de wijziging ervan bij de wet
van 27 mei 1989,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, zegt dat
~de eisers fouten hebben begaan die in een
oorzakelijk verband staan met de aan verweerder en diens inzittende E.R. toegebrachte slagen en verwondingen ... en met
het overlijden van de bestuurder D.D.F... ,
en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan
de misdrijven toebrengen van slagen of verwondingen en doden door onvoorzichtigheid, op grond : "... dat, te dezen, moet worden nagegaan hoe een normaal voorzichtig
en zorgvuldige persoon, in dezelfde omstandigheden als die waarin de beklaagden zich bevonden, zou hebben gehandeld,
zowel ten tijde van de beslissing van 5 juli
1991 van het schepencollege als gedurende
het tijdvak tussen de twee betrokken ongevallen; ... dat, krachtens artikel 135 van
de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988,
de gemeenten moeten waken over een vlot
verkeer en over de openbare veiligheid op
alle wegen van hun grondgebied; dat de
overheid aldus verkeer alleen mag toela-
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ten op wegen die voldoende veilig zijn en
niet op wegen die het gewettigde vertrouwen van de weggebruikers schokken door
de abnormale gevaren of gebreken ervan;
dat, buiten het geval van een vreemde oorzaak die hun niet kan worden verweten, zij
de passende maatregelen moet treffen om
elk abnormaal gevaar af te wenden; dat zij
voortdurend dient te waken over de veiligheid van die wegen, zodat het feit dat de
aandacht van de overheid niet op het gevaar is gevestigd voordat er een ongeval
plaatsvond, niet terzake doet; ... dat,
ofschoon de aanleg van een snelheidsbeperkende inrichting in een bebouwde
kom - waartoe het college van burgemeester en schepenen op 31 mei 1991 had besloten - niet in abstracto een fout is, er
niettemin moet worden nagegaan of bij de
uitvoering van die beslissing, gelet op de
hiervoor uiteengezette criteria, al dan niet
een fout is begaan; ... ; ... ; dat uit die gegevens kan worden afgeleid dat het college
van burgemeester en schepenen, na te hebben besloten om een inrichting aan te leggen dat de snelheid van motorvoertuigen
moest verminderen, maar, in concreto, een
werkelijke hindernis heeft doen bouwen, die
zeer gevaarlijk bleek te zijn omdat zij 's
nachts niet zichtbaar genoeg was en niet
door bijzondere tekens was aangeduid, zodat het gevaar volkomen abnormaal was en
het gewettigd vertrouwen van de weggebruikers kon schokken; dat de bevoegde
overheid weliswaar zelf kan bepalen welke
verkeerstekens bij een gevaarlijke hindernis geplaatst worden, maar dat die tekens
efficient moeten zijn en in verhouding moeten staan tot het gevaar dat de weggebruikers lopen; ... ; ... dat elk lid van voornoemd
college het gevaar dat verbonden was aan
die inrichting, zoals ze in feite is geconcipieerd, had moeten beseffen, toen de beslissing daaromtrent werd genomen, ... ; ...
dat elke beklaagde, door een dergelijke beslissing te nemen, een fout heeft begaan,
zonder welke geen van die ongevallen, alsook de daaruit voortvloeiende schade, zich
zouden hebben voorgedaan zoals ze in concreto gebeurd zijn ... ; ... dat de deskundige Fievet erop gewezen heeft dat de burgerlijke partij B. C... , die met een snelheid
van 30 tot 40 kilometer per uur reed, niet
heeft gereageerd op de hindernis; ... dat de
eventuele bekendheid van die partij met de
plaats, de beklaagden niet kan ontslaan
van alle verantwoordelijkheid, aangezien er
is vastgesteld dat zij een fout begaan hebben die in een noodzakelijk oorzakelijk verband staat met de door de burgerlijke partijen geleden schade; ... dat B.C ... de

•,
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hindernis, in normale omstandigheden
vanop meer dan 10 meter afstand had moeten zien en, als hij had opgelet, en rekening houdend met een reactietijd van een
seconde, ze had moeten kunnen vermijden; ... ; ... dat de door de burgerlijke partijen geleden schade zich zonder de onoplettendheid van B.C ... niet zou hebben
voorgedaan zoals ze is ontstaan",

terwijl, zoals de eisers in hun regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusie hadden betoogd, de verplichting van
de gemeenten om aileen voldoende veilige wegen voor het verkeer open te stellen, zonder het gewettigd vertrouwen van
de weggebruikers te schokken, moet worden afgewogen tegen de verplichtingen van
laatstgenoemden; dat gewettigd vertrouwen, te dezen, niet zou zijn geschokt als de
weggebruikers de verkeerstekens en de
snelheidsbeperking in acht hadden genamen en voldoende hadden opgelet; de
appelrechters, nu zij niet hebben
nagegaan of de bestuurder D.D.F... zijn
verplichtingen was nagekomen en, meer
bepaald, of hij voldoende had opgelet, en,
nu ze daarenboven vaststellen dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de
onoplettendheid van verweerder en het
ongeval waarvan hij in dezelfde omstandigheden als de bestuurder D.D.F...
het slachtoffer werd, niet op de conclusies van de eisers hebben geantwoord en
hun beslissing niet regelmatig met redenen hebben omkleed (schending van
artikel149 van de Grondwet) ofnaar recht
verantwoord (schending van de in de aanhefvan het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van voornoemd artikel149):

Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat artikel 135 van
de nieuwe Gemeentewet is geschonden, zonder aan te geven in welk opzicht het arrest die bepaling heeft geschonden, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan precisering;
Overwegende, voor het overige, dat,
in tegenstelling tot wat de eisers betogen, hun conclusies geen enkel precies middel bevatten omtrent het rijgedrag van de getroffene van het
tweede ongeval, dat in de nacht van 29
op 30 augustus 1991 plaatsvond,
en waardoor zij van hun verantwoordelijkheid ontslagen zouden zijn
geweest;
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Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, tenslotte, dat het arrest vaststelt dat zonder de fout, die
het arrest aan iedere eiser persoonlijk ten laste legt, de schade zich
niet zou hebben voorgedaan zoals
ze ontstaan is; dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek aanvoert, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 418, 419 en 420 van het
Strafwetboek, 134, § 1, en 135 van de
"Nieuwe Gemeentewet" (koninklijk
coordinatiebesluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989), na
de wijziging ervan bij de wet van 27 mei
1989, doordat het bestreden arrest de telastleggingen van de toebrengen van slagen en verwondingen en onopzettelijk doden bewezen verklaart ten aanzien van de
eisers en de eerste eiser veroordeelt tot een
hoofdgevangenisstrafvan drie maanden en
een geldboete van 500 frank, op grand : "...
dat (de) gevaarlijke toestand nog verergerde toen de vertragingsbochten (die op
bevel van het college van burgemeester en
schepenen waren geplaatst) en die waren
weggenomen om het goede verloop van een
wielerwedstrijd te verzekeren, zonder de erbij horende reflectoren, op 23 augustus
1991, dus enkele uren voor het eerste ongeval, werden teruggeplaatst; ... dat uit artikel 134, § 1, van voornoemde gemeentewet volgt dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare veiligheid;
dat hij, zodra hij wist hoe gevaarlijk de
vertragingsbochten wel waren, had moeten inzien dat het geringste uitstel gevaar of schade kon opleveren voor de inwoners en een politieverordening had
moeten maken om dat abnormaal gevaar af
te wenden; ... dat, hoewel een dergelijke
verplichting geen resultaatsverbintenis inhoudt en op een redelijke wijze moet worden beoordeeld, onder meer rekening houdend met zijn mogelijkheden om de
situaties te kennen die schade kunnen veroorzaken, er evenwel op moet worden gewezen dat : - voornoemde veldwachter op
26 augustus 1991, in een zeer uitvoerige
brief, de aandacht van de beklaagde Vandenbosch, in zijn hoedanigheid van burgemeester van de gemeente, gevestigd heeft

---
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op het feit dat de aangelegde inrichting bijzonder gevaarlijk was; - voornoemde beklaagde op 27 augustus 1991 van omwonenden in verband met datzelfde gevaar
een petitie ontving, waarop hij de volgende
dag onder meer antwoordde : "het schepencollege sluit zich (. .. ) bij de mening van
de meerderheid aan en zal bijgevolg de onderdelen van de drie snelheidsbeperkende
hindernissen wegnemen"; ... dat de beklaagde Vandenbosch, zodra hij kennis had
van de in die brieven geformuleerde klachten, voornoemde hindernissen had moeten wegnemen of ze, op zijn minst, duidelijk had moeten aangeven; dat die
maatregel dringend noodzakelijk was, te
meer daar die inrichting een zwaar ongeval had veroorzaakt en remsporen uitwezen dat ze menig gebruiker van de openbare weg had verrast; dat die nalatigheid
een van de oorzaken is van het tweede ongeval; dat de daaruit voortvloeiende schade
zonder die fout niet zou zijn ontstaan",

terwijl artikel134, § 1, van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de burgemeester politieverordeningen "kan" maken, "in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust
of andere onvoorziene gebeurtenissen ... ";
geen van die gevallen zich te dezen heeft
voorgedaan; krachtens artikel135, § 2, r,
van de nieuwe gemeentewet, "alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer
op openbare wegen ... "tot de bevoegdheden van de gemeente behoort; het bestreden arrest, nu het eiser veroordeelt op
grond dat hij verplichtingen niet is nagekomen die niet op hem persoonlijk rustten krachtens voornoemd artikel134, maar
wel op de gemeente krachtens artikel 135
van de nieuwe gemeentewet, de in de aanhef van het middel vermelde bepalingen
schendt;

Overwegende dat, krachtens artikel133, tweede en derde lid, van de
nieuwe Gemeentewet, de burgemeester in het bijzonder belast is met de
uitvoering van de politiewetten, de
politiedecreten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de
politiebesluiten, en de verantwoordelijke overheid is inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de
gemeente;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat de burgemeester verant-
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woordelijk is voor de openbare veiligheid; dat hij, zodra hij wist hoe gevaarlijk de vertragingsbochten wel waren, had moeten inzien dat het
geringste uitstel gevaar of schade kon
opleveren voor de inwoners en een politieverordening had moeten maken
om dat abnormaal gevaar af te wenden;
Dat, bijgevolg, het hofvan beroep de
veroordeling van de eerste eiser wettig grondt op het feit dat hij verplichtingen, die op hem persoon lijk rustten, niet is nagekomen;
Dat het arrest aldus naar recht is
verantwoord, zodat het middel, ook al
was het gegrond, niet kan leiden tot
cassatie en, bijgevolg, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de burgerrechtelijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de eisers afstand
doen van hun voorziening;
Om die redenen, zonder dat er, gelet op de afstand van de eisers, grand
bestaat tot onderzoek van de rest van
het tweede en derde middel, in zoverre daarin de schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aangevoerd wordt,
verleent akte van de afstand van de
voorzieningen van de eisers, in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen op de burgerrechtelijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt elke
eiser in de kosten van zijn voorziening.
3 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
Bruyn en Butzler.

van het verval van het recht tot sturen
verleende uitstel ongedaan te maken, acht
slaan op de wijze waarop de beklaagde
zijn onschuld heeft willen aantonen (1).
(Algemeen beginsel van het recht van
verdediging; art. 19S, tweede en derde
lid, Sv.; art. 8, § 1, Probatiewet.)

so en 6°
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KAMER -

3 maart 1999

1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAF - MAATREGEL- GEWOON
UITSTEL- VERVALVAN RET RECHT TOT STUREN- MOTIVERING- WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHVLD HEEFT WILLEN
STAANDE HOVDEN- GEVOLG.

De onwettigheid van het bij wijze
van straf uitgesproken verval van het
recht om een motorvoertuig te besturen,
dat een bestanddeel van de hoofdstraf
vormt, strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor
het verval is uitgesproken (2).
(G ... )

ARREST

2° STRAF -

ALLERLEI- MOTIVERINGMAATREGEL- GEWOON UITSTEL- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STVREN- RECHT VAN
VERDEDIGING - WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHVLD HEEFT WILLEN
STAANDE HOVDEN - GEVOLG.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOVANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- MAATREGEL - GEWOON VITSTEL - VERVAL
VAN HET RECHT TOT STVREN - MOTIVERING RECHT VAN VERDEDIGING WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHULD HEEFT WILLEN STAANDE HOVDENGEVOLG.

4o VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWOON UITSTEL- VERVAL VAN
HET RECHT TOT STVREN - MOTIVERINGRECHT VAN VERDEDIGING- WIJZE WAAROP
DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHVLD HEEFT WILLEN STAANDE HOVDEN- GEVOLG.

so

CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- STRAF- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STVREN- ONWETTIG
UITGESPROKEN VERVAL.

6° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STVREN- ONWETTIG
UITGESPROKEN VERVAL - VERNIETIGINGOMVANG.

P, 2°, 3° en 4° Het recht van verdediging
wordt geschonden als de appidrechters,
om het door de eerste rechter voor de straf

(vertaling)

(A.R. P.98.0722.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 april 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
Overwegende dat de appelrechters
hebben vermeld dat ''het uitstel dat de
eerste rechter verleend heeft voor de
helft van het verval van het recht tot
sturen niet verantwoord is; dat de beklaagde immers, verre van de feiten te
betreuren, tegen de gegevens van het
dossier in staande houdt dat hij zich
niet aan de dienstige vaststellingen
heeft willen onttrekken; dat hij zelfs zo
ver gaat te betogen dat hij de rijkswacht vijf minuten na de feiten op de
hoogte gebracht heeft en dat het ongeval had plaatsgevonden om 21u30,
terwijl het zich in werkelijkheid heeft
voorgedaan om 20u40";
Dat de appelrechters het door de
eerste rechter toegestane uitstel hebben verworpen, onder meer gelet op de
wijze waarop eiser zijn onschuld heeft
willen aantonen; dat zij hem derhalve
(1) Zie Cass., 18 jan. 1994, A.R. 7130, nr. 27;
25 juni 1996, A.R. P.95.0756.N, nr. 248; 26 nov.
1997, A.R. P.97.1027.F, nr. 507; 24 aug. 1998, A.R.
P.98.1007.N, nr. 371.
1
(2) Cass., 7 mei 1997, A.R. P.96.1553.F, nr. 221.
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het recht hebben ontzegd om zijn verweer te voeren zoals hij meende dat te
moeten doen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het verval van het
recht om een motorrijtuig te besturen een bestanddeel is van de wegens
vluchtmisdrijf opgelegde hoofdstraf, zodat voornoemde onwettigheid de gehele, wegens dat misdrijfuitgesproken veroordeling, aantast;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de strafVordering, die
tegen eiser is ingesteld wegens overtreding van de artikelen 33, § 1, 1, van
het koninklijk besluit van 16 maart
1968 houdende coordinatie van de
wegverkeerswetten en 52.2 van het
Wegverkeersreglement; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de helft van de kosten;
laat de andere helft ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Marche-en-Famenne, zitting houdende
in hoger beroep.
3 maart 1999 - 2 9 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. B.
Closon, Neufchateau.

Nr. 126
29 KAMER - 3 maart 1999

1o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- OMSCHRIJVING- WIJZIGING- VOORWAARDEN- BURGERLIJKE PAR·
TIJ- CONCLUSIE- GEVOLGEN.

2o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN -

OMSCHRIJVING -

WIJZIGING -
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VOORWAARDEN- BURGERLIJKE PARTIJCONCLUSIE - GEVOLGEN.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 - STRAFZAKEN- OMSCHRIJVINGWIJZIGING- VOORWAARDEN- BURGERLIJKE
PARTIJ- CONCLUSIE- BEKLAAGDE- VOORBEREIDING VAN ZIJN VERDEDIGING- NODIGE
TIJD EN FACILITEITEN.

4 o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- WETTIGE
VERDEDIGING- GERECHTVAARDIGD MISDRIJF
- OOGMERK OM DE PERSOON VAN EEN ANDER AAN TE RANDEN.

so

MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- VERSCHONING- lliTLOKKINGVERSCHOOND MISDRIJF- OOGMERK OM DE
PERSOON VAN EEN ANDER AAN TE RANDEN.

1°,2° en 3° De omschrijuing kan alleen op
regelmatige wijze worden gewijzigd als er
aan twee voorwaarden wordt voldaan, nl.
als de door de rechter in aanmerking genomen feiten dezelfde feiten zijn als die
waarop de veruolging gegrond is en als de
beklaagde de gelegenheid heeft gekregen verweer te voeren tegen de nieuwe omschrijving (1); dit is het geval wanneer de
burgerlijke partij een conclusie heeft neergelegd, waarin zij een dergelijke wijziging van de telastlegging heeft gevorderd, en de beklaagde over de nodige tijd
en faciliteiten heeft beschikt om zijn verdediging voor te dragen (2). (Algemeen
beginsel van het recht van verdediging;
art. 6.3.b E.V:R.M.)

4oen so Wettige uerdediging of uitlokking
veronderstellen dat de voor rechtvaardiging of verse honing vatbare misdrijven
zijn gepleegd met het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen (3).
(Artt. 411 tot 417.)
(1) Cass., 14jan. 1998,A.R. P.97.0988.F, nr. 24;
3 feb. 1998, A.R. P.96.1379.N; 13 jan. 1999,
P.98.1521.F, nr. 21; 19 jan. 1999, A.R. P.97.0599.N,
nr. 30.
(2) Cass., 25 nov. 1929 (Bull. en Pas., 1930, I,
p. 31); 13 april1988, J.L.M.B., 1988, p. 906; MoBLET, P., "Changement de qualification- Droit et
devoirs du juge", Rev. dr. pen., p. 584.
(3) Zie LAMBEAU, P., en QuARRE, P., "Homicide et lesions corporelles involontaires", Novelles, Droit penal, d. IV, Brussel, 1989, p. 79, nr.
6914.
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(BALE'ITE T. VALENTINE'ITD
ARREST (vertaling)

(A.R. P.98.1042.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1998 gewezen
door het Hofvan Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over de eerste twee middelen samen:
Overwegende dat het arrest het onder de telastlegging van poging tot
moord verrnelde feit bewezen verklaart
onder de omschrijving onopzettelijke
slagen of verwondingen;
Overwegende dat de rechter een
dergelijke wij ziging aileen kan a anbrengen op voorwaarde dat de door
hem in aanmerking genomen feiten
dezelfde zijn als die waarop de vervolging gegrond was, en dat de beklaagde de gelegenheid heeft gekregen verweer te voeren tegen de aldus
gewijzigde omschrijving;
Overwegende dat, te dezen, de
tweede verweerster, burgerlijke partij, op de terechtzitting van 28 april
1998 van het hofvan beroep een conclusie heeft neergelegd, waarin zij subsidiair vroeg dat het in de artikelen
418 en 420 van het StrafWetboek bedoelde misdrijf aan Georges Balette
bewezen zou worden verklaard;
Overwegende dat de zaak vervolgens voor verdere behandeling is verdaagd naar de terechtzitting van 9
juni 1998, d.i. de datum waarop elke
partij is gehoord;
Overwegende dat eiser aldus reeds
op de inleidende terechtzitting door de
conclusie van de burgerlijke partij op
de hoogte was van haar verzoek, zodat hij tot de terechtzitting waarnaar
de zaak was verdaagd, de gelegenheid heeft gehad om zijn opmerkingen naar voren te brengen; dat hij dus
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over de nodige tijd en faciliteiten heeft
beschikt om zijn verdediging voor te
bereiden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat de door eiser voor
de appelrechters subsidiair aangevoerde wettige verdediging of uitlokking veronderstellen dat de voor rechtvaardiging of verschoning vatbare
misdrijven zijn gepleegd met het oogmerk om de persoon van een ander
aan te randen;
Overwegende dat het hof van beroep evenwel beslist dat de aan eiser
ten laste gelegde feiten aileen zijn bewezen onder de omschrijving onopzettelijke slagen of verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg;
Overwegende dat, bijgevolg, de
appelrechters niet meer hoefden te
antwoorden op het subsidiair verweer
van eiser, dat ten gevolge van hun beslissing niet meer terzake dienend
was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door
Anne-Marie Valentinetti en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen eiser ingestelde burgerrechtelijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
Om die redenen, ongeacht het verzoekschrift, dat op de griffie van het
Hof van Beroep te Luik is neergelegd
buiten de wettelijke termijn, verleent
akte van de afstand van de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de
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burgerlijke beschikkingen van het arrest; verwerpt de voorziening voor het
overige; veroordeelt eiser in de kosten.
3 maart 1999 - 2" kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ph.
Delfosse, Luik.

2° en 3° Wanneer de getroffene van een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering tegen de verzekeraar van de beklaagde voor het strafgerecht brengt,
beoogt hij daarmee de vergoeding van de
schade die hi} ten gevolge van het misdri;f van de beklaagde heeft geleden (2).
(Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt.
12 en 29bis W.A.M.-wet.)
4° en 5° De strafrechter bij wie tegelijkertijd de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig zijn, is niet bevoegd om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, wanneer hij beslist dat de telastlegging niet bewezen is
(3). (Art. 4 V.T.Sv.; art. 182 Sv.)
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2"

KAMER-

3 maart 1999
ARREST

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- AAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ TOEGEKENDE SCHADEVERGOEDING- VOORWAARDEN.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VOORWERP- W.A.M.-VERZEKERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE GETROFFENE - VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE - STRAFRECHTER.

3° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE
GETROFFENE - VOORWERP- VERZEKER.AAR
VAN DE BEKLAAGDE- STRAFRECHTER.

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)- STRAFRECHTER WAARBIJ DE STRAFVORDERING EN DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AANHANGIG ZIJN- TELASTLEGGING NIET BEWEZEN
VERKLAARD - GEVOLG.

5o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- STRAFRECHTER- TELASTLEGGING NIET
BEWEZEN VERKLAARD- BEVOEGDHEID VOORWAARDEN.

1 o De strafrechter kan aan een burger-

lijke partij slechts schadevergoeding toekennen, indien hij vaststelt dat de schade
voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hi} bewezen verklaart (1).
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
(1) Cass., 4 nov. 1997,A.R. P.95.0850.N, nr. 443.

(vertaling)

(A.R. P.98.1245.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 4 september 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerder ingestelde burgerrechtelijke
rechtsvordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres haar voorziening heeft doen betekenen aan verweerder;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het middel :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering,
(2) Cass., 18 sept. 1979, p. 55.
(3) Cass., 12 april1983, A.R. 7821, nr. 435; 19
mei 1993, A.R. P.93.007.F, nr. 245.
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de strafrechter aileen schadevergoeding kan toekennen aan een burgerlijke partij, wanneer hij vaststelt dat
de schade is veroorzaakt door een als
misdrijf omschreven feit, dat hij bewezen verklaart; dat de burgerrechtelijke rechtsvordering die de getroffene van een verkeersongeval voor
het strafgerecht instelt tegen de verzekeraar van de beklaagde, ertoe
strekt vergoeding te krijgen voor de
schade die is veroorzaakt door het door
beklaagde gepleegde misdrijf; dat voornoemd gerecht, dat zowel van de strafvordering als van de burgerrechtelijke
rechtsvordering kennisneemt, niet bevoegd is om uitspraak te doen over
laatstgenoemde vordering, wanneer zij
beslist dat de telastlegging niet bewezen is;
Overwegende dat, te dezen, de
appelrechters, met bevestiging van het
beroepen vonnis, zich na de vrijspraak
van verweerder onbevoegd hebben verklaard om kennis te nemen van de
burgerlijke-partijstelling van eiseres
tegen verweerder, beklaagde, en tegen verweerster, die als verzekeraar
verweerders aansprakelijkheid dekt,
en, met aanneming van de redenen
van dat vonnis, volgens welke "het
strafgerecht aileen bevoegd is om kennis te nemen van de burgerlijkerechtsvordering, als die vordering ge. grand is op het misdrijf waarvoor de
vervolging is ingesteld, en als voornoemd misdrijf de schade heeft veroorzaakt ( ... ); dat het aan de burgerlijke partij staat om, in voorkomend
geval, haar burgerrechtelijke rechtsvordering, de door haar op grand van
artikel 29bis W.A.M.-wet ingestelde
burgerrechtelijke rechtsvordering voor
de burgerlijke rechter te brengen";
Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing naar recht verantwoorden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advaat : mr. E. Hannasset, Luik.
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1o REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTENTAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN.

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG- STRAFZAKEN- REGELING VAN RECHTSGEBIED.

3° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG- STRAFZAKEN- MEERDERE VERDACHTEN - TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING- VOORWAARDEN.

4° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR EEN ANDER RECHTSCOLLEGE VAN
DEZELFDE RANG- OMSTANDIGHEDEN VAN DE
ZAAK- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER

5o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN - IN EERSTE
AANLEG- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR EEN ANDER
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG- OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK

1o en 2° Wanneer de correctionele rechtbank een bij haar aanhangig gemaakte
zaak bij vonnis verwezen heeft naar een
andere correctionele rechtbank, d. i. het
dichtsbijzijnde rechtscollege van dezelfde
rang waar de rechtspleging in het Frans
wordt gevoerd, en laatstgenoemde rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard, en
beide beslissingen kracht van gewijsde
hebben, bestaat er grand tot regeling van
rechtgebied teneinde het bevoegde rechtscollege aan te wijzen waarnaar de zaak
moet worden verwezen. (1). (Art. 23 Taalwet Gerechtszaken; art. 526 Sv.)
(1) Zie Cass., 20 mei 1986, A.R. 487, nr. 577.
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3° De bepaling die voorschrijft dat wanneer meerdere verdachten in eenzelfde
zaak betrokken zijn, voor de rechtspleging gebruik gemaakt wordt van de taal
waarvan de meerderheid van de verdachten zich heeft bediend of die zij gekozen
heeft, is niet van toepassing op correctionele rechtbanken die voor de rechtspleging uitsluitend gebruik maken van de
taal van het eentalige taalgebied waarin
zij gevestigd zijn (2). (Art. 21 Taalwet
Gerechtszaken.)
4 o en 5° De rechtbank die krachtens art. 23
Taalwet Gerechtszaken, wegens de omstandigheden van de zaak, verklaart niet
te kunnen ingaan op het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een ander
rechtscollege van dezelfde rang, beoordeelt die omstandigheden in feite en derhalve op onaantastbare wijze, zonder gebonden te zijn door de wil van de
meerderheid van de beklaagden (3). (Art.
23 Taalwet Gerechtszaken.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK
IN ZAKE C... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0148.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur des Konings
te Luik, dat op 28 januari 1999 op de
griffie van het Hof is ingekomen;
Overwegende dat de procureur des
Konings te Hasselt Guy Claes, Andre
Muls, Jean Andries, Eric Walkowiak
en Maria Albergs voor de correctionele rechtbank van zijn rechtsgebied
had doen dagvaarden wegens zware
diefstallen, paging tot diefstal door
middel van geweld of bedreigingen met
verzwarende omstandigheden, pogingen tot zware diefstal en heling;
(2) Zie Cass., 1 maart 1988, A.R. 599, nr. 397;
3 sept. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 376.
(3) Cass., 3 nov. 1987, A.R. 1841, nr. 140; 22
dec. 1993, A.R. P.93.1278.F, nr. 542.
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Overwegende dat de raadsman van
de beklaagde Guy Claes, die bevoegd
is om hem te vertegenwoordigen, op de
terechtzitting van 2 september 1994
van voornoemde rechtbank verklaard
heeft dat die beklaagde aileen het
Frans kende en gevraagd heeft dat de
rechtspleging in die taal zou worden
voortgezet;
Dat voornoemde rechtbank, bij een
beschikking die dezelfde dag ten aanzien van de eerste, tweede, derde en
vijfde beklaagde op tegenspraak en ten
aanzien van de vierde beklaagde bij
verstek is gewezen, bevolen heeft dat
de zaak zou worden verwezen naar de
Correctionele Rechtbank te Luik, d.i.
de dichtstbijzijnde rechtbank van dezelfde aanleg waar de rechtspleging in
het Frans gevoerd wordt;
Overwegende dat de vijf beklaagden bijgevolg zijn gedagvaard om te
verschijnen voor de Correctionele
Rechtbank te Luik wegens de hiervoor vermelde telastleggingen;
Dat voornoemde rechtbank, in
het vonnis van 19 maart 1998,
dat ten aanzien van Andre Muls,
Jean Andries en Maria Alb ergs
op tegenspraak en ten aanzien
van Guy Claes en Eric Walkowiak
bij verstek is gewezen, de verwijzing van de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt
bevolen heeft, op grand dat de
comparanten zich in het Nederlands uitdrukken en "dat, krachtens de bepalingen betreffende het
taalgebruik in strafzaken, wanneer meerdere verdachten in eenzelfde
zaak betrokken zijn, er voor de rechtspleging gebruik gemaakt wordt
van de taal waarvan de meerderheid
van de verdachten zich heeft bediend
voor hun verklaringen of die de meerderheid gekozen heeft";
Overwegende dat de vonnissen van
de Correctionele Rechtbanken te Hasselt en te Luik in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat uit de strijdigheid
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tussen beide beslissingen een negatief geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert;
Overwegende.dat de Correctionele
Rechtbank te Luik haar beslissing tot
verwijziging van de zaak ten onrechte
grondt op artikel 21 van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken; dat die bepaling immers niet van toepassing is op de correctionele rechtbanken, die voor de
rechtspleging uitsluitend gebruik rnaken van de taal van het eentalige taalgebied waarin zij gevestigd zijn;
Dat, krachtens artikel 23 van voornoemde wet, die de aan die rechtbanken gerichte verzoeken tot wijziging
van de taal van de rechtspleging regelt, de rechter aan wie een dergelijk verzoek wordt gericht, niet verplicht is om te handelen volgens de wil
van de meerderheid van de verdachten, maar wel om de omstandigheden van de zaak te beoordelen dat, wat
dat betreft, de goede rechtsbedeling
ten goede kunnen komen of in het gedrang kunnen brengen;
Dat, bijgevolg, de Correctionele
Rechtbank te Luik de verwijzing van
de zaak niet heeft kunnen bevelen op
de aangegeven gronden, zonder de artikelen 21 en 23 van de wet van 15
juni 1935 te schenden;

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het
vonnis van 19 maart 1998 van de Correctionele Rechtbank te Luik; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van· de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te Luik.
3 maart 1999 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.
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1o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - VOORLOPIGE
HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN- BORGSOM- TOEWIJZING
AAN DE STAAT -ARREST VAN HET HOF VAN
BEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - GEEN BETEKENING AAN RET
OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKREID.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN BORGSOM- TOEWIJZING AAN DE STAAT- ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP- CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - GEEN BETEKENING AAN RET
OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKREID.

3° CASSATIE- BEVOEGDREID VAN RET HOF
- AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENVOORLOPIGE RECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- BORGSOMTOEWIJZING AAN DE STAAT -ARREST VAN
RET HOF VAN BEROEP- CASSATIEBEROEPCASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENBEVOEGDHEID VAN HET HOF.

4 o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MID DELVOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- BORGSOMTOEWIJZING AAN DE STAAT -ARREST VAN
RET HOF VAN BEROEP- CASSATIEBEROEPCASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENBEVOEGDHEID VAN RET HOF.

5o VOORLOPIGE HECHTENIS -

INVRIJREIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN BORGSOM- TOEWIJZING AAN DE STAATVOORWAARDEN.

1o en 2° Ontuankelijk, ofschoon niet aan het
O.M. betekend, is het cassatieberoep van
de beklaagde tegen het arrest van het hof
van beroep tot toewijzing aan de Staat
van de door die beklaagde bij zijn
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invrijheidstelling gestorte borgsom (1).
(lmpliciet.)
3° en 4° Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof
van beroep tot toewijzing aan de Staat
van de door hem bij zijn invrijheidstelling gestorte borgsom, kan het Hof ambtshalve middelen voordragen (2). (lmpliciet.)
5° De toewijzing aan de Staat van de door

de beklaagde bij zijn invrijheidstelling gestorte borgsom, wegens niet-verschijning
van die beklaagde bij enige proceshandeling, kan alleen in de veroordelende beslissing zelf worden bevolen; die
toewijzing kan alleen achteraf worden bevolen, als de veroordeelde niet verschijnt
ter tenuitvoerlegging van zijn straf (3).
(Art. 35, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(C ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0168.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van artikel 35, § 4,
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis:
Overwegende dat, luidens artikel 35,
§ 4, vijfde, zesde en zevende lid, van de
(1) Zie Cass., 5 feb. 1990, nr. 346, en de noot
R.-A.D.; 12 mei 1982, A.R. 2147, nr. 544; 11 juni
1996, A.R. P.95.0460.N, nr. 228 en de noot 3; vgl.
DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging,
Deurne, 1994, nr. 748, en "Motiveringsgebrek en
cassatiegronden i.v.m. het toewijzen aan de Staat
van een gestorte borgsom", Recente arresten van
het Hof van Cassatie, 1997, p. 16, nr. 3; over het
begrip beslissing op de strafvordering, zie concl.
adv.-gen. Liekendael, v66r Cass., 29 jan. 1986,
A.R. 4561 (Bull. en Pas., 1985-86, I, nr. 337).
(2) Zie noot 1.
(3) Zie TIMMERMANS, G., Etude sur la detention preventive, Gent-Parijs, 1878, p. 315 en 316,
nr. 416, en p. 318, nrs. 421 en 423; DE ScHEPPER, L., "De toewijzing van de zekerheid aan de
Staat", noot sub Antwerpen, 30 juni 1988, R. W,
1989-1990, p. 368, nr. 10.
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wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, de borgsom aan
de Staat toegewezen wordt, zodra gebleken is dat de verdachte zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is bij enige proceshandeling of
ter tenuitvoerlegging van het vonnis
dat de niet-verschijning van de verdachte bij een proceshandeling vastgesteld wordt in het veroordelend vonnis of arrest, waarbij eveneens
verklaard wordt dat de borgsom aan
de Staat vervalt; dat de niet-verschijning van de veroordeelde ter tenuitvoerlegging van het vonnis, op vordering van het openbaar ministerie,
vastgesteld wordt door de rechtbank
die de veroordeling uitgesproken heeft;
dat het vonnis tevens verklaart dat de
borgsom aan de Staat vervalt;
Overwegende dat, aldus, de toewijzing van de borgsom aan de Staat in
geval van niet-verschijning van de verdachte bij enige proceshandeling aileen kan worden bevolen in de veroordelende beslissing zelf; dat die toewijzing van de borgsom aan de Staat aileen achteraf kan worden bevolen, als
de veroordeelde niet verschijnt ter tenuitvoerlegging van zijn straf;
Overwegende dat het arrest volgt op
de in kracht van gewijsde gegane veroordeling van eiser tot een gevangenisstraf; dat de appelrechters, nu zij de
borgsom aan de Staat toewijzen, op
grond dat eiser "zonder wettige reden niet verschenen is bij enige proceshandeling", hun beslissing niet naar
recht verantwoorden;
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;
verwij st de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
3 maart 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
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BEWIJS GEN ZEN.

BURGERLIJKE ZAKEN - GETUIBEOORDELINGSVRIJHEID - GREN-

De rechter oordeelt in feite of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd,
wanneer de wet dat bewijsmiddel niet
verbiedt, mits hij het principieel recht om
zodanig bewijs te leveren niet miskent (1).
(Art. 915 Ger.W.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.97.0406.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grandwet, 6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, 1316, 1348, 1355 van het
Burgerlijk Wetboek, 870, 876, 915, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 2, derde lid,
van titel I, boek I, en 25, van titel N, boek
I, van het Wetboek van Koophandel als gewijzigd bij de wet van 3 juli 1956, en miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging,
doordat het arrest, met wijziging van het
vonnis "a quo" zegt dat vordering van de eiseressen tegen verweerster sub 1 niet gegrond is,
tweede onderdeel, de eiseressen in de motieven van hun tweede appelconclusie van
18 februari 1991 hadden betoogd dat: '1-Iet
evident is dat (verweerster sub 1) die sedert jaren eigenaar was van de bouwplaats,
op de hoogte moest zijn van het bestaan
van de tank. De (eiseressen) verwijzen naar
de bladzijden 3 en 4 van hun conclusie van
8 februari 1988. Zuster Marie-Ange van het
Institut Saint-Franc;ois de Sales, dat deel
uitmaakt van de scholengemeenschap van
(verweerster sub 1) zou in voorkomend geval daarover als getuige nuttige inlichtin(1) Cass., 17 feb.1995,A.R. C.93.0146.N, nr. 98.
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gen kunnen verschaffen", en in het beschikkend gedeelte van dezelfde conclusie
hebben besloten dat het het hof (van beroep) behage : "in voorkomend geval zuster Marie-Ange van het lnstituut SaintFranc;ois de Sales te horen over het feit of
(verweerster sub 1) op de hoogte was van
de litigieuze tank"; de eiseressen, die in hun
eerste appelconclusie van 8 februari 1988
in de bewoordingen die in het eerste onderdeel worden aangehaald, aldus hadden aangevoerd dat zuster Marie-Ange na
het ongeval aan de getroffene had gezegd
dat zij op de hoogte was van het bestaan
van de put, vroegen dat zuster Marie-Ange,
als die bewering niet in aanmerking zou
worden genomen, als getuige zou worden
gehoord; het arrest impliciet doch zeker dat
bewijsmiddel afwijst en aldus het principiele recht van de eiseressen miskent om
het getuigenbewijs te leveren dat verweerster sub 1 op de hoogte was van het
bestaan van de put (schending van de in
het middel aangewezen bepalingen en van
het algemeen rechtsbeginsel, met uitzondering van artikel149 van de Grondwet);
het arrest althans niet duidelijk maakt of
het dat bewijsaanbod afWijst omdat het oordeelt dat het het bewijs niet dienstig kan
worden geleverd of om andere redenen; het
arrest, wegens die dubbelzinnigheid, waardoor het Hof niet kan nagaan of zijn beslissing wettig is, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet):

Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter, wanneer de wet dat bewijsmiddel niet verbiedt, in feite oordeelt of een getuigenbewijs dienstig kan worden
geleverd, mits hij het principieel recht
om zodanig bewijs te leveren niet miskent;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "zoals de eerste rechter terecht heeft gezegd, de opdrachtgever
weliswaar moet zorgen dat de aannemer toegang heeft tot de plaats waar
het werk moet worden uitgevoerd en
moet bijdragen tot het voorkomen van
gevaarlijke situaties die hem bekend
zijn of die hij eigenlijk moet kennen;
dat geen enkel gegeven uit de dossiers evenwel aantoont dat de (v.z.w.
Centre Educatif Saint-Pierre) op de
hoogte was of diende te zijn van het
bestaan van de tank; dat zij beweert,
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zonder dat die bewering ernstig wordt
tegengesproken, dat zij pas jaren na de
constructie van de bewuste tank de
plaats in gebruik heeft genomen, zodat zij terecht betoogt dat zij helemaal geen weet had van die put die
onder 40 em. aarde ligt bedolven";
Dat het arrest, door die overwegingen alleen, impliciet afwijzend beschikt op het aanbod van getuigenbewijs van eiseres dat de eerste
verweerster op de hoogte was van de
litigieuze tank;
Dat het arrest aldus het recht van
eiseres op het leveren van dat bewijs
miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel dat tot
geen ruimere vernietiging kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in
zoverre het uitspraak doet over de vordering van de eiseressen tegen de eerste verweerster; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
4 rna art 1999 - 1 e kamer - Voorzit·
ter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- FEITELIJKE BEOORDELING- GRENZEN.

1o De getroffene van een door de {out van

een derde veroorzaakt ongeval kan van
die derde schadevergoeding vorderen wegens gebruiksderving van het voertuig dat
tijdens de noodzakelijke tijd om de vaststelling van de schade te doen en om herstellingen uit te voeren of het voertuig te
vervangen, niet kan gebruikt worden, in
zoverre het buiten omloop stellen van het
voertuig hem nadeel heeft berokkend (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2° Hoewel de feitenrechter het bestaan van

schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad in feite beoordeelt, staat het aan
het Hof van Cassatie na te gaan of de
vastgestelde feiten voldoende grondslag
opleveren voor de gevolgtrekkingen die de
rechter daaruit in rechte maakt (2). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
(N.M.B.S. T. AG 1824 N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0417.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1996 gewezen
door het Hofvan Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1315, 1382, 1383, 1385 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest "beslist dat (. .. ) de
voorgelegde beslissing bevestigd wordt, in
zoverre zij (eiseres) elke schadeloosstelling wegens gebruiksderving van het materieel weigert", op de volgende gronden:
"In dat verband voert (verweerster) terecht aan dat (eiseres) niet bewijst dat de
gebruiksderving van het materieel haar
enig nadeel heeft berokkend. Aan de hand
van de in haar hoofdconclusie vervatte

1e KAMER - 4 maart 1999

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE- MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTEGEBRUIKSDERVING VAN EEN VOERTUIGVOORWAARDEN.

(1) Zie Cass., 13 sept. 1995, A.R. P.95.0402.F,

nr. 381.
(2) Zie Cass., 25 maart 1997, A.R. P.96.1075.F,
nr. 161, met concl. adv.-gen. De Riemaecker, in
Bull. en Pas., 1997, I, nr. 161.
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overwegingen kan niet bewezen worden geacht dat het buiten omloop stellen van de
locomotief (eiseres) enig specifiek en bepaalbaar nadeel heeft berokkend. Het staat
aan (eiseres) te bewijzen dat zij door de
beschadigde locomotief tijdens een bepaalde periode niet te kunnen gebruiken
een precieze en financieel meetbare schade
heeft geleden, gelet op het park van
vervangingsvoertuigen waarover zij beschikt. Zij zou meer bepaald moeten bewijzen dat zij zich door de gebruiksderving
van de locomotief genoodzaakt zag hetzij
om ze door een ander, gehuurd voertuig te
vervangen, ondanks het feit dat ze reservevoertuigen had, hetzij zelfs om bepaalde lijnen niet te bedienen, wat tot financiele verliezen leidt. Dat bewijs wordt te dezen niet
geleverd door louter en aileen een wiskundige formule toe te passen op de vervangingswaarde van de beschadigde locomotief, rekening houdend met de restwaarde
van de investering",

terwijl de getroffene, met toepassing van
de artikelen 1382, 1383 en 1385 van het
Burgerlijk Wetboek, recht heeft op volledige vergoeding van de schade die veroorzaakt werd door de fout van een derde of
door een dier waarvan een derde eigenaar
is ofwaarvan hij zich bedient, terwijl hij
het in gebruik heeft, hetzij het onder zijn
bewaring stand, dan wel verdwaald of ontsnapt was; de getroffene van de derde of,
wanneer het, zoals te dezen, vaststaat en
niet betwist wordt dat de verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de derde gehouden is tot vergoeding van de
door de getroffene geleden schade, van de
verzekeraar van de derde, schadevergoeding kan vorderen wegens gebruiksderving
van het materieel dat hem toebehoort en
dat niet kan worden gebruikt tijdens de periode die eensdeels, noodzakelijk is om de
vaststelling van de schade te doen en, anderdeels, om ingeval dat materieel kan hersteld worden, de herstelling uit te voeren; dat het buiten omloop stellen van dat
materieel (te dezen een locomotief) op zichzelf schade is die voor vergoeding in aanmerking komt en dat die schade meer bepaald bestaat in de derving van het
ongestoord genot en van de mogelijkheid
om dat materieel te gebruiken, ongeacht de
gewone werkzaamheden van de eigenaar
van dat materieel en ongeacht het gebruik
dat hij ervan maakt, zodat die eigenaar
recht heeft op schadevergoeding; hoewel het
aan de feitenrechter staat om in feite het
bestaan en de omvang te beoordelen van de
schade die is veroorzaakt door een onrechtmatige daad of een dier waarvoor de eige-
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naar aansprakelijk is, en om, binnen de
grenzen van de vordering, het bedrag van
de schadevergoeding te ramen, het aan het
Hof staat na te gaan of de vastgestelde feiten de gevolgen verantwoorden die de rechter daaruit afleidt; het vaststaat en niet betwist wordt dat de locomotiefvan eiseres,
die beschadigd werd tijdens het litigieuze
ongeval dat veroorzaakt werd door het dier
waarvoor de verzekerde van verweerster
aansprakelijk was, buiten omloop is gesteld tijdens de noodzakelijke tijd om de
vaststelling van de schade te doen en om
herstellingen uit te voeren, zodat de enkele omstandigheid dat eiseres niet bewezen heeft dat zij zich door de gebruiksderving van de locomotief genoodzaakt zag
om hetzij ze te vervangen door een ander
voertuig te huren, hoewel zij over reservevoertuigen beschikte, hetzij om zelfs bepaalde lijnen niet te bedienen, wat tot financieel verlies leidt, niet uitsluit dat het
recht van eiseres op het ongestoord genot
van de zaak is geschonden en dat haar vermogen is aangetast doordat het beschadigde materieel buiten omloop is gesteld en
niet kan gebruikt worden, niettegenstaande
zij over een voorraad spoorwegmaterieel beschikte om de continui'teit van de openbare dienst te verzekeren, en evenmin,
meer in het bijzonder, uitsluit dat eiseres, zoals zij voor het hof van beroep in
haar regelmatig neergelegde hoofdconclusie
betoogde, schade heeft geleden die vergoed moet worden, en die voortvloeit uit het
feit dat haar vermogen is aangetast doordat zij de locomotief, die ten gevolge van
het litigieuze ongeval buiten omloop gesteld was, gedurende de voor de herstelling vereiste tijd niet in het dienstmaterieel
of in het reservematerieel heeft kunnen inbrengen, en zij, bijgevolg, daarvoor een aanzienlijk bedrag heeft moeten vrijmaken; het
hof van beroep bijgevolg niet zonder de artikelen 1382, 1383 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, uitsluitend uit
de in het middel herhaalde redenen heeft
kunnen afleiden dat eiseres niet bewezen
heeft dat het buiten gebruik stellen van de
locomotief haar enig nadeel had berokkend (schending van de artikelen 1382,
1383 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest, nu het beslist dat eiseres niet
bewijst dat de gebruiksderving van het materieel, gelet op het park van vervangingsvoertuigen waarover zij beschikt, haar enig
specifiek en meetbaar nadeel heeft berokkend, rekening houdende met het feit dat
zij niet bewijst dat zij zich door de gebruiksderving van de locomotief genoodzaakt had
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gezien om hetzij ze door een ander, gehuurd voertuig te vervangen, hetzij om
zelfs bepaalde lijnen niet te bedienen, wat
tot financieel verlies leidt, het tevens devolgende artikelen schendt : - 1) de artikelen 1382, 1383 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het aldus het
begrip te vergoeden schade ofhet bestaan
van schade, die voortvloeit uit de gebruiksderving van haar locomotief ten gevolge van
het ongeval, veroorzaakt door de koe waarvoor de verzekerde van verweerster aansprakelijk was, en waarvoor eiseres, wegens het buiten omloop stellen van de
locomotieftijdens de noodzakelijke tijd voor
de vaststelling van de schade en de herstelling ervan, vergoed moest worden onwettig beperkt wordt tot de enige g~val
len waarin eiseres zich door de
gebruiksderving van die locomotief genoodzaakt zag om een vervangingsvoertuig te
huren of zelfs bepaalde lijnen niet te bedienen, wat tot financieel verlies leidt
(schending van de artikelen 1382, 1383 en
1385 van het Burgerlijk Wetboek), en - 2)
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
nu het arrest, uitsluitend op de hiervoor
vermelde gronden, weigert de schade bewezen te verklaren die eiseres, wegens
gebruiksderving van haar materieel, geleden heeft ten gevolge van het litigieuze ongeval, ofschoon het vaststond en niet betwist werd dat voornoemd materieel buiten
omloop was gesteld en niet kon worden gebruikt tijdens de noodzakelijke tijd om de
vaststelling van de schade te doen en herstellingen uit te voeren, en ofschoon het,
overeenkomstig de regelen van de bewijslast, zoals zij in de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek zijn vastgelegd, niet aan
eiseres stond daarenboven te bewijzen dat
zij zich door de gebruiksderving van de locomotief genoodzaakt had gezien hetzij om
een vervangingsvoertuig te huren, hetzij om
bepaalde lijnen niet te bedienen, wat tot financieel verlies had geleid (schending van
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek);
het hof van beroep bijgevolg niet zonder
alle, in het middel aangegeven bepalingen te schenden, alleen uit voornoemde redenen wettig heeft kunnen afleiden dat eiseres niet bewezen heeft dat het buiten
omloop stellen van de beschadigde locomotief haar enig nadeel heeft berokkend, zodat voornoemd hof zijn beslissing om het
vonnis van de eerste rechter te bevestigen, in zoverre hij weigert om eiseres schadeloos te stellen voor de gebruiksderving
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van het materieel, niet naar recht verantwoordt (schending van alle, in het middel
bedoelde bepalingen); de moeilijkheid om de
schade te ramen die veroorzaakt werd door
de fout van een derde of door een dier
waarvoor de eigenaar aansprakelijk is bovendien niet wegneemt dat de getroffene
met toepassing van de artikelen 1382, 1383
en 1385 van het Burgerlijk Wetboek, recht
heeft op vergoeding van die schade; de rechter, wanneer hij vaststelt dat de
berekeningswijze die door een partij is voorgesteld voor de raming van de door haar gevorderde schadevergoeding niet kan worden toegepast, niet op die grond alleen de
vordering tot schadevergoeding kan verwerpen, maar de verschuldigde vergoeding zo nodig ex aequo et bono moet ramen; het hof van beroep, bijgevolg zijn
beslissing om eiseres geen schadeloo~stel
ling toe te kennen wegens gebruiksderving
van haar mater:ieel, op grond dat zij het "financieel meetbare" of 'bepaalbare" nadeel niet bewijst aan de hand van berekeningen waarbij een louter wiskundige
formule wordt toegepast op de vervangingswaarde van de beschadigde locomotief met
inachtneming van de boekhoudkur{dige
restwaarde van de investering, niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de getroffene van
een door de fout van een derde veroorzaakt ongeval, van die derde schadevergoeding kan vorderen wegens
g~bruiksdervin~ van het voertuig, dat
met kan gebrmkt worden tijdens de
noodzakelijke tijd eensdeels om de
vaststelling van de schade te doen, en,
anderdeels, om herstellingen uit te
voeren of het v?ertuig te vervangen, in
zoverre het bmten omloop stellen van
het voertuig hem nadeel heeft berokkend;
Overwegende dat, hoewel de feitenrechter het bestaan van schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad
in feite beoordeelt, het aan het Hof
staat na te gaan of de vastgestelde feiten de gevolgen verantwoorden die de
rechter daaruit in rechte afleidt;
Overwegende dat het hof van beroep, te dezen, heeft kunnen beslissen dat eiseres het bewijs van schade
wegens gebruiksderving van het materieel niet he eft geleverd "door
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louter en aileen een wiskundige formule toe te passen op de vervangingswaarde van de beschadigde locomotief met inachtneming van de boekhoudkundige restwaarde van de investering";
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, in zoverre het het arrest verwijt dat het de
vordering tot schadevergoeding verworpen heeft op grond dat de schade
moeilijk te ramen was, niet ontvankelijk is, aangezien het arrest naar
recht is verantwoord door de hierboven weergegeven overweging;
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heeft gehad verweer te vaeren en vaar de
raad van beroep geen verweer heeft gevaerd ap grand van de nieuwe hem ten
laste gelegde amschrijving (1).
(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. D.97.0033.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 21 oktober 1997 op
verwijzing gewezen door de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren, met het Frans als voertaal;
Gelet op het arrest van het Hofvan
2 december 1993;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 maart 1999 - 1 e kamer - Vaarzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende canclusie van de h. Piret,
procureur-generaal - Advacaat : mr. De
Gryse.
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1° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTZAKENNIEUWE OMSCHRIJVING- GEVOLGEN.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN- NIEUWE
OMSCHRIJVING- GEVOLGEN.

1o en 2° Oak al zijn de feiten ap grand

waarvan in hager beraep een tuchtstraf
wardt apgelegd dezelfde als die waarvaar een geneesheer wardt vervalgd, tach
wardt zijn recht van verdediging miskend wanneer hij niet de gelegenheid

Over het eerste middel : schending van artikelen 6, 2°, 13, 15, § 1, inzonderheid
tweede lid, en 16 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging,
daardat de bestreden beslissing oordeelt
dat eiser "de regels van de geneeskundige plichtenleer niet in acht heeft genamen en tekortgekomen is aan de voor de
geneesheer geldende plichten van eer, bescheidenheid en eerlijkheid, door onnodige en dure onderzoekingen voor te schrijven en door overbodige verstrekkingen te
doen verrichten, waaruit een uitgesproken medische overconsumptie blijkt"; dat de
bestreden beslissing de bezwaren bewezen acht in de in de motivering aangegeven mate en voor de duur van zes maanden eisers recht om de geneeskunde uit te
oefenen schorst,
terwijl aan eiser enkel werd verweten dat
hij "in Montignies-le-Tilleul en elders in de
provincie Henegouwen, van 1 januari 1984
tot 31 december 1987, herhaaldelijk artikel 36 van de code van de geneeskundige
plichtenleer heeft overtreden naar luid
waarvan de geneesheer zal vermijden onnodig dure onderzoekingen en behandelingen voor te schrijven of overbodige
(1) Zie Cass., 17 jan. 1984, A.R. 7768, nr. 254,
en 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24.
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verstrekkingen te verrichten"; krachtens de
artikelen 6, 2°, 13, 15, § 1, inzonderheid
tweede lid, en 16 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967, de
raad van beroep geen rechtsmacht heeft om
een overtreding van de code van de
geneeskundige plichtenleer te straffen, daar
bij koninklijk besluit aan die code geen
verbindende kracht is verleend; dat de
bestreden beslissing, nu zij eiser een
tuchtstraf oplegt omdat hij tekortgekomen
is aan de voor de geneesheer geldende
plichten van eer, bescheidenheid en
eerlijkheid, zonder hem te waarschuwen
dat hij verweer moest voeren op grand
van die aldus gewijzigde tenlastelegging, het recht van verdediging miskent
(miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging);
de bestreden beslissing althans, nu zij
het bezwaar dat hij artikel 36 van de
code van de geneeskundige plichtenleer heeft overtreden bewezen verklaart,
aan die code een verbindende kracht
verleent ofschoon hij niet bij koninklijk besluit verbindend is verklaard
(schending van artikel 15, § 1, inzonderheid tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967);
de bestreden beslissing, door eiser
daarom een tuchtstraf op te leggen, de artikelen 6, 2°, 13 en 16 van genoemd
koninklijk besluit schendt :

Overwegende dat eiser vervolgd
wordt omdat hij "in Montignies-leTilleul en elders in de provincie Henegouwen, van 1 januari 1984 tot 31
december 1987, herhaaldelijk artikel
36 van de code van de geneeskundige
plichtenleer heeft overtreden naar luid
waarvan de geneesheer zal vermijden onnodig dure onderzoekingen en
behandelingen voor te schrijven of
overbodige verstrekkingen te verrichten (... )";
Overwegende dat de bestreden beslissing eiser veroordeelt omdat hij "de
regels van de medische plichtenleer
niet in acht heeft genomen en tekortgekomen (is) aan de plichten van eer,
bescheidenheid en eerlijkheid, door onnodige en dure onderzoekingen voor te
schrijven en door overbodige verstrekkingen te doen verrichten, waaruit een
uitgesproken medische overconsumptie
blijkt";
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Dat de raad van beroep zich aldus
gebaseerd heeft op de artikelen 6, 2°,
en 13, eerste lid, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Geneesheren;
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat de feiten waarvoor eiser is veroordeeld, dezelfde
zijn als die waarvoor hij is vervolgd,
maar dat noch uit die beslissing,
noch uit andere stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser de gelegenheid heeft gehad om verweer te voeren of dat
hij verweer heeft gevoerd op grand
van de nieuwe, door de raad van beroep in aanmerking genomen omschrijving;
Dat de bestreden beslissing het
recht van verdediging miskent;
Dat, in zoverre, het middel gegrond

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep van de
Orde van Geneesheren.
4 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggeuer : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Andersluidende conclusie (2)

(2) Het O.M. had besloten tot verwerping van
dit derde cassatieberoep betreffende een zelfde
zaak. Het was van oordeel dat de voor de raad
van beroep van de Orde van Geneesheren vervolgde geneesheer verweer had kunnen voeren en
zich wel degelijk heeft verweerd op grand van de
hem ten laste gelegde feiten, zodat zijn recht van
verdediging geenszins miskend was, oak al was
artikel 36 van de Code van de geneeskundige
plichtenleer, dat eerst tegen hem werd aangevoerd, niet meer in aanmerking genomen door de
raad van beroep die uitspraak deed op verwijzing ingevolge het arrest van het Hofvan 2 dec.
1993 (nr. 500) waarin die bepaling niet toepasselijk werd verklaard. Zie Cass., 10 feb. 1987, A.R.
686, nr. 346, en noot 1; 24 dec. 1993, A.R. 8059,
nr. 549; 13 feb. 1996, A.R. P.94.1436.N, nr. 77.
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van de h. Piret, procureur-generaal -Advocaten: mrs. Draps en DeBruyn.
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(SOHL T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. C.96.0067.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
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1e

KAMER -

5 maart 1999

Over het middel, gesteld als volgt :

BELASTINGZAKEN - VERFEITELIJK VERMOEDEN -

schending van de artikelen 59 en 64 van
het Wetboek van de Belasting over de 'Ibegevoegde Waarde, 1315, 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BEWIJSMIDDELEN

doordat, het bestreden arrest, onder
bevestiging van het vonnis a quo,
uitvoering verleent van het dwangbevel
uitgevaardigd op 28 mei 1984 lastens
eiser tot invordering van 5.316.844
frank BTW, vermeerderd met de intresten a 1 %per maand sedert 21 januari
1980, 10.633.688 frank administratieve geldboete, vermeerderd met de
wettelijke intresten sedert de betekening
van het dwangbevel en de vervolgingskosten en eiser veroordeelt tot gerechtskosten van beide aanleggen, op grond van
de motieven :

1 o BEWJJS MOEDENS BEGRIP.

- VERMOEDENS- FEITELIJK VERMOEDENBE GRIP.

3° BEWIJS -

BELASTINGZAKEN - VERMOEDENS- LOUTERE AANVOERING VAN EEN
FElT.

4o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BEWIJSMIDDELEN
- VERMOEDENS - LOUTERE AANVOERING
VAN EEN FElT.

1o en 2° Hoewel de rechter onaantastbaar
het bestaan vaststelt van de feiten waarop
hij steunt en de gevolgtrekkingen, die hij
daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn
oordeel en beleid worden overgelaten, mag
hi} het rechtsbegrip feitelijk vermoeden,
dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet miskennen door uit de
door hem vastgestelde feiten gevolgtrekkingen afte leiden die, op grand van die
feiten, voor geen enkele verantwoording
vatbaar zijn (1). (Artt. 1349 en 1353 B.W
en art. 59 W.B.T.W)
3° en 4 o De rechter kan in de regel het bestaan van een feit niet afleiden uit de loutere aanvoering van een feit door een partij die in het geding is (2). (Artt. 1349 en
1353 B.W. en art. 59 W.B.T.W)
(1) Cass., 22 maart 1990, A.R. F.1012.F, nr. 441;
Cass., 21 dec. 1990, A.R. F.1850.F, nr. 218.
(2) Zie Cass., 14 nov. 1996, A.R. C.96.0064.F,
nr. 435.

"dat (verweerder) het bewijs van de omzet mag leveren door vermoedens; dat van
algemene bekendheid is dat handelaren
aan de prijs van de goederen bij aankoop
een winstpercentage moeten toevoegen willen zij hun kosten dekken en ook een winst
bekomen die hun in staat moet stellen in
hun levensonderhoud te voorzien; dat de
aankoopwaarde van de goederen niet is betwist; dat (verweerder) heeft vastgesteld dat
de gemiddelde brutowinstmarge voor dezelfde goederen die wordt toegepast door
gelijkaardige ondernemingen 15 % bedraagt; dat, bij gebreke van bewijskrachtige
boekhouding in hoofde van (eiser), dit gegeven een bewijskrachtig vermoeden vormt,
vermoeden dat, zoals gesteld, door (eiser)
niet wordt weerlegd";

terwijl, eiser in besluiten (herhalende en
nieuwe besluiten blz. 6 in fine) voorhield
"de vraag is derhalve of de administratie
deze weerhouden winst van 15 % voldoende
bewijst. Zij mag deze winst bewijzen door
middel van vermoedens. In casu brengt zij
echter geen enkel vermoeden bij. Op blz. 17
van haar eerste conclusies stelt de administratie dat zij deze winst mag bewijzen

__:_-_' - - - -
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door vergelijking met wat in de sector een
gebruikelijke winst is. Nu stelt zij dat het
aileen maar een richtinggevende norm is en
geen vergelijking. Dit beginsel is juist, maar
de administratie bewijst niet wat de in de
bedrijfssector gebruikelijke winst is. Zij
brengt geen enkel stuk bij waaruit blijkt
dat in de sector een winst van 15 % wordt
gemaakt";
Artikel 59 van het BTW-wetboek de administratie slechts tot het bewijs door vermoedens toelaat in de door het gemeen
recht in de artikelen 1349 en 1353 B.W. bepaalde voorwaarden; het feitelijk vermoeden een gevolgtrekking is die de rechter uit
een bekend feit afleidt om te besluiten tot
een ongekend feit; beweringen van de administratie alsdat zij heeft vastgesteld dat
de gemiddelde brutowinstmarge, toegepast voor dezelfde goederen door gelijkaardige ondernemingen, 15 % bedraagt,
welke beweringen op geen enkel stuk gesteund zijn zoals door eiser in regelmatige besluiten aangevoerd en door het arrest niet is tegengesproken, geen "gekend
feit" zijn, vermits de administratie overeenkomstig de artikelen 59 BTW-Wb., 1315
B.W. en 870 Ger.W., het bedrag van de omzet dient te bewijzen waarop de belasting
berekend kan worden en de enkele bewering van een partij, weze het de Staat, geen
bewijs kan vormen tenzij de wet anders bepaalt,

zodat, het bestreden arrest, dat de
brutowinstmarge van eiser op 15 % bepaalt als gevolgtrekking uit de enkele bewering van verweerder dat hij heeft vastgesteld dat dit percentage het gemiddelde
is toegepast door gelijkaardige ondernemingen voor dezelfde goederen, uit die bewering een gevolgtrekking afleidt, die op
grond van die bewering voor geen enkele
verantwoording vatbaar is, nu het bestaan
van gelijkaardige ondernemingen, die voor
dezelfde goederen het door de administratie beweerde percentage toepassen geen gekend feit is (schending van de artikelen 59
en 64 van het BTW-Wb., 1349 en 1353 van
het B.W.) aangezien zij niet wettig zijn aangetoond (schending van de artikelen 59 van
het BTW-Wb., 1315 van het BW en 870 van
het Ger.W.):

Overwegende dat, krachtens
artikel 59 van het B.T.W.-wetboek,
feiten die de verschuldigdheid van de
belasting of van een geldboete aantonen, door de administratie kunnen
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worden bewezen volgens de regelen en
door alle middelen van het gemene
recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed;
Dat de feitelijke vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de rechter, onder
de voorwaarden van de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
uit een bekend feit kan afieiden om te
besluiten tot een onbekend feit;
Dat de rechter, hoewel hij onaantastbaar het bestaan vaststelt van de
feiten waarop hij steunt en hoewel de
gevolgtrekkingen, die hij daaruit als
vermoeden afieidt, aan zijn oordeel en
beleid worden overgelaten, het rechtsbegrip feitelijk vermoeden dat aan het
toezicht van het Hof is onderworpen,
niet mag miskennen; dat hij uit de
door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen mag afieiden die, op
grond van die feiten, voor geen enkele verantwoording vatbaar zijn;
Overwegende dat in de regel het
louter aanvoeren van een feit door een
partij die in het geding is, het bestaan
van dat feit niet kan aantonen;
Overwegende dat de partijen het
voor de appelrechter eens werden over
de aankoopwaarde van de door eiser
frauduleus ingevoerde goederen maar
het oneens bleven over de omzet
waarop de B.T.W. moest worden aangerekend, dit is de aankoopwaarde
verhoogd met de brutowinst;
Dat de appelrechter vaststelt dat eiser geen bewijskrachtige boekhouding heeft en de brutowinstmarge bepaalt op 15 pet. op grond dat ''het van
algemene bekendheid is dat handelaren aan de prijs van goederen bij
aankoop bij verkoop een winstpercentage moeten toevoegen (... )"en "dat het
Bestuur heeft vastgesteld dat de gemiddelde brutowinstmarge voor dezelfde goederen die wordt toegepast
door gelijkaardige ondernemingen 15
pet. bedraagt";

Dat hij aldus voor de vaststelling
van de brutowinstmarge zijn beslissing niet baseert op een vaststaand feit
maar op een blote bewering van het
bestuur en aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hager beroep ontvankelijk verklaart en de beslissing van de beslagrechter over de ontvankelijkheid van
het verzet bevestigt; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijke vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hofvan
Beroep te Brussel.
5 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en
Claeys Bouuaert.

Nr. 134

1e

321

HOF VAN CASSATIE

Nr. 134

KAMER -

5 maart 1999

1° OPENBARE ORDE -

INKOMSTENBELASTINGEN BEWIJSVOERING OVERDRACHT VAN APOTHEEK- OVEREENKOMSTSCHENDING VAN REGEL VAN OPENBARE ORDE
- TEGENWERPELIJKHEID AAN HET BESTUUR

2o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING ALGEMEEN- OVERDRACHT VAN APOTHEEKOVEREENKOMST- SCHENDING VAN REGEL
VAN OPENBARE ORDE- TEGENWERPELIJKHEID AAN HET BESTUUR.

3° OVEREENKOMST- BESTANDDELENOORZAAK- OPENBARE ORDE- SCHENDING
VAN REGEL VAN OPENBARE ORDE -INKOM-

STENBELASTINGEN - TEGENWERPELIJKHEID
AAN HET BESTUUR.

1o, 2° en 3° De appelrechters die oordelen
dat een overeenkomst van overdracht
van een apotheek tegen een door de
partijen overeengekomen prijs aan het bestuur niet kan worden tegengeworpen, gelet op de schending van een regel die de
openbare orde aanbelangt en gevolgen
heeft op fiscaal vlak, schenden niet de verbindende kracht van de overeenkomsten en de regel van de tegenwerpelijkheid van de overeenkomsten. (Art. 1134
B.W.)
(APOTEEK VAN RIET B.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.95.0104.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 Grondwet, artikel1321 en 1322 Burgerlijk Wetboek, artikel1131, 1133, 1134, 1135 en 1315 Burgerlijk Wetboek en artikel 1 Koninklijk
Besluit van 13 april 1977 tot vaststelling
van de regels die toelaten de waarde van de
overdracht der apoteken vast te stellen en
toezicht uit te oefenen op deze overdracht,
artikel 339 van 346 Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992,
doordat het bestreden arrest de voorziening van eiseres tegen de beslissing van de
Gewestelijke Directeur der Directe Belastingen te Antwerpen van 5 februari 1992
ongegrond verklaart en de bezwaren tegen de aanslagen voor de aanslagj aren
1988 en 1989 afWijst op grond van het feit
dat eiseres als overneemster partij was bij
het sluiten van een contract t.a.v. de overlater m.b.t. de goodwill van een apoteek,
waarbij het K.B. van 13 april1977, zijnde
van openbare orde, werd geschonden, zodat partijen niet over de contractuele vrijheid beschikten om de waarde van de apotheek te bepalen, zodat op fiscaal vlak geen
gevolg mag gegeven worden aan dergelijke bepalingen van de overeenkomst en er
"derhalve" dient besloten te worden dat de
overnameprijs geveinsd is en aan de Administratie niet-tegenstelbaar is, in de mate
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dat de overnameprijs het wettelijk toegelaten maximum overschrijdt;
Partijen behouden weliswaar de vrijheid om contracten af te sluiten waarvan
zij alle gevolgen aanvaarden en waarbij
geen wettelijke voorschriften zijn geschonden, ten einde het meest gunstig fiscale regime te bekomen, doch terzake is er wel degelijk een wettelijke verplichting geschonden, zodat de inhoud van het Brepols-arrest
geen toepassing kan vinden,

terwijl, eerste onderdeel, alvorens gevolgen te verbinden aan een volgens het hof
van beroep "geveinsde overeenkomst", nl.
door deze overeenkomst binnen de fiscale
context te negeren of de conventioneel overeengekomen verkoopprijs te verminderen, het hof a priori moet aanduiden uit
welke bestanddelen en met welke bewijsmiddelen er sprake kan zijn van veinzing,
daar veinzing veronderstelt dat de partijen een akte voorhouden waarvan zij overeenkomen om de gevolgen ervan te wijzigen of teniet te doen door een andere
overeenkomst, welke geheim blijft, zodat
twee rechtshandelingen worden verondersteld, nl. een welke een schijn wekt en een
andere welke er achter schuilgaat, via
tegenbrieven of anderszins, zodat het bestreden arrest dat enkel stelt dat het niet
respecteren van een wettelijke bepaling van
de waarde van de officina zou aanleiding
geven tot een geveinsde akte, zonder aan te
duiden waaruit de veinzing bestaat of
welke akte verborgen bleef, daar achter de
bekende akte niets anders schuilgaat dan
hetgeen er letterlijk uit blijkt en er aldus
niets verheeld ofverborgen bleef, is er alleszins inbreuk op art. 149 G.W., alsook art.
1315 en 1321 B.W. en tenslotte art. 339 en
346 W.I.B./92;
tweede onderdeel, terwijl overeenkomstig art. 1321 B.W. tegenbrieven enkel tussen de contracterende partijen gevolg hebben en aldus niet werken tegen derden, wat
impliceert dat veinzing principieel kan geoorloofd zijn en de geveinsde elementen van
het contract t.a.v. partijen dienen geeerbiedigd te worden;
Ofschoon tegenbrieven niet werken tegen derden, kan de Administratie terzake
niet als derde worden beschouwd; De Administratie moet enkel een gesimuleerde
overeenkomst niet erkennen wanneer deze
ook aantoont dat het gaat om een "verboden" simulatie;
Aldus verantwoordt het arrest niet naar
rechte "dat de overnameprijs geveinsd is en
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aan de Administratie niet-tegenstelbaar is
in de mate dat de overnameprijs het wettelijk toegelaten maximum overschrijdt",
zonder daaraan toe te voegen of het ook in
casu gaat om een verboden simulatie, zodat art. 149 G.W. en art. 1321 B.W. geschonden zijn;

derde onderdeel, luidens art. 1134 B.W.
strekken alle overeenkomsten, die wettig
zijn aangegaan, diegenen die ze hebben
aangegaan tot wet en luidens art. 1135
B.W. verbinden de overeenkomsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot alle gevolgen die door
de billijkheid, het gebruik of de wet aan de
verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend;
Art. 1131 B.W. daarentegen stelt dat een
verbintenis aangegaan zonder oorzaak of
uit een valse oorzaak ofuit een ongeoorloofde oorzaak, geen gevolg kan hebben en
dat de oorzaak ongeoorloofd is wanneer zij
door de wet verboden is of wanneer zij strijdig is met de goede zeden of de openbare
or de;
Uit de samenlezing van deze wetsartikelen heeft een aldus onwettige
overeenkomst ook geen gevolgen op grond
van art. 1135 B.W. wanneer de overtreding een bepaling van openbare orde betreft;
Voor zover een maximale overdrachtprijs voor de officina zou zijn voorzien, kan
niet alleen de nietigheid van de prijs,
doch meteen van de gehele verkoopovereenkomst uitgesproken worden op grond
van art. 1131, 1133 en 1134 B.W., terwijl
het hof van beroep in het bestreden arrest stelt dat art. 1 van het K.B. van 13
april1977 enerzijds van openbare orde is
en een maximum prijs oplegt, doch anderzijds beslist dat slechts een gedeelte van de
overnameprijs geveinsd zou zijn en niet aan
de Administratie tegenstelbaar, zodat het
arrest niet naar rechte verantwoord is en
een gevolgtrekking in rechte afleidt welke
in strijd is met art. 1 van het K.B. van 13
april1977 en art. 1131, 1133, 1134 en 1135
B.W.;

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderdelen opkomen tegen de beslissing van de
appelrechters dat de overnameprijs geveinsd is en aan het bestuur niet kan
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worden tegengeworpen in de mate
waarin die overnameprijs het wettelijk toegelaten maximum overschrijdt;
Overwegende dat het bestuur kan
vorderen dat een rechtshandeling hem
niet wordt tegengeworpen wanneer
door die rechtshandeling een rechtsregel van openbare orde, ter ontwijking van belastingen wordt geschonden;
Overwegende dat het arrest beslist
zonder dat dit wordt bekritiseerd in dit
middel en terwijl het vergeefs wordt
bekritiseerd in het tweede middel, dat
de voorschriften van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de
waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te
oefenen op deze overdracht, van openbare orde zijn en de partijen geen contractuele vrijheid hebben om de
waarde van een apotheek te bepalen,
zodat op fiscaal vlak de bepalingen van
de overeenkomst die de waarde van de
overgelaten apotheek te hoog hebben vastgesteld, geen gevolg mogen
krijgen;
Dat het arrest vaststelt dat de
overnameprijs het wettelijk toegelaten maximum overschrijdt en dat hetgeen dit maximum overschrijdt aan
het bestuur niet kan worden tegengeworpen;
Overwegende dat de appelrechters
aldus, ongeacht de door hen gebruikte
bewoordingen, hun beslissing dat de
volledige overnameprijs fiscaal zonder gevolg moest blijven, naar recht
verantwoorden;
Overwegende voor het overige dat
de grieven in zoverre zij schending
aanvoeren van de regels over de veinzing geen belang vertonen en in zoverre zij een motiveringsgebrek aanvoeren, berusten op een verkeerde
lezing van het arrest;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
die niet ontkennen dat te dezen een
overdracht geschiedde tegen een door
de partijen overeengekomen prijs,
maar oordelen dat de overeenkomst
aan het bestuur niet kan worden tegengeworpen gelet op de schending
van een regel die de openbare orde
aanbelangt en gevolgen heeft op fiscaal vlak, de verbindende kracht van
de overeenkomsten en de regel van de
tegenwerpelijkheid van de overeenkomsten niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 maart 1999 - 1e kamer - Voorzit·
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert; F. Marek, Antwerpen.
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1" KAMER - 5 maart 1999

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN- BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - VRIJSTELLING VAN BELASTING
VOLKSVERMAKELlJKHEDEN
INSCHRIJVINGS- OF DEELNEMINGSRECHTENBEDRAG.

De belasting ten bate van de Staat geheven op het brutobedrag van de sommen
ingezet bij spelen en weddenschappen,
zelfs in private kringen, is niet verschuldigd voor de volksvermakelijkheden
waarbij slechts inschrijvings- of
deelnemingsrechten worden geheven, verdeeld onder vorm van prijzen of besteed

HOF VAN CASSATIE

324

aan de normale inrichtingslwsten, voor
zover het totaal bedrag van deze rechten per dag en per persoon 250 frank niet
te boven gaat : als de volhsvermalwlijkheden in een systeem van afvalling over meerdere dagen gespreid worden en er maar een keer inschrijvingsrechten worden gevraagd, kan dit totaal
berekend worden door dat bedrag van de
inschrijvings- of deelnemingsrechten te
delen door het aantal speeldagen van alle
deelnemers. (Art. 43, 2°, W.I.G.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. TER LINDEN V.Z.W.)

Nr. 135

terwijl, in art. 43 WGB met de woorden "het totaal van deze rechten per dag en
per persoon" het resultaat wordt bedoeld
van de som van de inschrijvings- of
deelnemingsrechten, evenals van alle andere kosten die van een speler voor een dag
worden gevraagd,
zodat het arrest, door te beslissen dat
voor het bepalen van de wettelijk voorgeschreven limiet van 250 frank het gemiddeld inschrijvingsgeld, verkregen door de
deling van alle inschrijvingsgelden door de
som van alle speeldagen voor alle spelers,
dient in aanmerking te worden genomen,
art. 43 WGB schendt :

ARREST

(A.R. F.95.0105.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1995
gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van art. 43 van het Wetboek
van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting (WGB) zoals het van
toepassing was voor het aanslagjaar
1990,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat aan elke speler een
deelnemingsrecht werd gevraagd van 300
frank en het bewuste tornooi 8 dagen in beslag nam, met afvallingssysteem, dermate
dat ten minste de helft van de spelers over
tenminste 2 of meer wedstrijddagen
beschikt, beslist dat na globalisatie van
de inschrijvingsgelden, spelen en speeldagen, het gemiddelde inschrijvingsgeld
slechts 52.200 frank/346 = 150,86 frank
bedraagt en derhalve ruim onder de
wettelijk voorgeschreven limiet van 250
frank blijft, dat deze berekeningswijze
duidelijk steun vindt in de tekst van
de wet waar sprake is van het totaal bedrag van deze rechten, dat de interpretatie van de directeur alsof de taks verschuldigd wordt van zodra een enkele persoon de
grens van 250 frank overschreden heeft,
een toevoeging is aan de wettekst, wat
niet valt onder de bevoegdheid van de administratie, doch enkel onder deze van
de wetgever en dienvolgens de aanslag vernietigt,

Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 43, 2", van
het Wetboek van de met Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, de belasting ten bate van de Staat
geheven op het brutobedrag van de
sommen ingezet bij spelen en weddenschappen, zelfs in private kringen, niet
verschuldigd is voor de volksvermakelijkheden waarbij slechts
inschrijvings- of deelnemingsrechten
worden geheven, verdeeld onder vorm
van prijzen ofbesteed aan de normale
inrichtingskosten, voor zover het totaal bedrag van deze rechten per dag
en per persoon 250 frank niet te hoven gaat;
Overwegende dat als de volksvermakelijkheden in een systeem met
afvalling over meerdere dagen gespreid worden en er maar een keer
inschrijvingsrechten worden gevraagd,
dit totaal bedrag kan berekend worden door dat bedrag van de
inschrijvings- of deelnemingsrechten te
delen door het aantal speeldagen van
alle deelnemers;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster een tennistomooi
heeft ingericht; dat van elke deelnemer een inschrijvingsrecht van 300
frank werd gevraagd; dat het tornooi
acht dagen heeft geduurd; dat gespeeld
werd met een afvallingssysteem, dermate dat minstens de helft der spelers over ten minste twee of meer
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wedstrijddagen beschikt; dat er 17 4
spelers waren ingeschreven;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat, gelet op de inschrijving
van 174 spelers, er 346 speeldagen
voor het totaal aantal spelers waren
zodat het gemiddelde inschrijvingsgeld 52.000 frank I 346 of 150,86 frank
bedroeg, hetzij beneden de belastbare grens;
Dat zij aldus de aangevoerde wetsbepalingen niet schenden;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 rna art 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. F.
Marek, Antwerpen.
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 1999

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Algemeen - Daad - Fout - Gemeente College van burgemeester en schepenen Beraadslagend orgaan - Eenstemmigheid
- Persoonlijke daad - Redenen van de
vonnissen en arresten - Tegenstrijdige
redenen.
293

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak- Begrip. Beoordeling door de rechter - Slagen en verwondingen. Doden Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Meerdere daders Fout - Persoonlijke daad van elkeen.
293

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. raming.
peildatum- Feitelijke beoordeling- Grenzen.
314

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. elementen en
grootte - Gebruiksderving van een voertuig
- Voorwaarden.
314

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Overeenkomsten. Regres - Verzekering Indeplaatsstelling - W.A.M.-verzekeraar Verzekeraar verplicht tot schadevergoeding
- Verzekerde en andere personen aansprakelijk "in solidum"- Regres van verzekeraar
- Grondslag.
225

Mstand (rechtspleging)
Afstand van geding- Strafzaken- Cassatieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door dwaling is aangetast - Gevolg.
278

Arbeid
Arbeidstijden en rusttijden - Betaalde feestdagen - Loon - V aststelling - Bedienden
- Met commissieloon betaalde bediende Loon - Toekenning - Voorwaarden.
285

Arbeidsongeval
Algemeen - Arbeidsongevallenverzekeraar
- Erkenning van een feitelijk gegeven Gevolg.
235

Arbeidsongeval
Vergoeding - Algemeen - Bedrijfsvoorheffing - Geschil - Ziekteverzekeraar
- Indeplaatsstelling van rechthebbende Terugvordering - Omvang.
166

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeente - Herziening - Vordering tot
herziening - Ontvankelijkheid
Voorwaarden.
288

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeente - Vergoeding - College van burgemeester en schepenen- Voorstel- Beslissing- Geen beslissing- Getroffene-Vordering
in rechte - Rechterlijke Macht - Vonnissen
en arresten - Gevolg - Herziening - Termijn - Begin.
288

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Herziening - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeente Vordering tot herziening - Ontvankelijkheid
- Voorwaarden.
288

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Herziening - Termijn Begin- Vonnissen en arresten- Overheidspersoneel. Bijzondere regels
Gemeente.
288

Arbitragehof
Strafzaken- Prejudiciele vraag- Weigering
om de vraag te stellen - Recht van verdediging - Tegensprekelijk debat - Gevolg. 175

B
Belasting over de toegevoegde waarde
Inbreuken op de BTW-wetgeving - Scherrding van het communautair recht - Bestraffing- Vereisten.
142

Belasting over de toegevoegde waarde
Inbreuken op de BTW-wetgeving- Nationale
sancties - Europese Unie- Evenredigheidsbeginsel - Doelstellingen van de Gemeenschap- Toetsing.
142

2 Belasting over de toegevoegde waarde
Inhreuken op de BTW-wetgeving - Administratieve sanetie - Berekening volgens het
hedragvan de verschuldigde BTW- Doe!stellingen van het E.G.-Verdrag- Evenredigheid.
142

Belasting over de toegevoegde waarde
Inhreuken op de BTW-wetgeving - Door het
hestuur opgelegde sanetie - Bevoegdheid van
de reehter.
142

Belasting over de toegevoegde waarde
Fiseale misdrijven - Administratieve saneties- Strafrechtelijke sancties- Non his in
idem- Begrip.
142

Belasting over de toegevoegde waarde
Inhreuken op de BTW-wetgeving - Administratieve sancties met repressief karakter Wettelijkheid van de sanctie- Eerder uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de
rechter.
142

Belasting over de toegevoegde waarde
Fiscale misdrijven - Administratieve saneties- Strafrechtelijke saneties- Non his in
idem - Begrip.
155

Belasting over de toegevoegde waarde
Inhreuken op de BTW-wetgeving- Administratieve sancties met repressief karakter Wettelijkheid van de sanctie- Eerder uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de
rechter.
155

Belasting over de toegevoegde waarde
Misdrijven - Uitoefening van de strafVordering door openhaar ministerie- Verzoek om
advies van hevoegde gewestelijke directeur.
263

Belasting over de toegevoegde waarde
Misdrijven - Uitoefening van de strafVordering door openhaar ministerie- Verzoek om
advies van hevoegde gewestelijke directeur Gerechtelijk onderzoek - Gelijkaardige feiten - Gevolg.
263

Belasting over de toegevoegde waarde
Bewijsmiddelen - Vermoedens vermoeden- Begrip.

Feitelijk
319

Belasting over de toegevoegde waarde
Bewijsmiddelen - Vermoedens
aanvoering van een feit.

Loutere
319

Be slag
Gedwongen tenuitvoerlegging - Onroerend
goed- Toewijzing- Vermelding op de kant
van de oversehrijving van het heslag - Termijn.
183

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte hevoegdheid (Materiele. Persoonlijke)
- Vonnissen van de vredereehters- Partijen
- Kooplieden - Geschil - Handelshuurovereenkomst- Verplichtingen- Appe!reehter - Bepaling.
195

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke hevoegdheid - Vennootschap onder firma
- Faillissement van een vennoot.
220

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Gesehil inzake hevoegdheid - Hof van Cassatie - Verwijzing na
eassatie - Rechter naar wie de zaak is verwezen- Vaststelling.
195

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Sociaal proeesrecht (hijzondere regels) - Arheidsreehthank- Gesehil
- Vakantiegeld - Bediende - Grondslag.
231

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering (hijzondere regels) - Strafrechter waarhij de
strafVordering en de hurgerlijke rechtsvordering aanhangig zijn- Telastlegging niet hewezen verklaard - Gevolg.
308

Bewijs
Burgerlijke zaken - Getuigen - Getuigenverhoor - Vervallenverklaring wegens
foutieve passiviteit - Recht van verdediging.
191

Bewijs
Burgerlijke zaken- Getuigen- Beoordelingsvrijheid - Grenzen.
313

Bewijs
Strafzaken- Getuigen- Voorlopige hechtenis- Handhaving- Ernstige aanwijzingen
van sehuld - Getuigenis - Beoordeling. 277

Bewijs
Belastingzaken - Vermoedens
vermoeden - Begrip.

Feitelijk
319

Bewijs
Belastingzaken - Vermoedens
aanvoering van een feit.

Loutere
319

Burgerlijke rechtsvordering
Aan een hurgerlijke partij toegekende schadevergoeding- Voorwaarden.
308

Burgerlijke rechtsvordering
Voorwerp - W.A.M.-verzekering - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene Verzekeraar van de heklaagde
Strafrechter.
308

Burgerlijke rechtsvordering
Strafrechter - Te!astlegging niet hewezen
verklaard - Bevoegdheid - Voorwaarden.
I
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c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen- Voorlopige hechtenisInvrijheidstelling onder voorwaarden- Borgsam- Toewijzing aan de Staat- Arrest van
het hofvan beroep- Cassatieberoep- Cassatieberoep van de beklaagde - Ambtshalve voorgedragen middelen - Bevoegdheid van het
hof.
311

Cassatie
Vemietiging. Omvang- Burgerlijke zakenBeslissing op tegenvordering - Vernietiging
- Beslissing op de eis tot vrijwaring- Vernietiging.
242

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte - Straf
- Verval van het recht tot sturen - Onwettig
uitgesproken verval.
305

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser Eiser die geen partij is in de bestreden beslissing - Gevolg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
287

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Voorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Toewijzing aan de
Staat - Arrest van het hof van beroep Cassatieberoep van de beklaagde - Geen
betekening aan het openbaar ministerie Ontvankelijkheid.
311

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Memorie Geen vermelding van de hoedanigheid van de
ondertekenaar - Gevolg.
272

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- Heropening van het debat- Geen eindbeslissing.
179

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- Raadkamer- VerwijzingsbeschikkingHoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid - Regelmatigheid van de onderzoeksprocedure - Ambtshalve onderzoek - Gevolg.
182

Cassatieberoep
Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Onderzoeksrechter- Onderzoekshandeling- Beslag
- V erzoek tot opheffing - Beschikking Verwerping- Hoger beroep- Verwerping.
202

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Verzoek tot inzage van het
dossier - Verbod - Hoger beroep - Verwer202
ping.

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering - Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Onderzoeksrechter- Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten - Beschikking
- Afwijzing- Hoger beroep- Verwerping.
213

Cassatieberoep
Strafzaken- Vormen- Algemeen- Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling - Niet-inverdenkinggestelde Veroordeling in de kosten- Cassatieberoep
- Geen betekening aan het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid.
271

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Gemis aan
belang ofbestaansreden- Veroordelend arrest
- Cassatieberoep - Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling - Verwerping cassatieberoep tegen veroordelend arrest - Beslissing over verzoek voorlopige invrijheidstelling
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 272

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Allerlei Onderzoeksgerecht- Verwijzingsbeschikking
- Niet-inverdenkinggestelde- Onmiddellijk
cassatieberoep- Toepassingsgebied- Nieuwe
wet- Werking in de tijd.
269

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermelqingen
- Eindvonnis over geschilpunt- Middel dat
miskenning van het gezag van gewijsde aanvoert - Ontvankelijkheid.
187

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen - Alcoholgehalte in
het bloed - Ademanalyse - Uitleg te geven
aan de onderzochte - Toezicht door de rechter - Feitenonderzoek - Ontvankelijkheid.

178

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen - Redelijke termijn
- Beraadslaging - Feitenonderzoek - Ontvankelijkheid.
179
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F

Strafzaken - Belang - Begrip - Beklaagde
- Mogelijkheid van zwaardere straf.
263

Cassatiemiddelen
Strafzaken -

Belang -

Ontvankelijkheid.
293

Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid Vennootschap onder firma - Faillissement
van een vennoot.
221

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord

Cassatiemiddelen
Strafzaken -

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord

Onduidelijk middel -

Begrip.
293

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
277

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Ambtshalve voorgedragen middel- Voorlopige hechtenis- Invrijheidstelling ondervoorwaarden- Borgsom- Toewijzing
aan de Staat- Arrest van het hofvan beroep
- Cassatieberoep - Cassatieberoep van de
beklaagde- Ambtshalve voorgedragen middelen - Bevoegdheid van het Hof.
311

Cassatiemiddelen
Belastingzaken- Onduidelijk middel- Geen
antwoord op de conclusie- VoorwaardenOntvankelijkheid.
197

Cassatiemiddelen
Belastingzaken- Onduidelijk mid del- Miskenning van de bewijskracht van de akten Voorwaarden- Ontvankelijkheid.
197

D
Deskundigenonderzoek
Strafzaken- Niet op tegenspraak uitgevoerd
deskundigenonderzoek- Weigering aanvullend deskundigenonderzoek - Recht van verdediging - Tegensprekelijk debat - Gevolg.
175

Gevolge~ (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Arbeidsovereenkomst- Beschermde werknemers- Ontslag
wegens technische of economische reden en Paritair comite - Ontstentenis van beslissing - Curator - Mandaat - Bevel van
beperkte voortzetting van activiteiten- Overname van actief en personeel door derde Stopzetting van activiteiten - Sluiting van
onderneming - Begrip - Draagwijdte Gevolg.
246

G
Gemeenschap en gewest
Contractuele verplichtingen van de Staat Artikel 61, § 1, Financieringswet 1989 217
Vorige verbintenissen- Grenzen.

Gemeenschap en gewest
Contractuele verplichtingen van de Staat Artikel 61, § 1, Financieringswet 1989 Vaststaande schuld- Begrip.
217

Gemeente
College van burgemeester en schepenen Beraadslagend orgaan - Eenstemmigheid Fout - Persoonlijke daad - Redenen van de
vonnissen en arresten - Tegenstrijdige redenen.
293

Gemeente
College van burgemeester en schepenen Collegiale beslissing - Eenstemmigheid Leden - Misdrijf- Toerekenbaarheid. 293

Gemeente
Burgemeester- Bestuurlijke politie- Bevoegdheid.
293

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen

E
Europese Unie
Verdragsbepalingen - Algemeen - Inbreuken op de BTW-wetgeving - Sancties Schending van het communautair recht Bestraffing- Vereisten.
142

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Beginsels - Evenredigheidsbeginsel - Inbreuken op fiscale wetgeving - Nationale sancties - Doelstellingen van de Gemeenschap- Toetsing.
142

Algemeen - Gewestbelasting ten laste van
eigenaars van niet voor bewoning bestemde
pan den - Aan internationale organisatie verhuurd pand - Belastingvrijstelling - Grenzen.
184

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad van beroep- Recht op een onpartijdige
rechterlijke instantie- Begrip.
317

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtzaken- Nieuwe omschrijving- Gevolgen.
317
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5 Grondwet

Inkomstenbelastingen

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
159 - Koninklijk besluit - Toetsing van de
wettigheid- Aftredende ministers - Lopende
zaken - Begrip.
135

H
Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Samenstelling van het hof - Assessoren Toegevoegde rechter - Regelmatigheid. 203

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Overdracht van apotheek - Overeenkomst- Schending van regel van openbare
orde - Tegenwerpelijkheid aan het bestuur.
321

Inkomstenbelastingen
Voorzieningvoor het hofvan beroep- Belastingverhoging - Billijkheids- of opportuniteitsredenen - Hof van beroep - Bevoegdheid.
164

Inkomstenbelastingen

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury- Burgerlijke partij Verhoor- Eedaflegging.
172

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Mededaders - Objectieve verzwarende omstandigheden- Vragen aan de jury.
203

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Mededaders - Objectieve verzwarende omstandigheden - Vragen aan de jury
- Discretionaire macht van de voorzitter Recht van verdediging.
203

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Discretionaire macht van de voorzitter- Uitoefening ter terechtzitting- Begrip.
203

Huwelijk
Dringende voorlopige maatregelen tussen echtgenoten - Goederen van de echtgenoten Vrederechter
Beslissingsbevoegdheid Beperking.
229

Voorziening voor het hof van beroep - Nietaangifte, onvolledige of onjuiste aangifte Ambtshalve indiciaire aanslag - Onderzoek
bevolen door de appelrechter - Belastingverhoging - Bevoegdheid van de appelrechter.
164

Inkomstenbelastingen
Allerlei - Misdrijven - Uitoefening van de
strafvordering door openbaar ministerie Verzoek om advies van bevoegde gewestelijke
directeur.
263

Inkomstenbelastingen
Allerlei - Misdrijven - Uitoefening van de
strafvordering door openbaar ministerie Verzoek om advies van bevoegde gewestelijke
directeur- Gerechtelijk onderzoek- Gelijkaardige feiten - Gevolg.
263

J
Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld - Bedienden - Geschil - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - Grandslag.
231

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld bij vertrek- Bediende- Berekening- Aard van de wet.
231

I
Indeplaatsstelling
Ziekte- en invaliditeitsverzekering- Verzekeringsinstelling- Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenverzekeraar- Tegenwerpelijke ex166
cepties - Omvang.

Indeplaatsstelling
Ziekte--en invaliditeitsverzekering- Verzekeringsinstelling- Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenverzekeraar- Prestaties- Bedrijfsvoorheffing.
166

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten - Mtrekbaarheid- Voorwaarden- Lening- Interesten- KoopmanBeroepswerkzaamheid- Stopzetting- Volgend aanslagjaar.
198

Jeugdbescherming
Ontzetting van het ouderlijk gezag vordering- Verval- Gevolg.

Straf177

Jeugdbescherming
Stukken m.b.t. de persoonlijkheid en het milieu
van de minderjarige - Overlegging aan de
strafrechter - Perken.
203

L
Loon
Recht op loon- Betaalde feestdagen- Bedienden - Met commissieloon betaalde bediende
- Loon - Vaststelling
Toekenning Voorwaarden.
285
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M
Machten
Uitvoerende Macht - Koninklijk besluit Aftredende ministers - Lopende zaken Begrip.
135

Machten
Uitvoerende Macht - Bestuurshandeling Uitdrukkelijke motivering- Afdoende motivering - Begrip.
199

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Ontslag wegens
technische of economische red en en- Paritair
comite- Ontstentenis van beslissing- Outslag - Faillissement - Curator - Mandaat
- Rechtbank van koophandel - Bevel van
beperkte voortzetting van activiteiten- Overname van actief en personeel door derde Einde van periode van voortzetting - Stopzetting van activiteiten - Dtaagwijdte Gevolg.
246

Ondernemingsraad en veiligheidscomite

Machten
Uitvoerende Macht - Bestuurshandeling Uitdrukkelijke motivering- Afdoende motivering- Werkloosheid- Controle- Controlekaart - Voorlegging - Werkloze - Geen
voorlegging- Bezoldigde activiteit- Gevolg
- Administratieve sanctie - Uitsluiting Uitvoerige motivering.
199

Mindervaliden
Tegemoetkoming - Hulp aan bejaarden Gerechtigde- AJleenstaande- Bestaansmiddelen - Aanrekening - Onroerend goed Onverdeelde eigenaar met vooroverleden echtgenoot - Afstand van aandeel - Verkoopwaarde - Berekeningscriterium.
241

Misdrijf
Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Gemeente - College van burgemeester en scheperren- Collegiale beslissing- Eenstemmigheid - Gevolg.
293

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Wettige verdediging- Gerechtvaardigd misdrijf- Oogmerk om de persoon van
een ander aan te randen.
306

l\'Iisdrijf
Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning- Uitlokking- Verschoond misdrijfOogmerk om de persoon van een ander aan te
randen.
306

Misdrijf
Verzwarende omstandigheden - Objectieve verzwarende omstandigheden - Mededaders - Hof van assisen - Vragen aan de
jury.
203

0
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Taalgebruik - Gerechtszaken - In eerste
aanleg - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing van de zaak naar een ander rechtscollege
van dezelfde rang - Omstandigheden van de
zaak.
309

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - O:atslag wegens
technische of economische :tedenen Sluiting van onderneming ~ S1uiting - Begrip.
246

Beschermde werknemers - Ontslag wegens
technische of economische redenen - Faillissement - Curator - Paritair comite - Ontstentenis van beslissing - Rechtbank van
koophandel - Bevel van beperkte voortzetting van activiteiten - Overname van actief
en personeel door derde - Stopzetting van
activiteiten - Sluiting van onderneming Ontslag - Gevolg.
246

Onderzoek in strafzaken
Ondetzoekshandeling - Beslag - Verzoek
tot opheffing- Weigering door de onderzoeksrechter - Hoger beroep - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Verwerping - Cassatieberoep
Ontvankelijkheid.
202

Onderzoek in strafzaken
Verzoek tot inzage van het dossier- Verbod
van de onderzoeksrechter - Hoger beroep Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
- Verwerping- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
202

Onderzoek in strafzaken
Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling
te verrichten- Onderzoeksrechter- Beschikking- AfWijzing- Hoger beroep- Verwerping - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
213

Onderzoek in strafzaken
Gerechtelijk onderzoek- Vordering tot het
instellen van een gerechtelijk onderzoek Draagwijdte.
263

Onderzoek in strafzaken
Fisc ale misdrijven- Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde gewestelijke
directeur- Gerechtelijk onderzoek- Gelijkaardige feiten - Gevolg.
263

Onderzoek in strafzaken
Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandelirtg- Niet-inverdenkinggestelde- Veroordeling in de kosten - Cassatieberoep Geen betekening aan het openbaar ministerie
- Gevolg.
271

Onderzoeksgerechten
Raadkamer- Verwijzingsbeschikking- Hoger
beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Ontvankelijkheid - Regelmatigheid van
de onderzoeksprocedure- Ambtshalve onder182
zoek - Begrip.
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Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Voorlopige hechtenis - Handhaving - Feit dat op
zich geen bevel tot aanhouding verantwoordt
- Conclusie over dat feit- Bevel tot aanhouding- Bevestiging- Motivering.
214

Prejudicieel geschil
Strafzaken- Vordering- Weigering- Tegensprekelijk debat - Gevolg.
175

Onderzoeksgerechten
Verwijzingsbeschikking- Niet-inverdenkinggestelde - Onmiddellijk cassatieberoep Toepassingsgebied- Nieuwe wet- Werking
in de tijd.
269

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Ernstige aanwijzingen van schuld - Getuigenis
- Beoordeling.
277

Onderzoeksgerechten
Regeling van de rechtspleging- Tegensprekelijk debat.
278

Onderzoeksrechter
Invrijheidstelling onder voorwaarden- Opheffing, wijziging ofverlenging van de voorwaarden- Verhoorvan de verdachte-Verplichting.
216

Onderzoeksrechter
Vordering tot het instellen van een gerechte263
lijk onderzoek- Draagwijdte.

Openbaar ministerie
Ondeelbaarheid - Burgerlijke zaken - Bijwonen van de debatten - Advies aan de
rechter- Verschillende magistraten- Wettigheid.
193

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Mededeelbare zaken - Vakantiegeld - Bediende.
231

Openbare orde
Inkomstenbelastingen - Bewijsvoering Overdracht van apotheek- OvereenkomstSchending van regel van openbare orde Tegenwerpelijkheid a an het bestuur.
321

Overeenkomst
Bestanddelen - Toestemming - Bedrog Vaststelling door feitenrechter - Toezicht
van het Hof.
223

Overeenkomst
Bestimddelen - Oorzaak - Openbare orde
- Schending van regel van openbare orde Inkomstenbelastingen - Tegenwerpelijkheid
aan het bestuur.
321

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten)
Achterstallige betalingen - Interest Niet te voorziene onderbreking van de
werken.
217

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken- Algemeen- Hoger beroep
- Rechtscollege - Omvang - Geschil Geschil dat de openbare orde niet raakt Deskundigenonderzoek- Opdracht- Wijziging - Partijen - Akkoord - Appelrechter
- Weigering- Gevolg.
290

Rechtbank en
Strafzaken- StrafVordering- Omschrijving
- Wijziging- Voorwaarden- Burgerlijke
partij - Conclusie - Gevolgen.
306

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Ten laste gelegde feit- Wettelijke omschrijving- Rechter- Verplichting.
273

Rechtbanken
Strafzaken - Allerlei - Beklaagde - Dossier van de jeugdrechtbank - Over!egging
aan de strafrechter - Perken.
203

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 Artikel 5.4- Voorlopige hechtenis- Hand~
having - Ernstige aanwijzingen van schuld
- Getuigenis - Beoordeling.
277

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel .6 Artikel6.1- Redelijke termijn- Beraadslaging - Duur - Gevolg.
179

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2 - Voorlopige hechtenis -Handhaving - Onderzoeksgerecht - Aanwijzingen van schuld - Bewijzen van schuld 214
Vermoeden van onschuld.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Strafzaken - Omschrijving Wijziging- Voorwaarden- Burgerlijke partij - Conclusie - Beklaagde - Voorbereiding van zijn verdediging - Nodige tijd en
faciliteiten.
306

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel 14.7- Non his in
idem - Begrip - Eenzelfde inbreuk - Strafrechtelijke sanctie en administratieve sane~.
M2

8 Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.7 - Non his in
idem- Begrip- Eenzelfde inhreuk- Strafrechtelijke sanctie en administratieve sanetie.
155

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Openhaar ministerie Bijwonen van de dehatten - Adv:ies aan de
rechter- Verschillende magistraten- Wettigheid.
193

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Allerlei - Strafvordering- Verval- Ontzetting van het ouderlijk
gezag - Gevolg.
177

Rechtsbeginselen (Algemene)
Non his in idem - Fiscale misdrijven
Administratieve sancties - Strafrechtelijke
sancties - Cumulatie.
142

Rechtsbeginselen (Algemene)
Non his in idem - Fiscale misdrijven
Administratieve sancties - Strafrechtelijke
sancties - Cumulatie.
155

Rechtsbeginselen (Algemene)
Suhjectief recht - Vervallenverklaring. 191

Rechtsbeginselen (Algemene)
Onpartijdigheid van de rechter - Geneeskunde - Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Raad van heroep - Recht op een
onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
282

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken - Persoonlijk karakter van de
straffen - Rechtspersonen - Gemeente College van hurgemeester en schepenen Collegiale heslissing - Eenstemmigheid Gevolg.
293

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Getuigen- Getuigenverhoor - Vervallenverklaring wegens foutieve passiviteit.
191

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken- Rechthanken- Vonnissen en arresten - Beslissing - Juridische
grondslag - Geen aanvoering door partijen
- Geen gelegenheid tot tegenspraak voor de
partijen - Deskundigenondlllrzoek.
290

Recht van verdediging
Strafzaken - Niet op tegenspraak uitgevoerd
deskundigenonderzoek- Weigering aanvullend deskundigenonderzoek- Weigering om
een prejudiciele vraag aan het arhitragehof te
stellen- Tegensprekelijk dehat over vaststellingen van deskundige en vorderingen- Gevolg.
175

Recht van verdediging
Strafzaken- Redelijke termijn- Beraadslaging - Duur - Gevolg.
179

Recht van verdediging
Strafzaken - Straf - Strafmaat - Motivering- Weigering van de heklaagde om schuld
te hekennen.
275

Recht van verdediging
Strafzaken - Straf - Strafmaat - Motivering- Weigeringvan de heklaagde om schuld
te hekennen.
276

Recht van verdediging
Strafzaken- Onderzoeksgerecht- Regeling
van de rechtspleging- Tegensprekelijk dehat.
278

Recht van verdediging
Strafzaken - Straf- Maatregel - Gewoon
uitstel - Verval van het recht tot sturen Motivering- Wijze waarop de heklaagde zijn
onschuld heeft willen staande houden- Gevolg.
305

Recht van verdtdiging
Strafzaken - pmschrijving - Wijziging Voorwaarden- Burgerlijke partij- Conclusie - Gevolgen.
306

Recht van verdediging
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Nieuwe omschrijving- Gevolgen.
317

Redenen van de vonnissen en arresteD.
Algemeen - Miskenning van de fundamentele vrijheden en van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Beslissing niet
regelmatig met redenen omkleed - Gevolgen.
214

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen- Strafzaken- Vermelding van
wetshepaling die straf hepaalt- Vergissing
- Gevolg.
250

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Tegenstrijdige redenen - Gemeente - College van hurgemeester en schepenen - Beraadslagend orgaan - Eenstemmigheid - Fout - Persoonlijke daad.
293

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inhegrepen) Straf - Strafmaat - Recht van verdediging
- Weigering van de heklaagde om schuld te
hekennen.
275

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inhegrepen) Straf- Strafmaat - Recht van verdediging
- Weigering van de heklaagde om schuld te
hekennen.
276

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inhegrepen)- Conclusie die doelloos is geworden.
187
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9 Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Mondeling verweer - Antwoord van de rechter
- Verplichting.
283

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Bijzondere verbeurdverklaring- Wettelijke
voorwaarden- Vermogensvoordelen gehaald
uit het misdrijf - Onverdeeld aandeel Wettigheid.
175

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Niet passend antwoord.
178

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Voorlopige hechtenis - Handhaving- Feit
dat op zich geen bevel tot aanhouding verantwoordt- Conclusie over dat feit- Gevolgen.
214

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Straf- Maatregel - Gewoon uitstel - Verval van het recht tot sturen - Motivering Recht van verdediging
Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld heeft
willen staande houden - Gevolg.
305

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten- Taalgebruik - Gerechtszaken.
309

s
Schi~

Scheepvaart

Scheepvaartreglement kanaal Gent-Temeuzen- Vaart van het schip- Begrip.
250
Schi~

Scheepvaart

Scheepvaartreglement kanaal Gent-Terneuzen - Strafbepalingen.
250

Slagen en verwondingen. Doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Toerekenbaarheid
- Rechtspersonen - Gemeente - College
van burgemeester en schepenen - Collegiale
beslissing - Eenstemmigheid
Gevolg.
293

Slagen en verwondingen. Doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Meerdere daders Fout- Persoonlijke daad van elkeen - Oorzakelijk verband met de schade.
293

Spelen en weddenschappen
Belasting op de spelen en weddenschappen - Vrijstelling van belasting - Volksvermakelijkheden - Inschrijvings- of deelnemingsrechten - Bedrag.
323

Stedenbouw
Hers tel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde - Betaling van een
meerwaarde - Raming.
171

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid MindBijarige - Maatregel ter bescherming
- Ontzetting van het ouderlijk gezag- Begrip.
177

Straf
Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring- Wettelijke voorwaarden- Vermogensvoordelen gehaald uit het misdrijf- Onverdeeld
aandeel- Onderscheid.
175

Straf
Andere straffen - Verval van het recht tot
sturen - Onwettig uitgesproken verval Vernietiging- Omvang.
305

Straf
Allerlei - Uitwissing van veroordelingen Voorwaarden- Veroordelingen met vervallenverklaringen of ontzettingen- Veroordeling
263
wegens valsheid in geschrifte.

Straf
Allerlei - Motivering - Strafinaat - Recht
van verdediging- Weigering van de beklaagde
275
om schuld te bekennen.

Straf
A!lerlei - Motivering - Strafmaat - Recht
van verdediging- Weigeringvan de beklaagde
276
om schuld te bekennen.

Straf
Allerlei- Motivering- Maatregel- Gewoon
uitstel- Verval van het recht tot sturenRecht van verdediging - Wijze waarop de
beklaagde zijn onschuld heeft willen staande
houden - Gevolg.
305

Strafvordering
Gezag van gewijsde- Verval- Ontzetting
van het ouderlijk gezag - Gevolg.
177

Strafvordering
Fiscale misdrijven- Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde gewestelijke
directeur.
263

Strafvordering
Fiscale misdrijven- Uitoefening van de strafvordering door openbaar ministerie - Verzoek om advies van bevoegde gewestelijke
directeur- Gerechtelijk onderzoek- Gelijkaardige feiten - Gevolg.
264
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Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Taalgebruik
Gerechtszaken CWet 15 juhi 1935)- In eerste
aanleg - Strafzaken - Regeling van rechtsgebied.
309

Taalgebruik
Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935)- In eerste
aanleg- Strafzaken - Meerdere verdachten
- Taal van de rechtspleging- Voorwaarden.
309

Taalgebruik
Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935)- In eerste
aanleg - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing van de zaak naar een ander rechtscollege
van dezelfde rang - Omstandigheden van de
zaak - Onaa:ntastbare beoordeling door de
feitenrechter.
309

Taalgebruik
Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Gewettigde
verdenking - Verzoek van de beklaagde ~
Taal.
293

Terugvordering van het onverschtildigd
betaalde
Onverschuldigde betaling -

Begrip.

235

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek van de beklaagde - Taalgebruik. 293

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Verzekeraar verplicht
tot schadevergoeding- Verzekerde en andere
personen aansprakelijk "in solidum"- Onderlinge betrekkingen - Regres van verzekeraar
- Grondslag - Gevolg.
225

Verzekering
W.A.M.-verzekehng - Burgerlijke rechtsvordering van de gbtroffene- Voorwerp- Verzekeraar van de beklaagde - Strafrechter.
308

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Stra:!Vordering - Beraadslaging - Uitspraak - Termijn - Begrip. 179

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Stra:!Vordering - Aanduiding
van de partijen - Draagwijdte.
214

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Allerlei- Burgerlijke partij Getuige - Eedaflegging.
172

v

Vootlopige hechtenis

Valsheid en gebruik van valse stukken
Uitwissing van veroordelingen- VoorWaarden - Veroordelingeli met vervallenverklaringen of otitzettingeh- Veroordeling
wegens valsheid in geschrifte.
263

Vennootschappen
Handelsvennootschappen - Vennootschappen onder firma - Faillissement va:n een
vennoot- Plaatselijke bevoegdheid.
221

Verenigirtg zonder winstoogmerk
Verbintenissen aangegaan in naam en voor
rekehin:g van de vereniging - Gevolgen voor
de Ieden.
18 7

Verhaal op de rechter
Verzoekschrift- Vorm.

Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek van de beklaagde- Vorm.
273

195

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstei - V erval van het recht tot
sturen- Motivering- Recht van verdediging- Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen staande houden- Gevolg.
305

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Rechtbank van eerste
aanleg - Appelrechter - Beslissing - Bevoegdheid- Cassatie- Verwijzing.
195

Handhaving- Feit dat op zich geen bevel tot
aanhouding verantwoordt - Conclusie over
dat feit - Motivering.
214

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Ernstige aanWIJzmgen van
schuld- Getuigenis- Beoordeling.
277

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling - Verwerping
cassafieberoep tegen veroordelend arrest Beslissing over verzoek voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
272

Voorlopige hechtenis
Invrijheidstelling onder voorwaarden- Motivering,
174

Voorlopige hechtenis
Invrijheidstelling onder voorwaarden- Opheffing, wijziging of verlenging van de voorwaarden - Onderzoeksrechter - V erhoor van de
verdachte- Verplichting.
216

Voorlopige hechtenis
Invrijheidstelling onder voorwaarden- Borgsam- Toewijzing aan de Staat- Arrest van
het hofvan beroep- Cassatieberoep- Cassatieberoep van de beklaagde - Geen betekening aan het openbaar ministerie - Ontvankelijkbeid.
311
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Voorlopige hechtenis
Invrijheidstelling onder voorwaarden- Borgsom- Toewijzing aan de Staat- Voorwaarden.
311

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Vordering op eenzijdig
verzoekschrift - Tegenpartij - Vereiste vermelding.
279

Vrederechter
Dringende voorlopige maatregelen tussen echtgenoten - Goederen van de echtgenoten Beslissingsbevoegdheid - Beperking.
229

w
Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel12- Artikel12.4
- Verandering van rij strook- Manoeuvre Voorwaarden.
261

Werkloosheid
Allerlei- Controle- Controlekaart- Voorlegging- Werkloze- Geen voorlegging- Bezoldigde activiteit - Gevolg - Administratieve
sanctie - Uitsluiting - Bestuurshandeling

- Uitdrukkelijke motivering- Mdoende motivering - Uitvoerige motivering.
199

Wetten. Decreten. Ordonminties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Onderzoeksgerecht - Verwijzingsbeschikking Inverdenkinggestelde - Onmiddellijk cassatieberoep - Toepassingsgebied - Nieuwe
wet- Werking in de tijd.
269

Wetten. Decreten. Ordomiimties. Besluiten
Wettigheid van besluiten en verordeningenAftredende ministers - Lopende zaken Begrip.
135

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen- Verzekeringsinstelling- Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenveizekeraar
- Indeplaatsstel!ing - Onivang.
166

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen- Verzekeringsinstelling- Rechtsvordering tegen arbeidsongevallenverzekeraar
- Indeplaatsstel!ing- Prestaties- Bedrijfsvoorheffing.
166
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